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Chào Mừng Các Em Trở Lại Trường 
Chào mừng các em đã quay trở lại với năm học mới tại 
SIS Vũng Tàu. Sau một năm học đầy thách thức vừa qua, 
Nhà trường hy vọng rằng năm học này sẽ ít bị gián đoạn 
hơn so với năm học trước. Năm nay, trường chúng ta có 
thêm nhiều cơ sở vật chất mới và những thay đổi trong 
chương trình học. Cụ thể như phòng học và chương trình 
giảng dạy mới của bộ môn STEM cũng như chương trình 
hỗ trợ học tiếng Anh trực tuyến có tên là Dyned. Nhà 
trường mong muốn năm học này chúng ta sẽ tiếp tục gặt 
hái được thành công như những năm học trước. 

 

 
 
 

NỘI DUNG CHÍNH: 

 Chào Mừng các em trở lại Trường 

 Phòng học STEM 

 Cập Nhật Tình Hình Covid 

 Đội Ngũ Giáo Viên Mới 

 Chương Trình Tiếng Anh Dyned 

 

 

Đầu tiên,Thầy muốn gửi lời chào thân ái đến tất cả các em học sinh, Quý phụ huynh và đội ngũ 
giáo viên, nhân viên trong năm học mới này. Mặc dù năm học có khai giảng muộn hơn đôi chút 
nhưng tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ và chúng ta đã sẵn sàng trước những thử thách mới của 
năm học. Tất cả các em đã nhận được sách giáo khoa, văn phòng phẩm và vở bài tập. 

Ở các cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Phổ thông, các em học sinh có thể truy cập vào trang 

Edupage để kiểm tra bài tập ở nhà, thời khóa biểu và điểm số mà mình đạt được. Quý phụ huynh 

cũng đã nhận được thông tin chi tiết để truy cập, nhằm kiểm tra quá trình học tập của con em 

mình ở trên Edupage. 

Dựa trên phần giới thiệu của chương trình Dyned, Nhà trường hy vọng các em học sinh của chúng 
ta sẽ đạt được những kết quả tuyệt vời hơn nữa. Với Dyned, các em nên dành khoảng 20 phút 
để học trực tuyến mỗi ngày. 

Cuối cùng, Thầy chúc các em có một năm học mới thành công và mong rằng nhà trường sẽ tiếp 
tục nhận được những hỗ trợ nhiệt tình. 

Dudley Schroeder 

Thầy Hiệu trưởng 
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Phòng STEM  
 
Một phòng học dành riêng cho bộ môn STEM đã được thay mới hoàn toàn và trên thời khóa 
biểu các em cũng đã có giờ học chính thức hằng tuần dành cho bộ môn này. 
 

    
 
Phòng ốc, trang thiết bị hoàn toàn mới, cũng như một chương trình giảng dạy mới, là những 
điều liên quan đến bộ môn STEM mà học sinh toàn trường đều sẽ được trải nghiệm. Tất cả 
các em khối Tiểu học, Trung học Cơ sở sẽ có ít nhất một tiết học của bộ môn này theo thời 
khóa biểu hằng tuần.  
 
Các em sẽ được tìm hiểu về robot và chương trình CREST (chứng chỉ khoa học của Hiệp hội 
Anh Quốc) với những trang thiết bị hoàn toàn mới. Các trang thiết bị này bao gồm những bộ 
dụng cụ lắp ráp robot Microblock, một máy in 3D và những bộ dụng cụ lắp ráp robot UBTech 
dành cho các em học sinh Trung học Cơ sở. Nhà trường cũng đã trang bị các bộ điện tử 
Arduino để các em sử dụng khi thực hành nguyên mẫu điện tử. 
 
Bộ lắp ráp robot mới này sẽ được sử dụng để giảng dạy giúp các em hiểu về cách thiết kế và 
cách lập trình vi điện tử. Kiến thức và sự hiểu biết về những chủ đề này đang là nhu cầu rất 
lớn trên toàn thế giới và là những phần quan trọng trong nền kinh tế hiện đại. 
Năm ngoái, những ngày STEM đã diễn ra rất thành công, nhưng năm học này lại là một bước 
tiến mới vì bây giờ bộ môn STEM đã được đưa vào thời khóa biểu hằng tuần cho tất cả các 
lớp học. Nhà trường hy vọng rằng khi kết thúc năm học này, tất cả các em học sinh của chúng 
ta sẽ thành thạo bộ môn công nghệ này cũng như sẵn sàng để xây dựng một nền tảng kỹ 
thuật cao trong tương lai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Điểm tin - Kết quả của kỳ thi IGCSE: 

Chúc mừng các em và các thầy cô giáo đã đạt được những kết quả xuất sắc trong kỳ thi IGSCE 

vào tháng sáu năm 2020 vừa qua. Chúng ta đã làm rất tốt! Sau đây là kết quả chúng ta đã đạt 

được: 

A* = 25     B = 19   D = 3  

A   = 21     C = 10   E = 1 

Trường chúng ta vẫn là một trong số những trường đạt thành tích đứng đầu ở Việt Nam. 
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Cập nhật tình hình COVID  
 
Thật tuyệt khi được nhìn thấy các em quay lại trường học và hy vọng rằng năm học này các 
em sẽ có thể đến trường mà không bị gián đoạn. Giãn cách xã hội đang được thực hiện vào 
giờ ăn trưa và giờ ra về. Các buổi tập trung toàn trường hiện tại đang được tạm hoãn. 
 
Trong trường hợp nhà trường phải thực hiện chương trình học trực tuyến (Lớp học Ảo), thì 
thời khóa biểu sẽ được áp dụng đầy đủ cho tất cả các lớp, từ lớp 1 trở lên. 
 

 
 

Đội ngũ giáo viên mới 
 
Năm học này, chúng ta được vinh dự chào mừng tất cả đội ngũ giáo viên mới đến với Trường 
của chúng ta. 
 
Từ trái sang là phải là thầy William (Thầy Bill) Blackford - giáo viên lớp 5 Quốc tế, tiếp đến là 
Cô Maricel Ulidan - giáo viên lớp 1 Quốc tế, thầy Steven Fletcher - giáo viên khối Trung học 
cơ sở, Thầy Aaron Solloway - giáo viên khối Trung học Cơ sở và ngoài cùng là thầy Carlos 
Marques - giáo viên bộ môn Giáo dục Sức khỏe và Thể chất. 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lưu ý: 

Quý phụ huynh vui lòng cung cấp cho Nhà trường địa chỉ email chính xác và đã cập nhật để 

có thể kết nối với nhà trường, giáo viên cũng như để tiện trao đổi. 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, chúng ta dễ dàng giữ được kết nối hơn nhờ sử dụng email. 

Nhà trường không khuyến khích Quý phụ huynh sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook 

Messenger và các mạng xã hội khác để liên lạc với đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường. 

Nhà trường mong muốn thông tin của Quý phụ huynh sẽ luôn được bảo mật. 
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Chương trình DynEd 
 
Bắt đầu từ học kỳ này, DynEd sẽ thay 
thế cho chương trình tiếng Anh EPP. 
DynEd hiện đang là một chương trình 
tiếng Anh có thể học trực tuyến, cho 
phép các em học sinh được học ngoài 
giờ trên lớp, ở nhà trên máy tính hoặc 
các thiết bị máy tính bảng. Mức độ tiến 
bộ và cấp độ của các em cũng có thể 
được kiểm tra trực tuyến dễ dàng. 
Việc áp dụng chương trình học này 
nhằm tạo cho các em nhiều cơ hội để 
cải thiện vốn tiếng Anh của mình ở 
trường lớp cũng như lúc ở nhà. DynEd 
đang được sử dụng thành công trong 
việc giảng dạy tiếng Anh ở nhiều quốc 
gia và là một chương trình tuyệt vời giúp 

các em học sinh chuẩn bị sẵn sàng cho các cấp độ học cao hơn. 
 
Để sử dụng chương trình, các em cần tải ứng dụng về máy tính cá nhân hoặc máy tính bảng. 
Phần mềm này chạy trên hệ điều hành Windows, IOS và Android (hiện tại không có phiên bản 
OSX cho các máy tính của Apple). Các em nên sử dụng các thiết bị có màn hình rộng để học 
thay vì màn hình của các thiết bị điện thoại. 
 
Phần mềm có thể được tải về từ trang web DynEd tại đường link: 

 
https://mobile.dyned.com/index.php/solutions/pro  
 
Quý phụ huynh vui lòng lưu ý, để tải phần mềm chúng ta sẽ lựa chọn quốc gia Việt 
Nam khi kết nối với máy chủ (servers) Châu Á. 
 
Khi đã tải và cài đặt phần mềm này các em học sinh có thể truy cập bằng cách sử dụng thông 
tin chi tiết đã được cung cấp trong phần hướng dẫn sử dụng DynEd. Các em có thể tiếp tục 
học DynEd lúc ở nhà và kiểm tra tiến độ học tập của mình. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin liên lạc với Nhà trường: 

Website: www.vungtau.sis.edu.vn  

Website Edupage: https://sis.edupage.org/ 

Số điện thoại: (84) 254 7301 777  

Lịch năm học được đăng tải trên trang 

Edupage và website của Nhà trường 

Thời gian học bắt đầu từ 8:20 sáng 

Lịch học năm học 2020 - 2021: 

Học phần 1 – Bắt đầu từ thứ Hai ngày 17 tháng 8 và kết 

thúc vào Thứ Tư, ngày 14 tháng 10 

Học phần 2 – Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 19 tháng 10 và kết 

thúc vào Thứ Ba, ngày 22 tháng 12 

Học phần 3 – Bắt đầu từ thứ Ba, ngày 5 tháng 1 và kết thúc 

vào thứ Sáu, ngày 2 tháng 4 

Học phần 4 – Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 12 tháng 4 và kết 

thúc vào thứ Sáu, ngày 2 tháng 7 

Nghỉ Tết và Ngày nghỉ của Trường: từ ngày 8 đến ngày 

19 Tháng Hai năm 2021. 

 

 

Tet Holidays and School Break: 8 to 19 Feb 2021 

https://mobile.dyned.com/index.php/solutions/pro
http://www.vungtau.sis.edu.vn/
https://sis.edupage.org/

