Tháng Chín 2020
Thông điệp từ Hiệu Trưởng
Kính gửi Quý Phụ Huynh,
Năm học 2020-2021 của chúng ta đã có một khởi đầu hết sức tốt đẹp!
Tại Trường Quốc tế Singapore tại Ciputra, chúng tôi luôn hướng tới
việc đảm bảo một môi trường học tập an toàn nhưng cũng đầy tính thử
thách trí tuệ cho học sinh, giúp các em học sinh trở thành người có tư
duy đổi mới, giải quyết vấn đề sáng tạo và là những học sinh có thể
truyền cảm hứng để chuẩn bị sẵn sàng bước vào thế kỷ 21.
Nhà trường đặt ra những chuẩn mực và kỳ vọng cao đối với học sinh,
với nền tảng là thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa và tinh thần
trách nhiệm với tập thể. Thật tự hào khi chúng tôi luôn duy trì được
những tiêu chuẩn này và mong đợi các em học sinh cùng với sự ủng hộ
không ngừng của Quý vị sẽ luôn duy trì thành tích tốt và có thêm nhiều
đóng góp tích cực, góp phần làm nên uy tín của hệ thống giáo dục
KinderWorld.
Năm nay tôi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Quốc tế Singapore
tại Ciputra và tôi hy vọng năm học này sẽ tràn đầy năng lượng và hứng
khởi cho tất cả học sinh và giáo viên Nhà trường.
Tôi xin chào mừng tất cả các thầy cô giáo và các em học sinh quay trở
lại trường, và xin chào đón tất cả các thầy cô giáo mới sẽ đồng hành
cùng chúng ta năm học này:









Thầy Paul McKenney phụ trách Lớp 4A và Lớp 5A Song ngữ
Cô Sarah Bash phụ trách Lớp 3A và Lớp 3B Song ngữ
Cô Marisol Cacho phụ trách lớp Dự bị Tiểu học Song ngữ
Cô Melody Tuballa phụ trách Lớp 6 Quốc tế
Cô Nguyễn Thị Thu Hoài phụ trách lớp 1A Song ngữ
Cô Trần Thị Thủy phụ trách lớp 2A Song ngữ
Cô Đỗ Thị Cẩm Tú phụ trách lớp 5A Song ngữ
Cô Đặng Thu Hoàn - giáo viên hỗ trợ khối Song ngữ

Chúng tôi xin chúc tất cả các thầy cô giáo của SIS@Ciputra luôn luôn
hạnh phúc và thành công.

Tiến sĩ Noel Geoghegan
HIỆU TRƯỞNG

Trường Quốc Tế Singapore@Ciputra
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Năm nay, trường SIS @ Ciputra của chúng ta đã được sơn lại và trông
thật tươi sáng trong lớp áo mới. Các công tác xây dựng đã được thực
hiện nhằm nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị lớp học. Nhà trường
đã dành nhiều công sức cho kế hoạch xây dựng và cải tạo để chuẩn bị
sẵn sàng cho một năm học mới thành công. Tuy rằng chúng ta có một
khởi đầu 'khó khăn' do dịch COVID-19 và bị gián đoạn một ngày trong
tuần đầu tiên, nhưng chúng ta đã thành công trong việc cùng nhau ổn
định lại nếp sinh hoạt và nề nếp học tập.
Chúng tôi rất tiếc khi nhận được thông tin rằng Thầy Phó Hiệu trưởng
Nhà trường đến từ Hoa Kỳ đã phải từ chối chức vụ này vì các thành viên
trong gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chúng tôi hy vọng sẽ
sớm có người thay thế cho vị trí này.

Một ngôi trường mới với lớp áo mới.

Sự thành công của các em học sinh cũng như của nhà trường phụ thuộc
rất lớn vào sự ủng hộ không ngừng của Quý Phụ huynh. Chúng ta đều
biết rằng cha mẹ chính là thầy cô giáo quan trọng nhất của con. Vì vậy
chúng tôi luôn hoan nghênh và khuyến khích Quý vị hãy hợp tác cùng
với giáo viên để tìm ra phương pháp giúp đỡ các em tiến bộ hơn trong
học tập. Tôi rất mong được gặp tất cả Quý Phụ huynh trong thời gian
tới. Quý vị sẽ cảm thấy thật tự hào khi biết rằng các em đã bắt đầu con
đường học vấn như những tài năng trẻ đầy nhiệt huyết và biết tôn trọng.
Các em chính là niềm tự hào của Quý vị.
Toàn bộ giáo viên và học sinh nhà trường đều mong chờ một năm học
mới tốt đẹp, không bị xáo trộn do dịch COVID-19 như năm học vừa qua.
Chúng tôi sẽ kết hợp chặt chẽ với Quý vị cũng như các em học sinh để
đảm bảo tận dụng mọi cơ hội để đạt được kết quả tốt nhất.

Bắt đầu công việc lập kế hoạch cho năm học mới.

Tiến sĩ Noel
Hiệu trưởng SIS @ Ciputra

Nhân viên thảo luận về Năm học mới.

Giãn cách xã hội giờ đây là chuẩn mực mới cho tất cả
mọi người ở trường.
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