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Thông điệp từ Thầy Hiệu trưởng 

Quý Phụ huynh thân mến, 

Hai tháng qua thực sự là khoảng thời gian rất bận rộn tại 

trường SIS Ciputra.  

Hội Học Sinh của trường đã tổ chức tuần lễ “ Ăn uống lành 

mạnh” ở tất cả các lớp. Bên cạnh đó, Đội tuyển bóng rổ cũng 

đã tham gia giải đấu giao hữu với các trường SIS khác được 

tổ chức tại SIS Gamuda. Các em học sinh khối lớp 5 và lớp 6 

đã tham gia sự kiện “Ngày Hội Thể Thao” cùng với các 

trường SIS Vạn Phúc và SIS Gamuda. Tại sự kiện này, đội 

tuyển bóng đá của SIS Ciputra đã giành chiến thắng trong 

trận chung kết nhờ sự cố gắng nỗ lực và tinh thần thi đấu 

tuyệt vời của tất cả thành viên trong đội. Các em thật sự đã 

làm rất tốt. 

Một chuỗi các hoạt động STEM đã được tổ chức ở tất cả các 

lớp trong suốt tuần cuối cùng của Học phần 3 nhằm thúc đẩy 

tư duy phản biện và nâng cao khả năng giải quyết vấn đề của 

các em học sinh. Một số sản phẩm rất tuyệt vời đã được tạo 

ra từ những tiết học này.  

Ngoài ra, Trường SIS Ciputra cũng đã hoàn thành Bản báo 

cáo WASC (Hiệp hội các Trường Phổ thông và Cao đẳng 

miền Tây Hoa Kỳ) và đang gửi đi để phê duyệt.  Đoàn Khảo 

Sát của WASC đã đến làm việc tại Trường trong suốt hai 

ngày và Tôi tin chắc rằng sự nỗ lực của chúng ta sẽ mang lại 

kết quả tốt nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Phụ huynh, 

các em học sinh và toàn thể cán bộ nhân viên trong Trường 

đã có những đóng góp tích cực trong suốt thời gian vừa qua. 

Bên cạnh đó, vào ngày học đầu tiên của Học phần 4, các em 

học sinh đã bắt đầu Chương trình học bơi với chủ đề “ Nhận 

thức về nước”. Các lớp vẫn đang tiếp tục chương trình này ở 

nhiều khung giờ khác nhau trong suốt Học phần 4. 

Trong buổi sinh hoạt toàn trường, các em học sinh lên nhận 
danh hiệu học sinh tiêu biểu của tháng,  do thầy Hiệu 
trưởng trao tặng. 
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Rất nhiều các hoạt động tham quan, dã ngoại đã diễn ra trong 

tháng Năm. Cùng với đó, các em học sinh tiếp tục ôn luyện để 

chuẩn bị cho Kỳ thi Học kỳ 2. Tất cả các em học sinh đều đã cố 

gắng, nỗ lực hết sức và Tôi tin tưởng rằng các em sẽ nhận 

được những thành quả xứng đáng. 

Cuối cùng, Buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm sẽ được tổ chức 

vào Chủ Nhật, ngày 16 tháng Sáu tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc 

Gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tới Quý vị những thông tin 

chi tiết về sự kiện này trong thời gian sớm nhất. 

Costas Gikas 

Hiệu Trưởng 

 

 

 

 

Thông điệp từ Thầy Hiệu phó 

Quý Phụ huynh thân mến, 

Chào mừng Quý vị đến với bản tin Tháng Tư - Tháng Năm của 

Trường Quốc tế Singapore tại Ciputra. Khoảng thời gian vừa 

qua được lấp đầy bởi những sự kiện và các cuộc thi thú vị. Là 

một tổ chức giáo dục, chúng tôi luôn khuyến khích tất cả các em 

học sinh cố gắng, nỗ lực hết sức mình để đạt được những 

thành quả tốt nhất. 

Chương trình học bơi của chúng tôi đã bắt vào tuần học đầu 

tiên của Học phần 4. Các em học sinh được tham gia các tiết 

học bơi và nhận thức về nước tại bể bơi ngoài trời thuộc khu 

P1/ L1 Ciputra. Đây là khoảng thời gian thư giãn cho các em 

học sinh sau những đợt nắng nóng của tháng Tư và tháng Năm 

vừa qua. Dưới sự giám sát của Thầy Modie - Giáo viên thể dục 

của trường, hai huấn luyện viên bơi lội cùng hai nhân viên cứu 

hộ bể bơi, giáo viên chủ nhiệm và cô trợ giảng, các em học sinh 

luôn được đảm bảo an toàn và đạt được những tiến bộ trong 

việc bơi lội. 

Trong thời gian vừa qua, các em học sinh Trường SIS Ciputra 

đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Tiêu biểu là hai em Yim 

Xin Yee và Trần Nam Anh Lớp 5 Song ngữ. Các em đã tham gia 

cuộc thi Olympic Tiếng Anh ở các cấp Quận, cấp Thành phố và 

đã xuất sắc vượt qua các bạn học sinh đến từ các trường Quốc 

tế, Công lập và Tư Thục khác ở Hà Nội để giành được giải nhì ở 
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Học sinh khối lớp 1 được tân tay tham gia tạo dáng 
cho sản phẩm gốm tại làng Gốm sứ Bát Tràng. Ở đó 
các em được tận mặt xem các nghệ nhân tạo dáng cho 
các sản  phẩm gốm trên bàn xuay. 

Với chuyến thăm làng Gốm sứ Bát Tràng, học sinh khối 
lớp 1 đã có khoảng thời gian tuyệt  vời tạo ra những 
bức tượng nhỏ và tự tay cho vào lò sấy. 
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cấp Thành phố. 

Các học sinh khối lớp 5 và lớp 6 của chúng ta cũng đã tham 

gia sự kiện “Ngày Hội Thể thao” được tổ chức tại trường SIS 

Gamuda Gardens. Các em đã làm rất tốt và mang về chiếc 

Cúp vô địch SIS – thêm một năm nữa chúng ta dành chiến 

thắng trong Giải bóng đá SIS với những chiến thắng thuyết 

phục cho cả hai đội A và B. Bên cạnh đó, các học sinh của 

chúng ta còn đạt giải Á quân ở Giải Bóng rổ SIS. Xin chúc 

mừng tất cả các cầu thủ nhí đã tham gia thi đấu hết mình, thể 

hiện một tinh thần thể thao và tình đồng đội tuyệt vời. 

Hội Học Sinh của trường cũng đã đi đầu trong việc thực hiện 

chương trình giáo dục về thói quen ăn uống trong tuần lễ “Ăn 

uống lành mạnh” của mình. Các thành viên trong Hội đã đến 

các lớp học và cung cấp các món ăn lành mạnh, bao gồm một 

số phần trái cây để khuyến khích và giáo dục các bạn học sinh 

áp dụng thói quen ăn uống lành mạnh trong bữa ăn hàng 

ngày. 

Tôi hy vọng rằng Quý Phụ huynh sẽ yêu mến và đón nhận Bản 

tin Tháng Tư – Tháng Năm này. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều 

các hoạt động thú vị, ý nghĩa khác trong tháng tới, đặc biệt là 

Buổi Biểu diễn văn nghệ cuối năm vào Chủ nhật ngày 16 

tháng Sáu tới đây. Tôi rất mong được gặp tất cả Quý vị ở các 

sự kiện của Trường. Cảm ơn Quý vị đã luôn ủng hộ Nhà 

trường để giúp các em học sinh đạt tới những kết quả cao 

nhất của mình. 

Mr. Mustafa Fazal 

Phó Hiệu trưởng 
 

Thông điệp từ cô Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam 

        Năm học vừa qua, tập thể giáo viên và học sinh của 
chương trình Song ngữ đã nỗ lực học tập, làm việc và thu 
được các kết quả đáng khích lệ. Qua việc đánh giá kiểm tra 
của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ, Nhà trường đã 
hoàn thành chương trình dạy và kế hoạch đầu năm học về 
công tác chuyên môn, các hoạt động. Ngoài việc hoàn thành 
các môn học theo chương trình quy định, các giáo viên cũng 
đã tổ chức cho học sinh những chuyến thăm quan dã ngoại 
như: Chuyến thăm tới Làng gốm sứ Bát Tràng, thăm quan các 
loài động vật quý hiếm ở trại gấu Tam Đảo. Những hoạt động 
này đã giúp cho các em học sinh có cơ hội được tìm hiểu thêm 
về các loài động vật đang gặp nguy hiểm và mội trường sống 
của chúng. Qua đó, các em khắc sâu hơn những kiến thức đã 
học về các vấn đề môi trường, góp phần nâng cao ý thức trách 
nhiệm bảo vệ môi trường và các giá trị truyền thống ở các em 

Đây là những gương mặt chơi bóng rổ tại ngày  hội thể thao 
được tổ chức tại Gamuda Gardens dành cho khối lớp 5 và 6. 

Đội bóng đá của trường đã giành chiến thắng trong ngày hội 
thể thao. Các em đã làm rất tốt và mang về chiếc cúp vô địch , 
thêm một năm nữa chúng ta đã chiến thắng đội SIS  Gamuda 
và SIS Vạn Phúc. 
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học sinh. 

      Các em học sinh Song ngữ đã phải nỗ lực rất nhiều để có 
thể hoàn thành cùng một lúc cả hai chương trình học. Kết quả 
mà các em đạt được ngoài sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, 
còn có sự đồng hành, đóng góp rất lớn từ phía phụ huynh các 
em. Với các giáo viên, ngoài sự nhiệt tình làm việc hết mình vì 
học sinh, các thầy cô cũng luôn tự học hỏi, trau dồi kiến thức, 
cập nhật các phương pháp giảng dạy mới để nâng cao chất 
lượng dạy học cũng như kết quả học tập của học sinh ở tất cả 
các khối lớp. 

      Trong năm học vừa qua, chương trình Song ngữ cũng đạt 
được những thành tích đáng tự hào. Trong kì thi Olympic 
Tiếng Anh lớp 5 cấp Quận, cấp Thành phố đã có nhiều em đạt 
kết quả cao: 6 bạn tham gia cấp Quận với 1 giải Nhất, 3 giải 
Nhì, và 2 giải Ba. Cấp Thành phố có 2 học sinh đạt giải Nhì đó 
là: Em Yim Xin Yee và Em Trần Nam Anh.  

      Những thành tích trên càng củng cố niềm tin cho các em 
học sinh và các thầy cô giáo về một môi trường giáo dục có 
chất lượng tại Trường SIS Ciputra.  

      Xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các thầy cô 
giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh của chương trình 
Song ngữ,  những người đã đồng hành, góp phần tạo ra sự 
thành công của năm học 2018 - 2019. Tất cả chúng ta hãy 
cùng nhau phát huy những thành công đó và phấn đấu không 
ngừng để năm học mới đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. 

Trân trọng, 

  

Vũ Thị Bích Liên 

Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh khối lớp 4 song ngữ đã mang lại màn biểu diễn  
tuyệt đẹp tại buổi sinh hoạt cuối cùng của năm.  

Trong kỳ thi Olympic tiếng Anh năm nay, chương trình 
song ngữ cũng đạt được những thành tích đáng tự hào.  
Hai em Yim Xin Yee và Trần Nam Anh lớp 5 song ngữ đã 
đạt giải nhì  Olympic tiếng Anh cấp thành phố. 

Tại buổi sinh hoạt các lớp khối song ngữ, học sinh khối lớp 1 
nhận danh hiệu học sinh xuất sắc của năm  do cô Hiệu trưởng 
chương trình Việt Nam trao tặng. 
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Cuộc thi Olympic Tiếng Anh Cấp Tiểu học tại Hà 
Nội 
 
Ngày 4 tháng Năm năm 2019 đã diễn ra cuộc thi 
Olympic tiếng Anh tiểu học lần thứ 16, do Language 
Link Vietnam kết hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo 
Hà Nội tổ chức, cuộc thi được diễn ra tại Đại Học 
Công Đoàn Hà Nội. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia 
của hơn 1300 em học sinh đến từ 472 trường Tiểu 
học trên khắp quận huyện Hà Nội.   
 
Hiện tại, đây là cuộc thi duy nhất có cấu trúc bài thi 
được thiết kế theo chuẩn khảo thí Quốc tế, với đầy 
đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.  
 
Mỗi thí sinh có tối đa là 45 phút để hoàn thành phần 
thi nghe, đọc và viết và có khoảng 5 đến 10 phút 
tham gia vào phần thi nói với giáo viên bản ngữ của 
Language Link. Cuộc thi này không chỉ khuyến 
khích học sinh thực hành và phản xạ bằng tiếng 
Anh, mà còn là hành trang cho các em ở các kỳ thi 
Quốc gia và Quốc tế sắp tới.  
 
Qua hai vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã chọn ra 216 
thí sinh đạt điểm cao nhất. Trong số đó, có hai em 
là Trần Nam Anh và Yim Xin Yee lớp 5 song ngữ 
của trường SIS Ciputra đạt giải nhì cấp thành phố - 
một kết quả thật sự ấn tượng.  
 
Trên lớp, cả hai bạn Nam Anh và Xin Yee luôn là 
những học sinh xuất sắc với những kỹ năng tiếng 
Anh ấn tượng, là những học sinh chăm ngoan và 
hiếu học. Chúng tôi tin rằng với thành tựu này, các 
em sẽ tiếp tục vươn tới những điều tốt nhất và sẽ 
truyền cảm hứng cho các bạn khác! 
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Tại buổi sinh hoạt các khối song ngữ, thầy Hiệu trưởng 
và cô Hiệu trưởng chương trình Việt Nam  đã lên trao 
tặng bằng khen cho hai em Yim Xin Yee  và Trần Nam 
Anh  đã đạt giải nhì Olympic tiếng Anh cấp thành phố . 
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