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Thông tin từ Hiệu trưởng 

Quý Phụ huynh kính mến, 

Chào mừng năm học mới 2014-2015. Chúng ta đã bắt đầu một 

năm học mới tràn đầy hy vọng. Tôi tin rằng Qúy vị đã nhận thấy 

Trường Quốc tế Singapore tại Ciputra là nơi nuôi dưỡng niềm 

đam mê học tập, hỗ trợ sự phát triển về cả tinh thần và trí tuệ 

cho các em học sinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang lại cho các em 

sự tự tin, lòng can đảm để đóng góp cho cộng đồng và chuẩn 

bị cho các em những hành trang cần thiết để chinh phục ước 

mơ của mình. Nhà trường cũng luôn nỗ lực hoàn thiện công tác 

giảng dạy nhằm giúp các em học sinh đạt được các mục tiêu 

học tập đề ra. 

Chúng tôi hiểu rằng mỗi học sinh là một cá nhân riêng biệt, có 

phương pháp học tập khác nhau, mức độ phát triển khác nhau 

và chính điều đó tạo nên sự đa dạng trong các lớp học. Tại 

trường SIS @ Ciputra, chúng tôi luôn cố gắng xây dựng mối 

liên hệ chặt chẽ giữa học sinh và giáo viên qua việc trao đổi 

thông tin trên lớp và ngoài giờ học. Khái niệm “Học sinh toàn 

diện’’ được nhận thức đầ  đủ bởi tất cả giáo viên trong trường 

và là nền tảng của chương trình giảng dạ  và chương trình bồi 

dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Đội ngũ giáo viên và nhân 

viên của nhà trường sẽ luôn trợ giúp học sinh để các em được 

phát triển toàn diện cả về trí tuệ, xã hội, thể chất và cảm xúc. 

Chúng tôi tin rằng giáo dục cần có tính toàn cầu, và phải được 

thực hiện một cách rộng rãi. Thế giới chúng ta đang sống vô 

cùng đa dạng và phong phú, vì thế chúng tôi tin rằng các bài 

học cần được thiết kế để không những phù hợp với cuộc sống 

mà còn khơi dậy được niềm đam mê học tập của học sinh. 

Trường SIS@ Ciputra sẽ bắt đầu vào học lúc 8:15 sáng. Quý vị 

vui lòng đưa con đến trường trước thời gian này. Học sinh vào 

lớp muộn có thể ảnh hưởng tới các bạn trong lớp và các em có 

thể bị lỡ những kiến thức quan trọng.   

NỘI DUNG : 

 

   - Thông tin từ Hiệu trưởng 

- Thông tin từ Quyền Phó hiệu trưởng 

- Thông tin từ Hiệu trưởng Chương 

trình Việt Nam 

Các sự kiện trong tháng 

 

TẦM NHÌN 

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào 

tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp 

những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm 

đào tạo ra những công dân toàn cầu.   

 SỨ MỆNH 

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong 

một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, 

đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để 

tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh. 
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Quý vị có thể nhận thấy rằng chúng tôi đã có một số điều chỉnh 

trong chương trình giảng dạy với các mục tiêu và phương thức 

đánh giá cụ thể hơn cho từng khối lớp. 

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một chương trình giáo dục 

chất lượng tốt nhất cho học sinh. Ngoài ra, chúng tôi còn khuyến 

khích các em có trách nhiệm với việc học của mình và biết đặt ra 

đích phấn đấu cao cho bản thân. 

Năm học nà  nhà trường chào đón một số giáo viên mới.  Tôi tin 

chắc  u  vị sẽ muốn được trao đổi cụ thể hơn với các thầy cô 

trong  uổi họp phụ hu nh vào tháng Mười tới. 

C   g       n     trong     h   2014-2015: 

Thầ    rt  ass tt đến từ bang  ustin Texas, M  phụ trách Lớp   

 uốc tế. Thầ  có bằng Cử nhân  uản l   iáo dục và chứng chỉ 

giảng dạ  của trường T  as  tat   M . Ngoài ra,thầy còn có 

bằng cao đẳng về công nghệ.  

Cô Maia - đến từ bang  ustin T  as  M  phụ trách Lớp 4A/4B 

Song ngữ. Cô Maia có bằng cử nhân chu ên ngành đồ họa và 

chứng chỉ giảng dạ  của trường Cao đẳng Manhattanvill   N   

 ork. Ngoài ra  cô từng nhận được học bổng cho chu ên ngành 

 uản l  và  iao tiếp. Thầ   ha n  tandi ord đến từ bang 

Or gon  M  phụ trách lớp        ong ngữ. Thầ   ha n có 

bằng Thạc s  giáo dục và bằng cử nhân Khoa học của trường 

Đại học  r gon M . 

Cô P tro   rnard đến từ Port Elizabeth Nam Phi phụ trách Lớp 3 

Quốc tế. Cô Petro có bằng cử nhân giáo dục đào tạo của 

Trường cao đẳng  ư phạm Oudtshoom và bằng chuyên ngành 

giáo dục của trường Đại học Stellenbosch.  

Cô Ro an  C lilia Cl ophas đến từ Cape Town Nam Phi phụ 

trách Lớp 2 Quốc tế. Cô Roxane có bằng cử nhân giáo dục, Cử 

nhân (Danh dự), Cử nhân (Nghệ thuật và Lịch sử) và chứng chỉ 

Giáo dục bậc phổ thông PGCA của Đại học Cape Town.  

Thầy David phụ trách lớp Lớp 1 Quốc tế. Thầy có Bằng cử nhân 

chuyên ngành giáo dục Tiểu học, bằng cử nhân tiếng Anh và lịch 

sử. Thầy tham gia giảng dạy tại KinderWorld từ năm 2006 và đã 

từng có nhiều năm dạy tại trường SIS Vạn Phúc  

Thầy Raoul Rautenbach giáo viên tiếng  nh tăng cường (EFL) 

đến từ Cape Town, Nam Phi. Thầy Raoul có bằng Cử nhân 

Nghệ thuật và Xã hội học của Đại học Stellenbosch và chứng chỉ 

TEFL.  

Thầy Reywel Francisco, giáo viên bộ môn Giáo dục thể chất đến 

từ Philipin. Thầy Reywel có bằng Thạc sĩ của trường cao đẳng 

Giáo dục Thể chất tổng hợp. Ngoài ra thầ  cũng có bằng BSBA 

về Quản lý.  

 

 

 

  

Ngày Hội thông tin 
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Thầy Franber O. Candia là giáo viên bộ môn âm nhạc đến từ 

Philipin. Thầ   ranber có bằng cử nhân chuyên ngành âm 

nhạc của trường Cao đẳng nghệ thuật biểu diễn, thuộc trường 

đại học Silliman. Chuyên ngành học chính của thầy là giáo dục 

âm nhạc và Piano. 

Cuối cùng, tôi xin nhiệt liệt chào đón toàn thể Qúy vị đến với 

năm học 2014-2015, một năm học đầy hứng khởi và hứa hẹn 

nhiều khám phá thú vị. Tôi cùng đội ngũ giáo viên nhà trường 

đã sẵn sàng cho năm học mới với những kết quả cao nhất tại 

SIS @ Ciputra. Tôi mong nhận được sự hợp tác và  đóng góp 

quý báu của Qúy vị cho sự phát triển không ngừng của nhà 

trường. Chúng tôi chắc chắn rằng các em học sinh sẽ luôn là 

mối quan tâm hàng đầu của nhà trường. Chào mừng Quý vị 

đến với trường Quốc tế Singapore. 

Lời cả  ơn đặc biệt: 

Tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới một số Phụ huynh Hàn 

Quốc đã ủng hộ những cuốn sách tuyệt vời cho thư viện 

trường.  iệc phụ huynh tham gia vào quá trình giáo dục đóng 

vai trò vô cùng quan trọng tới sự phát triển và sự tự tin của 

các em. Trên cương vị là Hiệu trường, tôi rất biết ơn sự quan 

tâm và đóng góp quý giá của Quý vị. Tôi tin rằng đâ  sẽ là 

món quà   nghĩa cho nhiều thế hệ học sinh của trường. 

Hiệu trưởng 

Dwayne Lehman 

Thông tin cập nhật về trường: 

Chào mừng Quý vị đến với một năm học mới tại trường Quốc 

tế Singapore. Tôi vô cùng háo hức khi cùng các em học sinh 

bước vào năm học này với những cơ hội mới. Chúng ta đã có 

một khởi đầu rất thành công và chúng tôi đang cống hiến hết 

mình với mong muốn về một năm học tốt đẹp tại trường Quốc 

tế Singapore.  Với đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, chúng 

tôi đã đề ra mục tiêu cao hơn cho giáo viên cũng như chất 

lượng giáo dục trong kế hoạch năm học của toàn trường, 

Các em học sinh sẽ được trợ giúp bởi đội ngũ giáo viên giỏi 

chuyên môn và giàu kinh nghiệm. Các em sẽ trải qua những 

thách thức để đạt được những thành tích cao hơn hoặc có thể 

vượt trội hơn so với mong đợi của mình. Tôi hy vọng Quý vị sẽ 

tiếp tục đồng hành cùng con em mình, hỗ trợ các em trở thành 

những công dân toàn cầu xuất sắc và tôi tin rằng các em sẽ 

làm được điều đó. 

Quyền Phó Hiệu trưởng,  

Ông Gregory van Goidtsnoven 

 

 

 

  

      

 

 

 

Sách ủng hộ cho thư viện trường
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Chương trình giảng dạy:  

Đối với những phụ huynh mới, tôi xin giới thiệu tới Quý vị về 

chương trình giảng dạy tại SIS @ Ciputra 

Chương trình giảng dạy của trường Quốc tế Singapore dựa trên 

các giáo trình của nhà xuất bản Marshall Cavendish. 

 iáo trình ‘’M  Pals ar  H r ’’ được sử dụng giảng dạy cho các 

các môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học. 

Bộ môn Nghiên cứu về Khoa học Xã hội và Môi trường (SOSE) 

được giảng dạy theo chương trình của Úc Chương trình Đạo 

đức được phát triển nhằm giúp các  m hoàn thiện những đức 

tính quan trọng như biết hòa đồng, có tổ chức, tự tin và kiên trì. 

Tại SIS @ Ciputra chúng tôi hướng tới việc phát triển học sinh 

một cách toàn diện nhằm giúp các em giữ gìn được các giá trị 

đạo đức Phương Đông và tiếp thu được những tinh hoa của nền 

giáo dục Phương Tâ . 

 Quyền Hiệu Phó  

Ông Gregory van Goidtsnoven 

Chương trình ng ại khóa sau giờ h c: 

Tôi  in được thông báo Chương trình ngoại khóa sau giờ học đã 

bắt đầu cùng với một số câu lạc bộ mới. Trong suốt năm học 

này chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều các câu lạc bộ 

nhằm cân bằng các hoạt động học thuật và hoạt động xã hội, thể 

chất. Các câu lạc bộ vẽ, nhả   đồng ca, cầu lông  bóng đá và 

taekwondo được tổ chức trong Học phần này đã nhận được rất 

nhiều sự ủng hộ nhiệt tình của các em học sinh. 

Tôi xin lưu   Qúy phụ huynh về thời gian đón các em sau giờ 

học. Đón con đúng giờ là một qu  định bắt buộc để đảm bảo 

không có học sinh nào phải ở lại muộn mà không được giám 

sát. Quý vị vui lòng ghi nhớ thời gian con kết thúc các hoạt động 

ở trường để đến đón con đúng giờ. Nếu học sinh kết thúc buổi 

học vào 4:00 giờ chiều, Quý vị vui lòng có mặt ở trường lúc 4:00 

giờ chiều và nếu các em tan học lúc 5:00 giờ chiều, phụ huynh 

sẽ đón con lúc   giờ chiều, không muộn hơn. 

Nếu Quý vị gặp phải một số vấn đề về giao thông khi tới đón con 

vui lòng gọi điện thông báo cho văn phòng trường. Nếu Quý vị 

đến đón muộn sau 10 đến 1  phút  Nhà trường sẽ thu phí đón 

muộn là 220.000 VND/ giờ. 

Sự an toàn của học sinh luôn là một trong những quan tâm hàng 

đầu của chúng tôi và việc các em phải ở lại muộn sau giờ học có 

thể khiến các em bị bỏ lỡ nhiều thời gian cho việc làm bài tập về 

nhà cho ngày hôm sau. Mong  u  vị đón con đúng giờ. 

Quyền Phó Hiệu trưởng 

Ông Gregory van Goidtsnoven 

 

 

 

 

Các em học sinh trong Lớp học vẽ 
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WASC  

Hiệp hội các trường cao đẳng và đại học Phương tâ  (W  C) 

là một tổ chức kiểm đinh chứng nhận các tổ chức giáo dục 

đạt chất lượng cao. Được chứng nhận bởi WASC là mục tiêu 

mà các trường quốc tế đều hướng tới. 

Với sự chứng nhận, trường chúng ta sẽ được thế giới công 

nhận là một cơ sở giáo dục đào tạo đáp ứng được chuẩn 

mực nghiêm ngặt dành cho tất cả các trường Quốc tế. 

Chúng ta đang là thành ứng viên của tổ chức kiểm định này 

và cần phải trải qua quá trình kiểm tra đánh giá.  ua quá trình 

phân tích dữ liệu và sự tham gia của Phụ hu nh  nhà trường 

đã có nhiều tha  đổi tích cực hơn trong công tác giáo dục. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện và sớm được công nhận toàn 

diện trong một vài năm tới. 

Tất cả chúng tôi tại SIS @ Ciputra luôn tin tưởng rằng thông 

qua quá trình chứng nhận bởi WASC, nhà trường sẽ trở 

thành một học viện giáo dục hiệu quả cung cấp cho Quý vị và 

học sinh và một chương trình đào tạo chất  lượng cao. 

Quyền Hiệu Phó  

Ông Gregory van Goidtsnoven 

Giáo viên – giảng dạy – Giáo viên: 

Giáo dục là một quá trình cải tiến liên tục. Chúng tôi đã áp 

dụng chương trình “ iáo viên – giảng dạy - giáo viên’’ nhằm 

đảm bảo cho đội ngũ giáo viên của trường luôn được cập 

nhật và tiến bộ trong công tác giảng dạy. Tập thể giáo viên 

của chúng tôi đều cố gắng tự hoàn thiện các k  năng sư 

phạm của mình. 

Vào thứ Tư hàng tuần các nhân viên của trường SIS @ 

Ciputra sẽ tham dự buổi họp bồi dưỡng chuyên môn. Gần 

đâ   cô Maia  ass tt giáo viên Lớp 4  đã tổ chức một buổi 

hội thảo mang tên “Thực đơn lớp học”. Các giáo viên nước 

ngoài và Việt Nam đã cùng nhau hoàn thành dự án thực hành 

phương pháp giáo dục mới này . 

Chúng tôi rất vui khi có những bước tiền mới trong lĩnh vực 

này và dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động bồi 

dưỡng, phát triển chuyên môn cho giáo viên trong suốt năm 

học. 

Hiệu Trưởng 

 Dwayne Lehman 
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Thông tìn từ Hiệu trưởng Chương trình V ệt Nam: 

Chào mừng năm học mới 2014 – 2015. 

Thật tuyệt vời khi được gặp tất cả các thầy cô giáo, quý phụ 

huynh và các học sinh trong năm học 2014 -2015. Tôi rất vui 

mừng và phấn khởi được đồng hành cùng các bạn trong năm 

học này. Chúc tất cả mọi người một năm học bổ ích, thành 

công với nhiều hoạt động và trải nghiệm thú vị. 

Dựa trên những thành quả của năm học trước  năm học này, 

Chương trình học Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng 

cao chất lượng dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo 

viên và đặc biệt là sự tự tiến bộ của học sinh. Ngay từ những 

ngà  đầu năm học, ngoài việc ổn định tổ chức lớp học, chúng 

tôi  tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm với 2 môn Tiếng Việt, 

Toán cho học sinh từ lớp 2 đến lớp  .  ua đó giáo viên chủ 

nhiệm lớp nghiên cứu  đánh giá kết quả kiểm tra để xây dựng 

kế hoạch  phương pháp giảng dạy phù hợp với từng nhóm đối 

tượng học sinh. 

Bên cạnh đó  nhà trường giúp học sinh biết, hiểu những giá trị 

truyền thống và những nét đẹp của nền văn hóa của Việt Nam 

thông qua việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa. 

Buổi sinh hoạt tuần đầu của tháng 9 diễn ra rất trang nghiêm 

với sự kiện lịch sử: Kỷ niệm 69 năm ngà   uốc khánh nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  iệt Nam.  

Với nhiều hoạt động  nhà trường đã tổ chức Lễ hội Trung thu 

vào thứ Hai ngà  8 tháng 9 năm 2014. Các giáo viên và học 

sinh khối Mẫu giáo đã cùng tận hưởng các màn biểu diễn Múa 

Lân và hoạt động rước đèn ông sao với các học sinh Tiểu học. 

Để chuẩn bị cho ngày hội này, học sinh đã tự làm đèn lồng và 

nghe về các sự tích liên quan đến Lễ hội Trung thu. Học sinh 

cũng đã tham gia vào các hoạt động ngay tại lớp để có thêm 

hiểu biết về sự kiện truyền thống này. 

Tất cả mọi người đã thực sự thích thú Lễ hội Trung thu và tôi 

tin tưởng rằng tất cả chúng ta sẽ tiếp tục được tận hưởng 

những hoạt động thú vị trong các sự kiện sắp tới trong năm 

học. 

Chúng tôi đã tru ền đạt rất nhiều thông tin cho phụ huynh, 

thông qua thư giới thiệu, thông tin hàng tuần và buổi phụ huynh 

đầu năm học. Những thông tin liên lạc như vậy chính là chìa 

khóa để xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình.  

Chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ theo dõi và tham gia 

vào giáo dục con  m mình để giúp các  m thực hiên tốt các 

qu  định của trường. 

 

 

 

 

       Giáo viên – giảng dạy – Giáo viên 

 

 

Chương trình phát triển chuyên môn cho giáo viên. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Địa chỉ :     Tòa nhà C3, Khu đô thị Nam Thăng Long -

Ciputra Hà nội,           

                   Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ,    

                   Hà Nội, Việt Nam  
  
Tel:             (84-4) 3758 2664 Fax:  (84-4) 3758 2706 

Email:         enquiry@ciputra.sis.edu.vn   

                                                                     

                                                                   www.kinderworld.net 

 

Page 7 of 7 

,   

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ CIPUTRA     
Tháng 9 năm 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với sự nhiệt tình yêu nghề mến trẻ, sự chuyên nghiệp trong 

phương pháp giảng dạy của đội ngũ giáo viên  sự ủng hộ 

thường xuyên và liên tục của Quý phụ huynh, cộng với sự tích 

cực học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học này, tôi tin 

tưởng rằng tất cả chúng ta sẽ có một năm học tuyệt vời phía 

trước.  

Trân trọng,  

Hiệu trưởng 

 ũ Thị Bích Liên 

Những ngày quan tr ng tr ng th ng Mười 

06 tháng 10: Chào cờ 

14 tháng 10: Thi giữa kỳ môn Toán 

15 tháng 10: Thi giữa kỳ môn Ngữ V n 

26 tháng 10: Hội chợ Sách 

Từ 27 t i 31 tháng 10: H p Phụ huynh 

31 tháng 10: Kết thúc H c phần Một và Lễ Halloween 

 

 


