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Thông tin từ Hiệu trưởng 
 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Chào mừng Quý vị đến với Bản tin tháng Ba của trường Quốc tế 
Singapore tại Ciputra. Học phần Ba đang diễn ra suôn sẻ tại các 
lớp với nhiều tiết học thú vị. Tôi vinh dự được gặp nhiều phụ 
huynh trong các buổi họp vừa qua. Qua các buổi họp, giáo viên 
lớp đã có cơ hội được chia sẻ về quy trình giáo dục giúp Quý vị 
hiểu hơn về cấu trúc các bài học cũng như phương thức chúng tôi 
đánh giá học sinh. 
 
Gần đây, Nhà trường chào đón hai nhân viên mới: Cô Chi nhân 
viên hành chính văn phòng thay cho cô Loan đang nghỉ sinh và cô 
Huyền phụ trách thư viện thay cô Ngân đang nghỉ sinh. Quý phụ 
huynh có thể dễ dàng gặp hai nhân viên mới tại những phòng nêu 
trên. 
 
Tôi cũng muốn lưu ý Quý phụ huynh về quy trình quản lý việc nhân 
thuốc và cho học sinh uống thuốc tại trường. Việc nhân thuốc và 
cho học sinh uống thuốc sẽ chỉ được thực hiện bởi Nhân viên Y tế 
trường. Đối với các loại thuốc không có yêu cầu kê đơn như thuốc 
nhỏ mắt, sirô ho, vv…phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin và 
ký vào “Đơn đề nghị cho học sinh dùng thuốc” và gửi tới Nhân viên 
Y tế của trường. 
 
Đối với các loại thuốc có yêu cầu kê đơn, phụ huynh vui lòng điền 
đầy đủ thông tin và ký vào “Đơn đề nghị cho học sinh dùng thuốc” 
kèm theo bản sao Đơn chỉ định của bác sỹ. Phụ huynh có thể lấy 
“Đơn đề nghị cho học sinh dùng thuốc” từ văn phòng trường. Tất 
cả các loại thuốc phụ huynh gửi tới trường cần để trong bao riêng 
ghi cụ thể tên học sinh, tên thuốc, cách dùng, liều dùng, ngày hết 
hạn sử dụng, thời gian uống.  
 
Nhân viên trường sẽ không nhận các loại thuốc cổ truyền tự sắc.  
Bên cạnh việc thực hiên các quy định của Trường về việc nhận 

 

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 

 Thông tin từ Hiệu trưởng 

Chương trình Việt Nam 

 Các sự kiện trong tháng 
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Nhân viên Y tế đang chăm sóc học sinh 

 
 
 

                 
 

Thầy Hiệu phó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

thuốc và cho học sinh uống thuốc tại trường, các nhân viên được 
phân công phải tuân thủ tuyệt đối những hướng dẫn về quản lý 
thuốc do phụ huynh gửi quy định bởi các cơ quan có thẩm quyền 
như Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương.  
 
Việc nhận thuốc và cho uống thuốc đối với học sinh từ lơp 1 đến 
lớp 3 sẽ chỉ được thực hiện bởi nhân viên Y tế. Học sinh từ lớp 4 
trở lên sẽ tự dùng thuốc. 
 
Nhà trường chân thành cám ơn sự hợp tác và đóng góp quý báu 
của Quý phụ huynh. Mục tiêu của Nhà trường là cung cấp con 
đường học vấn tốt nhất cho các em học sinh.    
 
 
Trân trọng. 
 

Hiệu trưởng 
Dwayne Lehman 

 
     
Thông tin từ Hiệu phó 
 
Chào mừng Quý phụ huynh đến với Bản tin từ phòng Hiệu phó! 
 
Tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể Quý vị và chào đón 
các em học sinh đến với một học kỳ mới tại trường Quốc tế 
Singapore tại Ciputra. Những tuần vừa qua, các em đã có nhiều 
hoạt đông thú vị cũng như một kỳ nghỉ Tết đáng nhớ. Các em học 
sinh đã tích cực tham gia các hoạt động trong lớp và hoàn thành 
xuất sắc kỳ thi Học kỳ Một. Các hoạt động sau giờ học cũng đã 
được bắt đầu và các em rất hào hứng với sự có mặt của bốn giáo 
sinh thực tập Bộ môn Giáo dục Thể chất. Cá nhân tôi cảm thấy 
mình được truyền cảm hứng từ sự nhiệt tình, năng động không chỉ 
từ các em học sinh mà còn từ đội ngũ nhân viên xuất sắc của 
trường. Tôi mong chờ một Học kỳ Hai đầy thành công và chào đón 
Quý phụ huynh ghé thăm trường để cùng trải nghiệm niềm vui học 
tập tại SIS Ciputra. 
 
Tổ chức kiểm định các trường Cao đẳng và Đại học Phương 
Tây: 
 
Quy trình kiểm định vẫn đang được tiến hành và việc thu thập các 
dữ liệu đã được hoàn tất. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục với việc 
phân tích, đánh giá dữ liệu và kết quả rất khả quan. Hiện tôi và các 
nhân viên hành chính trường đang cùng hoàn thành các tài liệu để 
báo cáo Ủy ban kiểm định.   
 
 
Chương trình học: 
Học sinh của trường đã học tập rất hăng say, vì thế các giáo viên 
đã đưa ra mức mong đợi cao hơn đối với các em. Chúng ta đã 
hoàn thành kỳ thi Học kỳ Một và kết quả các bài kiểm tra đã đạt 
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Giáo sinh thực tập Bộ môn Giáo dục thể chất 

đang hướng dẫn học sinh trong hoạt động sau 
giờ học 

 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
Giáo sinh thực tập Bộ môn Giáo dục thể chất  
 
 
 

được yêu cầu cao đề ra. Dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giáo 
viên tâm huyết, các em học sinh đã đáp ứng được mong đợi của 
chương trình học. 
 
Bộ môn tiếng Anh tăng cường cũng có được thành công đáng kể 
khi nhiều học sinh đã đạt thành tích cao hơn trong môn tiếng Anh. 
Thông qua các bài kiểm tra đánh giá, khả năng tiếng Anh của các 
em học sinh tham gia học tiếng Anh tăng cường đã tăng trung bình 
58%, đặc biệt một số em đã có kết quả tiến bộ đến 300%. 
 
Thông qua chiến lược hợp tác hướng dẫn và áp dụng các phương 
pháp giảng dạy tốt nhất, chúng tôi đã có thể nâng cao thành tích 
học tập của học sinh và đáp ứng được yêu cầu của thế kỷ 21. Tôi 
rất tự hào về đội ngũ giáo viên của trường và nhân dịp này cũng 
mời quý phụ huynh đến thăm lớp học của con em mình để biết 
thêm về hoạt động giáo dục tại trường.   
 
Chương trình hoạt động ngoại khóa sau giờ học: 
 
Các buổi họp phụ huynh đã kết thúc và chương trình hoạt động 
ngoại khóa sau giờ học đã bắt đầu. Có một số thay đổi trong danh 
sách các hoạt động sau giờ học. Một số hoạt động mà các em học 
sinh yêu thích vẫn tiếp tục được duy trì. Danh sách các hoạt động 
ngoại khóa và danh sách học sinh tham gia được đăng tại bản tin 
trước văn phòng và bản tin tại phòng Hiệu phó trên tầng hai. Thư 
xác nhận tham gia hoạt động sau giờ học đã được gửi về nhà cho 
phu huynh và nếu Quý vị cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với 
Văn phòng trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục đem đến cho các em học 
sinh những hoạt động ngoại khóa thú vị, bổ ích giúp các em thư 
giãn đầu óc và có cơ thể khỏe mạnh. 
 

                                                                  Hiệu Phó 

                                                Thầy Gregory R.van Goidtsnoven  
 

Thông tin từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam: 
 
Kính chào Quý phụ huynh! 
 
Sau một kỳ nghỉ dài, các em học sinh đã rất hào hứng bắt đầu 
tháng Ba với rất nhiều sự kiện thú vị. 
 
Nhà trường vui mừng chào đón 4 thầy cô giáo sinh môn Thể dục 
về thực tập tại trường từ ngày 2/3/2015 đến ngày 18/4/2015. Trong 
thời gian này, các thầy cô sẽ tham gia dự giờ và tập giảng môn 
Thể dục tại các khối lớp khác nhau và thực tập công tác chủ nhiệm 
tại lớp 4A và 5B. Tôi tin rằng các thầy cô sẽ có một kì thực tập 
thành công và một khoảng thời gian ý nghĩa, nhiều kỉ niệm tại 
trường Tiểu học Việt Nam Singapore. 
 
Học sinh Chương trình Song ngữ đã tham gia cuộc thi Giải Toán 
qua Internet Violympic cấp Quận vào ngày 6.3.2015. Qua quá trình 
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Bài viết tặng mẹ của học sinh Khối 1 
 

 
Học sinh Khối Ba tham gia Lễ Kết nạp Đội viên         
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

 

 
 

 
 

        
 

ôn tập dưới sự hướng dẫn động viên của các cô giáo và quá trình 
tự luyện tại nhà, kết quả các em đạt được trong cuộc thi tương đối 
khả quan và thể hiện chính xác khả năng cũng như sự nỗ lực của 
từng em. Chúc mừng 16 học sinh đã hoàn thành vòng thi cấp 
Quận và chúng ta hoàn toàn có cơ sở chờ đợi tin vui từ Ban tổ 
chức cuộc thi. Khi tham gia cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp Quận 
dành cho học sinh khối Năm, em Dương Khánh Linh lớp 5A cũng 
đã có rất nhiều cố gắng và tôi chắc chắn rằng em sẽ đạt kết quả 
tốt trong cuộc thi này.  
 
Để chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, nhà trường đã tổ chức 
buổi sinh hoạt đầu tuần vào ngày thứ Hai đầu tiên của tháng. 
Trong buổi sinh hoạt, các em được nghe kể những câu chuyện, 
xem những đoạn băng rất ý nghĩa về công lao của mẹ, người phụ 
nữ thân yêu và quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Học 
sinh Khối Ba cũng tham gia biểu diễn bài hát “ Bông hồng tặng cô” 
để tỏ lòng biết ơn của mình đến các cô giáo hàng ngày dạy dỗ và 
chăm sóc các em. Trong tuần đầu của tháng, học sinh các lớp đã 
làm thiếp, làm hoa, viết thơ, vẽ tranh tặng bà, mẹ, cô giáo, chị, em 
gái của mình. Một số lớp còn phát động phong trào “Mỗi ngày một 
việc tốt dành tặng những người phụ nữ thân yêu” trong suốt tháng 
Ba. 
 
Sau một thời gian rèn luyện, các em học sinh Khối Ba rất vinh dự 
khi tham gia Lễ Kết nạp Đội viên mới vào ngày 26.3.2015. Từ thời 
khắc này, các em được mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm, 
một phần của lá cờ Tổ Quốc. Đây là một lời nhắc nhở, một lời 
động viên để các em cố gắng học tập và rèn luyện mỗi ngày. 
 
Cùng với sự ủng hộ và đồng hành của Quý phụ huynh, sự nỗ lực 
của các thầy cô giáo và các em học sinh, chắc chắn các em học 
sinh sẽ tiếp tục có nhiều niềm vui mỗi ngày đến trường trong thời 
gian sắp tới. 
Trân trọng, 

 
Vũ Thị Bích Liên 

Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam 
 
 
 

Các ngày quan trọng trong Tháng Ba & Tháng Tư 
 
26 tháng Ba: Lễ kết nạp Đội 
2 tháng Tư: Lễ hội Thể thao 
3 tháng Tư: Chào mừng lễ Phục sinh 
13-17 tháng Tư: Thi đấu Thể thao giữa các đội  
22 tháng Tư: Kết thúc Học phần Ba 
 

 

 


