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Thông tin từ thầy Hiệu trưởng 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Nhà trường vui mừng chào đón các em học sinh đến với năm học 
2015-2016. Chúng tôi kỳ vọng cao vào năm học mới này. Hẳn Quý 
vị có thể nhận thấy rằng Trường Quốc tế Singapore tại Ciputra 
luôn nỗ lực để truyền cảm hứng cho một niềm đam mê học tập và 
khuyến khích sức sống tình cảm và trí tuệ cho các em học sinh. 
Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng cho các em sự tự tin và lòng can 
đảm để đóng góp cho cộng đồng chung và trang bị cho các em 
những công cụ cần thiết để đạt được ước mơ của mình. Trong 
các lớp học, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp một nền tảng giáo dục 
vững mạnh và tạo cơ hội giúp cho học sinh đạt được mục tiêu học 
tập của mình. 
 

Chúng tôi hiểu rằng mỗi cá nhân học sinh sẽ có một cách học tập 
riêng, phát triển ở những tốc độ khác nhau, đem đến cho mỗi lớp 
học sự đa dạng về sở thích và năng khiếu. Chúng tôi thúc đẩy mối 
quan hệ giữa học sinh và giáo viên thông qua giao tiếp và qua các 
bài học. Chúng tôi hiểu rõ khái niệm về "Sự phát triển toàn diện 
của học sinh" và là cơ sở của chương trình giảng dạy và phát triển 
chuyên môn. Giáo viên và nhân viên của chúng tôi luôn tận tâm 
với từng em học sinh giúp các em phát triển toàn diện các mặt về 
trí tuệ, xã hội, thể chất, tình cảm và là một công dân tốt. 
 

Chúng tôi tin tưởng rằng nội dung giáo dục cần phải được toàn 
cầu hóa và thực hiện một cách toàn diện. Với sự đa dạng trong 
thế giới chúng ta đang sống, chúng tôi tin rằng bài học không chỉ 
cần phù hợp mà phải tạo sự hứng thú đối với việc học tập cho các 
em học sinh 
 

Trường quốc tế Singapore hàng ngày bắt đầu vào lúc 8 giờ 15 
phút sáng. Phụ huynh lưu ý cho học sinh đến trường trước giờ lên 
lớp. Khi học sinh đến trường muộn sẽ ảnh hưởng đến lớp học và 
các em có thể bỏ lỡ những kiến thức quan trọng..  
 

 

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. 

 

NỘI DUNG BẢN TIN 
 

 Thông tin từ Hiệu trưởng 

 Thông tin từ Hiệu phó 

 Chính sách xét Giải thưởng  

Học thuật 

 Thông tin từ Hiệu trưởng 

Chương trình Việt Nam 

 Các sự kiện trong tháng 
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Ms. Sally Doggett 

 

  
 
      Ms. Kelly Baxter           Ms. Kerry Norris 
 
 
 
 
 
 

Quý vị sẽ thấy rằng chúng tôi đã áp dụng Sách giáo khoa của nhà 
xuất bản Scholastic vào chương trình học năm nay nhằm cung cấp 
cho học sinh một chất lượng giáo dục tốt nhất. Ngoài chương trình 
giảng day, chúng tôi giáo dục các em học sinh có trách nhiệm với 
việc học của mình và đặt ra tiêu chuẩn cao trong kết quả học tập.   
SIS@ Ciputra có đội ngũ giáo viên năng động và năm nay chúng 
tôi vui mừng chào đón những thành viên mới tuyệt vời 
 

Thầy Mark Todorovic đến từ nước Úc. Thầy Mark là Thạc sỹ Giáo 
dục, Thạc sỹ Đào tạo Giáo dục chuyên nghiệp. Ngoài ra thầy còn 
có 2 bằng Cử nhân về Giáo dục và Khoa học. Thầy đã có kinh 
nghiệm làm việc ở rất nhiều trường ở Úc cũng như các trường 
Quốc tế trên khắp thế giới. 
 

Cô Sally Doggett là giáo viên chủ nhiệm của lớp 2A Quốc tế. Cô 
cũng đến từ Úc và có bằng Cử nhân Giáo dục, văn bằng về giảng 
dạy cũng như Chứng chỉ giảng dạy của Tasmanian. 
 

Cô Kelly Baxter là giáo viên chủ nhiệm lớp 2B  Quốc tế. Cô Kelly là 
người Úc, Cô có bằng Cử nhân Giáo dục Tiểu học và chứng chỉ 
giảng dạy Tiếng anh cho người nước ngoài. 
 

Cô Kerry Norris là giáo viên chủ nhiệm lớp 3 Quốc tế. Cô là người 
Canada. Cô có bằng Thạc sỹ Giáo dục, Cử nhân Mỹ thuật cũng 
như chứng chỉ dạy Tiếng anh cho người nước ngoài. 
 

Nhà trường chào đón Quý phụ huynh đến thăm trường và gặp gỡ 
các Giáo viên mới của năm học này. 
 

Cuối cùng, tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị dành cho 
Trường Quốc Tế Singapore tại Ciputra. Khi Nhà trường và phụ 
huynh cùng hợp tác sẽ tạo nên một môi trường học tập tốt hỗ trợ 
từng em học sinh phát huy hết tiềm năng bản thân. 
 
Thầy Dwayne Lehman, Hiệu trưởng 
 
 

Chính sách xét Giải thưởng  Học thuật 

Chính sách về xét Giải thưởng Học thuật đã được đánh giá lại để 
đưa ra hướng dẫn rõ ràng hơn cho các em học sinh, các bậc Phụ 
huynh và các thầy cô giáo. 
 

Đối với Chương trình Quốc tế 
 

Đối với Lớp 1 đến Lớp 8 của Chương trình Quốc tế, Giải thưởng 
Học thuật được trao cho những em học sinh có điểm tổng kết 
năm học cao nhất trong các môn Tiếng Anh, Toán, và Khoa học. 
Kết quả tổng kết của học sinh phải đạt từ 85% trở lên.  
 

Đối với Chương trình Song ngữ 
 

Giải thưởng có tên "Giải thưởng Học thuật - Môn Tiếng Anh", 
được trao cho những em học sinh đạt kết quả tổng kết năm học 
cao nhất trong môn Tiếng Anh đối với các lớp Song ngữ từ Lớp 1 
đến Lớp 5 và môn Tiếng Anh và Tiếng Anh tăng cường đối với 
các lớp từ 6 đến 9. Kết quả tổng kết của học sinh phải đạt từ 85% 
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Thầy Mark Todorovic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trở lên. 
 
Thông tin từ thầy hiệu phó 
 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 

Tôi rất vinh dự được làm việc tại trường quốc tế Singapore 
Ciputra. Tên tôi là Mark Todorovic và tôi đến từ bang Queensland, 
Úc. Tôi có nhiều năm kinh nghiệm về giáo dục quốc tế và tôi rất vui 
mừng được là thành viên của Trường Quốc tế Singapore. 
 

Tôi đã từng công tác tại các trường công lập, dân lập và phi chính 
phủ ở các vị trí như Hiệu trưởng (tại Úc và nước ngoài), Cố vấn 
(tại Qutar), Quản lý  (tại Tiểu vương quốc các nước Ả rập thống 
nhất UAE). Tôi có nhiều kinh nghiệm giáo dục cho Khối tiểu học và 
Trung học cơ sở bao gồm Chương trình Trung học Đại cương 
Quốc tế IGCSE, Tiểu học và Trung học Tú tài Quốc tế IB cũng như 
các chương trình giảng dạy của Mỹ và Chương trình Dự bị Đại học 
AP . 
 

Vị trí trước đây của tôi là Quản lý cho Hội đồng giáo dục Abu 
Dhabi ở United Arab Emirates đã được tập trung vào việc phát 
triển các nhân tố cốt yếu  để cải thiện các hoạt động hàng ngày 
của nhà trường . 
 

Tôi cũng tham gia giảng dạy một số khóa đào tạo nghề cho học 
sinh như một lựa chọn thay thế học đại học. 
 

Tôi thấy Hà Nội là một điểm đến hấp dẫn và mong muốn được 
sớm hòa nhập với nền văn hóa và lịch sử Việt Nam.  Tôi nóng lòng 
đượclà một thành viên trong đội ngũ nhân viên tuyệt vời của 
trường SIS Ciputra nơi cung cấp một nền giáo dục bậc nhất cho 
các em học sinh. 
 

Chương trình học: 
 

Năm nay nhà trường sử dụng giáo trình mới trong chương trình 
giảng dạy và giáo viên đang áp dụng phương thức mới để tăng sự 
hứng thú học tập cho học sinh. Nguồn tài liệu tham khảo cho giáo 
viên sẽ ngày một dồi dào và tôi tin rằng Quý phụ huynh sẽ thấy 
được những tiến bộ của học sinh thông qua giáo trình này. 
 

Tổ chức kiểm định các trường Cao đẳng và Đại học miền Tây 
Hoa Kỳ - WASC: 
 

Quy trình kiểm định vẫn đang được tiến hành và việc thu thập các 
dữ liệu đang được hoàn tất. Thông qua sự hỗ trợ của Quý phụ 
huynh, giáo viên và học sinh, chúng tôi đã thu thập các dữ liệu, 
thông tin về chất lượng giáo dục tại trường Quốc tế Singapore. 
Các dữ liệu cuối cùng đang được tiến hành hiệu đính. .. 
 

Chương trình Ngoại khóa sau giờ học 
 
Chương trình Ngoại khóa sau giờ học đã bắt đầu với nhiều câu lạc 
bộ mới để học sinh lựa chọn. Trong năm học này, chúng tôi sẽ tiếp 
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tục có nhiều hoạt động đa dạng để các em lựa chọn cũng như đảm 
bảo sự cân đối giữa các câu lạc bộ về học tập cũng như các câu 
lạc bộ thể thao. Chương trình ngoại khóa sau giờ học gồm: Bóng 
rổ, câu lạc bộ bài tập về nhà, câu lạc bộ Golf, câu lạc bộ vẽ, 
Taekwondo, tiếng Trung, đồng ca, thủ công, khoa học, câu lạc bộ 
kỹ thuật robot cơ bản, cầu lông và Karate. Chúng tôi hy vọng các 
em sẽ nhiệt tình tham gia. 
 
Chúng tôi xin lưu ý Quý phụ huynh về thời gian đón học sinh. Quý 
vị cần đón các em học sinh đúng giờ để không có học sinh nào ở 
lại trường mà không có sự giám sát. Quý phụ huynh lưu ý thời 
gian kết thúc các câu lạc bộ để đến đón các em. Nếu các em kết 
thúc câu lạc bộ lúc 4 giờ chiều, Quý phụ huynh cần đến đón con 
lúc 4 giờ chiều chứ không phải 5 giờ chiều. Cũng giống như các 
em học sinh kết thúc câu lạc bộ lúc 5 giờ chiều, phụ huynh cần 
đến đón con lúc 5 giờ chiều chứ không phải sau 5 giờ chiều.  
 
Chúng tôi hiểu rằng có lúc Quý phụ huynh sẽ bị tắc đường và 
không thể đến đón con đúng giờ. Trong trường hợp này, Quý phụ 
huynh vui lòng gọi điện thông báo cho Văn phòng trường.  
Sự an toàn và phát triển của học sinh là mối quan tâm hàng đầu 
của chúng tôi và việc các em học sinh phải ở lại trường muộn sẽ 
mất đi thời gian quý báu để hoàn thành bài tập về nhà của mình 
cho ngày hôm sau. Quý phụ huynh vui lòng sắp xếp thời gian đón 
con đúng giờ.  
 
Thầy Mark Todorovic – Phó Hiệu trưởng 
 
Thông tin từ Hiệu trưởng phụ trách Chương trình Việt Nam 
 
Chào mừng năm học mới 2015 – 2016! 
 
Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi được đồng hành cùng các 
bạn trong năm học này. Chúc các thầy cô giáo và các em học sinh 
một năm học bổ ích, thành công với nhiều hoạt động và trải 
nghiệm thú vị. Thật tuyệt vời khi được gặp  tất cả các thầy cô giáo, 
Quý phụ huynh và các học sinh trong năm học 2015 -2016 tại 
trường Tiểu học Việt Nam Singapore. 
 
Năm học 2014-2015, nhà trường đã tích cực tìm tòi, triển khai thực 
hiện nhiều giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. 
Với sự nỗ lực phấn đấu, làm việc tận tụy hết lòng vì học sinh của 
các thầy cô giáo, sự hăng say học tập của của các em học sinh, 
chất lượng giáo dục được giữ vững và nâng lên. Nhiều học sinh 
đã đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp Quận, cấp 
Thành phố và các cuộc thi khác do dành cho học sinh trong quận. 
Năm học 2015-2016, 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. Ngay từ những ngày đầu năm học, các 
giáo viên đã tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn do phòng 
GD&ĐT quận Tây Hồ và Phòng Học vụ của Công ty tổ chức.  
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Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức cho học sinh hiểu và tham dự “ 
Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” thông qua tiết sinh hoạt 
đầu tuần của Chương trình Việt nam. Các em học sinh lớp 1 đã 
được các thầy cô giáo và các anh chị học sinh khối trên chào đón 
trong bầu không khí vui tươi của những ngày đầu năm học. 
 
Buổi sinh hoạt  tuần đầu của tháng 9 diễn ra rất trang nghiêm để 
kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
 
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 Lễ hội Trung thu vào ngày 25 tháng 9 năm 2015. Các giáo 
viên và học sinh đã cùng tận hưởng các  màn biểu diễn Múa Lân 
và tham gia hoạt động rước đèn. 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 đã được giới thiệu và thực hành làm 
bánh dẻo, bánh Trung thu truyền thống, tại lớp học của mình. 
 
Tất cả các thành viên của nhà trường đã có một Lễ hội Trung thu 
nhiều niềm vui và ý nghĩa. 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. 
 
Trong mấy tuần qua chúng tôi đã truyền đạt rất nhiều thông tin về 
trường, lớp, chương trình học tới Quý vị  phụ huynh qua thư giới 
thiệu của giáo viên, email hàng tuần kèm theo kế hoạch dạy học 
buổi gặp gỡ, trao đổi thông tin giữa giáo viên và phụ huynh. Chúng 
tôi luôn khuyến khích các bậc cha mẹ theo dõi và tham gia vào quá 
trình giáo dục con em mình để các em đạt được chất lượng giáo 
dục tốt nhất. 

Với sự nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, sự chuyên nghiệp trong dạy 
học 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 với nhiều trải nghiệm đầy thú vị.  

 
Trân trọng,  
 
 Vũ Thị Bích Liên 
Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam 
Những ngày cần ghi nhớ: 
 
Ngày 25 tháng Chín: Lễ hội Trung thu 
 
Ngày 26-29 tháng Mười: Họp phụ huynh – Báo cáo tiến bộ học 
tập 
 
Ngày 30 tháng Mười: Kết thúc Học phần 1 

 


