
Thông điệp từ Hiệu trưởng 

Kính gửi Quý phụ huynh và các em học sinh yêu quý, 

Chào mừng Quý vị đến với Bản tin tháng Mười Hai của trường Quốc tế Singapore tại Ciputra. 

Thật khó tin là đã đến tháng Mười Hai và kỳ nghỉ Giáng Sinh đang đến gần. Rất nhiều sự kiện 

thú vị đã diễn ra tại trường. Đây cũng là khoảng thời gian dành cho việc nghỉ ngơi và dành sự 

quan tâm đến mọi người xung quanh. 

Hội Học sinh của trường đã tổ chức bán bánh để gây quỹ quyên góp cho Tổ chức “Phẫu thuật 

Nụ cười”. Hội học sinh cùng cô Petro – Điều phối viên của hội đã đến thăm các trẻ em chuẩn bị 

phẫu thuật. Hội học sinh sẽ quay lại thăm các em nhỏ vào tháng Tư sau khi các ca phẫu thuật 

được tiến hành. Hội đã gây quỹ được 14 triệu VNĐ từ hoạt động bán bánh từ thiện. Vào thứ 

Hai ngày 7 tháng 12, đại diện Tổ chức “Phẫu thuật Nụ cười“ đã đến thăm trường và được Hội 

Học sinh trao giấy chứng nhận quyên tặng số tiền ủng hộ cho việc phẫu thuật dị tật của các em 

nhỏ. Đại diện Tổ chức“Phẫu thuật Nụ cười” cũng đã trao tặng chứng nhận danh dự để bày tỏ 

lòng biết ơn sâu sắc đến sự đóng góp của nhà trường. Với tư cách là Hiệu trưởng, tôi thấy rất 

vui khi các em học sinh tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng góp phần làm cho thế giới 

ngày một tốt đẹp hơn. 

Chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời tại Hội chợ Từ thiện Giáng sinh vừa qua được tổ 

chức tại SIS Gamuda Gardens. Một lần nữa, số tiền thu được từ sự kiện này sẽ được trao cho 

Tổ chức“Phẫu thuật Nụ cười” để giúp đỡ cho các trẻ em kém may mắn tại Việt Nam. 

Quý vị có thể thấy, chúng tôi không chỉ giáo dục học sinh mà đồng thời còn khuyến khích các 

em trở thành những Công dân Toàn cầu. Chúng ta có thể thay đổi thế giới ta đang sống. Chúng 

tôi với tư cách là những người làm giáo dục, đã có cơ hội tuyệt vời được tiếp xúc và làm việc 

với mỗi học sinh – những nhà lãnh đạo thế giới trong tương lai. 

Nhà trường xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị. Xin được chúc Quý phụ huynh và gia 

đình có một kì nghỉ Giáng Sinh vui vẻ. Đây cũng là thời điểm mà chúng ta có thể dành thời gian 

để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn. 

Trân trọng, 

Thầy Dwayne Lehman 

Hiệu trưởng   

 

Thông điệp từ Hiệu phó 

Trong vài tuần qua, thầy trò trường Quốc tế Singapore tại Ciputra đã tích cực tham gia vào 
công tác chuẩn bị cho Lễ hội Giáng sinh Từ thiện tại cơ sở trường ở Gamuda Gardens và 
chuyến thăm của Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Miền Tây Hoa Kỳ vào tháng Ba 
năm 2016. Các em học sinh đã có cái nhìn sâu sắc hơn về việc Đọc sách và chúng tôi đã tổ 
chức thành công Tuần lễ Đọc sách với nhiều hoạt động thú vị như các em học sinh mặc trang 



phục của những nhân vật yêu thích trong sách, cuộc thi tái hiện một số cảnh dựa theo cốt 
truyện có sẵn và Hội chợ sách. Đội ngũ giáo viên trong trường đã rất tâm huyết trong việc giúp 
các em phát triển khả năng đọc sách và các kỹ năng đọc hiểu cần thiết. 
 
Kỳ thi học kỳ 1 đang đến gần. Giáo viên và các em học sinh đang tích cực ôn tập để chuẩn bị 

cho kỳ thi vào tháng Một. Nội dung cho cuốn Kỷ yếu và Chương trình Biểu diễn Văn nghệ cuối 

năm cũng đang được nhà trường lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng.  

 

Chương trình học: 

Chương trình học tại trường Quốc tế Singapore vẫn liên tục được cải tiến thông qua các 

phương pháp giảng dạy mới được áp dụng sau khi giáo viên được tham gia chương trình đào 

tạo phát triển chuyên môn của Nhà trường. Những phương pháp thú vị này nhằm giúp học sinh 

đạt kết quả học tập tốt hơn. Qua một số bài giảng cho chương trình mới như “Người lãnh đạo 

trong tôi” và Chương trình Giáo dục Đạo đức của Nhà trường, các em học sinh có cơ hội được 

tiếp nhận những phương pháp dạy học tiên tiến nhất. Năng lực của giáo viên cũng như khung 

chương trình đào tạo liên tục được phát triển và tôi tin rằng Quý vị sẽ được chứng kiến những 

tiến bộ đáng kể của con em mình trong trong học tập từ những lợi ích nói trên. 

 

Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng miền Tây Hoa Kỳ - WASC: 

Qui trình kiểm định và đánh giá bởi Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng miền Tây Hoa Kỳ 

vẫn đang được triển khai và việc thu thập các văn bản tài liệu đang trong giai đoạn chỉnh sửa 

cuối cùng để chuẩn bị cho chuyến thanh tra của Tổ chức này vào tháng Ba năm sau. Với sự hỗ 

trợ của Quý phụ huynh, các em học sinh và đội ngũ giáo viên của nhà trường đã tập hợp được 

các dữ liệu cần thiết chuẩn bị một bộ tài liệu hoàn chỉnh phản ánh chất lượng giáo dục tại 

Trường quốc tế Singapore tại Ciputra. 

 

Thầy Mustafa Fazal 

Phó Hiệu trưởng 

 

Thông tin từ Hiệu trưởng phụ trách Chương trình Việt Nam 

Quý vị Phụ huynh thân mến! 

Ngày 4 tháng 12 vừa qua, Nhà trường đã hân hạnh được đón các lãnh đạo, chuyên viên Phòng 

Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ về thăm và làm việc tại trường. Chúng tôi đã báo cáo Kế 

hoạch năm học 2015 – 2016, công tác dạy và học cũng như các hoạt động khác của nhà 

trường. Tôi rất vui mừng được chia sẻ với quý vị những nhận xét tích cực về nhà trường từ 

Phòng: Lớp học được trang trí đẹp, phù hợp với học sinh tiểu học; giáo viên chuẩn bị bài chu 



đáo, có đổi mới về phương pháp dạy học, đã có nhiều hoạt động hướng dẫn,tổ chức học sinh 

tham gia hoạt động nhóm có hiệu quả như trong giờ học Tiếng Việt lớp 2 và giờ Tự nhiên và Xã 

hội lớp 3.Tất cả các thành viên ban lãnh đạo Phòng đều nhất trí rằng cách vận hành của nhà 

trường rất chuyên nghiệp, kế hoạch năm học của trường phù hợp với thực tế của nhà trường, 

giáo viên tận tình, năng động, học sinh có nhiều tiến bộ trong học tập và rèn luyện.  

Các giáo viên và học sinh đã có quá trình ôn tập hiệu quả, tổng kết lại những kiến thức và kĩ 

năng trọng tâm đã được học trong thời gian vừa qua để hoàn thành bài kiểm tra định kì học kì I. 

Bài kiểm tra đã phản ánh đúng năng lực học tập của học sinh cũng như hiệu quả công tác 

giảng dạy của các thầy cô giáo. Kết quả của kì kiểm tra sẽ được chúng tôi thông báo tới Quý vị 

trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, Nhà trường tổ chức buổi sinh hoạt tập thể kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân 

đội nhân dân Việt Nam. Buổi sinh hoạt đã giúp các em học sinh hiểu về những trang sử vẻ 

vang, oanh liệt của dân tộc, cũng như bồi dưỡng lòng tự hào về những giá trị truyền thống đó. 

Khắp trong khuôn viên trường và các lớp học, không khí Giáng sinh thật tưng bừng, rộn rã. Các 

em học sinh đã làm các sản phẩm thủ công như mô hình cây thông, ông già Nô- en, bông tuyết 

… bằng giấy để trang trí lớp học và hành lang. Tôi tin rằng các em cảm thấy rất tự hào vì đã 

góp phần nhỏ bé giúp cho trường, lớp thêm đẹp và ấm cúng. Tôi cũng gửi lời cám ơn đến các 

Quý vị phụ huynh, các em học sinh và các giáo viên đã tham gia Hội chợ giáng sinh được tổ 

chức tại Gamuda Gardens vào ngày 5 tháng 12. Ngày hội không chỉ là một khoảng thời gian lí 

thú để chúng ta tham gia vào các hoạt động có trong hội chợ mà còn giúp gây quỹ ủng hộ cho 

tổ chức “Phẫu thuật nụ cười”, mang lại niềm hạnh phúc và hi vọng cho các em nhỏ có hoàn 

cảnh kém may mắn. 

Kì nghỉ Giáng sinh đang đến thật gần. Kính chúc Quý vị phụ huynh, các em học sinh và toàn 

thể các thầy cô giáo một kì nghỉ sum họp,ấm cúng và nhiều niềm vui. 

Trân trọng 

Vũ Thị Bích Liên  

Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam    

Các ngày quan trọng: 

21/12/2015-1/1/2016: Kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới 

4/1/2016: Học sinh quay trở lại trường 

 


