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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
SỨ MỆNH
đào
tạo ra những công dân toàn cầu.
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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Thông tin từ Hiệu trưởng
Kính gửi Quý phụ huynh,
“Chúc mừng năm mới”
Tôi hy vọng rằng Quý phụ huynh đã có một kỳ nghỉ Tết tuyệt vời.
Chào mừng Quý phụ huynh và các em học sinh quay trở lại
trường với học phần 3. Thời gian trôi đi thật nhanh, bây giờ đã là
tháng 2 và chúng ta đang bước vào học kỳ 2 của năm học.
Tháng 2 tuy ngắn nhưng không kém phần sôi động. Các em học
sinh đã luôn nỗ lực và tôi nhận thấy các em đang tiến bộ từng
ngày.
Tôi xin cảm ơn Quý phụ huynh đã tham gia buổi họp phụ huynh
tuần từ 13 tháng 2. Chúng tôi rất vui khi được gặp Quý vị ở
trường.
Tôi muốn nhân cơ hội này để nhắc nhở tất cả Quý phụ huynh về
việc đưa đón các em học sinh đúng giờ. Lớp học bắt đầu lúc 8:15
giờ sáng mỗi ngày. Học sinh đến muộn không chỉ bỏ lỡ thông tin
quan trọng mà còn làm gián đoạn bài học. Quý phụ huynh hãy cố
gắng đưa các con đến trường trước 08:15 sáng. Khi đến trường,
các con phải mặc đồng phục theo quy định.
Nhà trường tiếp tục tổ chức các hoạt đông sau giờ học trong học
phần 3 này. Hoạt động sau giờ học bắt đầu vào thứ Hai ngày 27
tháng 2 và sẽ kéo dài trong vòng 6 tuần.
Sự an toàn, sức khỏe, niềm vui cũng như sự tiến bộ trong học
tập của các em học sinh luôn là mối quan tâm hàng đầu của
chúng tôi.Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của
Quý phụ huynh.
Nhà trường rất vui khi được làm việc với Quý phụ huynh trong
học kỳ 1 và hy vọng rằng Quý phụ huynh tiếp tục ủng hộ nhà
trường trong học kỳ 2 này.
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Xin chân thành cảm ơn.
Cô Kimberley
Hiệu trưởng.

Thông tin từ thầy Hiệu phó
Chương trình hoạt động sau giờ học (ASA) đã khởi đầu tốt đẹp.
Năm nay, tỷ lệ học sinh tham gia tăng đều đặn so với hai năm
trước. Chúng tôi muốn cảm ơn Quý phụ huynh đã đăng ký và
nộp phí đúng hạn. Có một câu thành ngữ trong tiếng Anh nói
rằng "Chỉ học mà không vui chơi khiến Jack dần trở nên ngốc
nghếch”. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua chương trình hoạt
động sau giờ học, các em học sinh sẽ có khoảng thời gian thư
giãn sau các giờ học căng thẳng và được tham gia các hoạt
động các em yêu thích, đam mê. Khi tham gia vào các hoạt động
này, chúng tôi cũng mong muốn các em sẽ hiểu rõ hơn về tinh
thần đồng đội, và biết làm việc theo nhóm thông qua các hoạt
động này..
Trong học phần tới, chúng tôi hy vọng sẽ tổ chức thêm một số
câu lạc bộ khác để các em học sinh có thêm lựa chọn bổ sung
việc học tập trên lớp.
Hiệp hội các Trường phổ thông và Cao đẳng Miền Tây Hoa Kỳ
(WASC) sẽ thăm quan trường chúng ta vào giữa tháng 4 để kiểm
tra các qui trình cũng như đánh giá nỗ lực của nhà trường nhằm
duy trì chứng nhận. Trường SIS @ Ciputra đã được kiểm định và
chứng nhận bởi WASC trong 3 năm cho hệ thống và các qui trình
hoạt động. Chúng tôi đang tiếp tục nỗ lực để duy trì và tiếp tục
cải thiện hoạt động của trường cho đợt kiểm định sắp tới.
Buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm dự kiến sẽ được tổ chức vào
ngày 19 tháng 6 và nhà trường đã và đang tích cực chuẩn bị cho
chương trình này. Thầy cô sẽ làm việc với các học sinh để luyên
tập, chuẩn bị trang phục. Chủ đề của buổi biểu diễn văn nghệ
năm nay là "Tôn vinh các nền văn hóa”; trong đó, các em học
sinh sẽ thể hiện điệu múa từ các nền văn hóa khác nhau trên thế
giới, hứa hẹn đem đến một chương trình ngoạn mục và rực rỡ
cho tất cả Quý phụ huynh và khách mời.
Trân trọng.
Thầy Mustafa Fazal
Phó Hiệu trưởng
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Thông tin từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam:
Quý phụ huynh thân mến !
Tôi đã rất vui được gặp lại tất cả các học sinh sau kì nghỉ và cũng
rất mừng được biết tất cả các học sinh trong trường đều có một
kì nghỉ vui vẻ, hạnh phúc nhân dịp đón năm mới xuân 2017.
Rât nhiều hoạt động học tập bổ ích đã được diễn ra trong tháng
Hai này. Các giáo viên cũng đã và đang nỗ lực với việc giảng dạy
nhằm đem lại kết quả học tập cho các em. Tôi cũng rất ấn tượng
khi nhìn thấy sự tiến bộ rõ nét ở tất cả các em học sinh trong học
tập và rèn luyện.
Cùng với sự hợp tác và ủng hộ của Quý phụ huynh, nhà trường
và toàn thể giáo viên, học sinh sẽ có một học kì mới thú vị và
thành công.
Trân trọng,
Vũ Thị Bích Liên
Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam
Các ngày quan trọng:

6 tháng 2: Bắt đầu học phần 3
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