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Chào mừng các em quay trở lại với SIS Vũng Tàu! 

Chào mừng các em đã quay trở lại SIS Vung Tàu. Chúng tôi 

hy vọng rằng các em đã có một kỳ nghỉ hè thú vị. Chúng ta bắt 

đầu năm học mới với thông tin về kết quả xuất sắc mà các em 

lớp IGCSE đã đạt được trong năm này. Các em đã đạt được 

26 điểm A*, 18 điểm A, 17 điểm B, cụ thể là môn ICT các em 

đã đạt được kết quả rất tốt.Trong số đó có một em đã đạt được 

tất cả 9 điểm A*. Đây là một kết quả tuyệt vời cho cả học sinh 

và nhà trường. 

 

 

 

 

Thư ngỏ bao gồm: 

 Chào mừng các em trở lại với Trường 

SIS Vũng Tàu 

 Ngày đầu tiên trở lại trường 

 Bảo vệ môi trường 

 Bộ môn STEM 

 Trung tâm Bảo trợ Trẻ em thành phố 

Vũng Tàu 

Chúng tôi muốn gửi lời chào thân ái đến tất cả phụ huynh có con em đã và vừa mới tham gia học tập tại 

trường, tới tất cả đội ngũ nhà trường và học sinh trong năm học tuyệt vời này (2019-2020) tại SIS Vũng Tàu. 

Tin vui cho đến bây giờ là chúng ta đã bắt đầu chương trình học cùng với những kết quả tuyệt vời mà các 

em học sinh IGCSE đã đạt được trong những kỳ thi Cambridge cuối cùng! (như biểu đồ trên) 

Chúng ta cũng nhận được đầy đủ giấy phép từ Hiệp Hội các trường phổ thông và đại học miền Tây Hoa kỳ 

(WASC) và thời gian cấp phép sẽ kéo dài trong 3 năm kèm báo cáo giữa kỳ sẽ được gửi đi trong năm tới. 

Chúc cho năm học mới thành công tốt đẹp 

Dudley Schroeder 

Thầy Hiệu trưởng  
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Ngày đầu tiên trở lại trường 

 
Ngày đầu trở lại trường, đội ngũ nhà trường và các em học sinh đã sẵn sàng cho năm học mới. Năm 

nay đội ngũ nhà trường và các em sẽ có nhiều thách thức phía trước vì học kỳ sẽ kéo dài ngắn ngày 

và kết thúc trước Giáng sinh do Tết nguyên đán năm nay sẽ đến sớm. 

 

Điều này có nghĩa là đội ngũ nhà trường và học sinh sẽ phải nỗ lực để hoàn thành việc học được 

yêu cầu trước khi kết thúc học kỳ 1. 

 

Chúng tôi hy vọng rằng năm học này sẽ thành công hơn nữa so với năm học vừa qua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
   
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh ngày đầu tiên trở lại trường SIS_ Những gương mặt vui tươi của thầy cô và các em học sinh 
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Những tiết học khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học 
(STEM) 
Bộ môn STEM tiếp tục là môn học đóng vai trò quan trọng và được ưu tiên phát triển trong 
chương trình học của SIS Vũng Tàu. Năm nay chúng ta cũng có một đội ngũ giáo viên bộ môn 
STEM tận tâm, những người chịu trách tổ chức tất cả các chương trình học STEM trong năm 
học vừa qua. 
 
Cô Anna hiện đang quản lý, thiết kế và thực hiện các hoạt động trong chương trình học liên quan 
đến bộ môn STEM, đồng thời hỗ trợ nhiều hơn nữa cho đội ngũ giáo viên của bộ môn học này. 
Cô Anna cũng hướng dẫn một nhóm nhỏ các em học sinh trong các dự án của bộ môn. Bộ môn 
STEM khuyến khích các em học sinh trải nghiệm và áp dụng kiến thức các em đã học được vào 
các dự án thực hành thiết kế và kỹ thuật. 
 
Kỳ học này các em sẽ tận dụng năng lượng gió bằng cách sử dụng những tua bin gió nhỏ để 
nâng những đồ vật nhỏ. 
 

 
 
Bên trên là: hình ảnh các em học sinh lớp 3L hăng hái với hoạt động làm sạch môi trường. 
 

Vệ sinh môi trường 

Trong tuần này, cô Jodie và tập 

thể lớp 3L đã thu gom rác, góp 

sức bảo vệ môi trường tại 

thành phố Vũng Tàu. 

Các em không những hiểu 

được tầm quan trọng của môi 

trường mà còn tìm thấy niềm 

vui khi tham gia hoạt động. 

 

Tập thể lớp 3L đã thu gom 

được một số lượng lớn rác thải. 

 

Bên trái là hình ảnh: Găng tay, 

kẹp và túi đựng rác… những 

dụng cụ phù hợp cho hoạt 

động làm sạch môi trường 

thành phố Vũng Tàu. 
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Trung tâm Bảo trợ Trẻ em thành phố Vũng Tàu 
 

Đây là hoạt động hằng năm của các em học sinh trường chúng ta tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ em 

ở đường Ngô Quyền, thành phố Vũng Tàu. Mỗi năm, vào cuối mỗi quý, các em học sinh và phụ 

huynh trường quốc tế Singapore (SIS )Vũng Tàu lại quyên góp quần áo, đồ chơi, sách vở, thực 

phẩm cho các em tại trung tâm.  

 

Năm này các em học sinh lớp 7G đã quyên góp và trao tặng những món quà từ thiện cho các 

em ở trại mồ côi. Ngoài ra, các em học sinh và giáo viên trường SIS cũng quyên góp được một 

số tiền và trao tặng thực phẩm trị giá gần 2 triệu đồng. (Hình ảnh dưới bên) 

  

Buổi gặp mặt và chào mừng giữa thầy cô giáo và quý phụ huynh 

Cảm ơn tất cả quý phụ huynh đã dành thời gian tham dự những buổi gặp mặt gần đây của nhà 

trường. Buổi họp mặt đã được tổ chức thành công và chúng tôi rất vui mừng vì sự gắn kết và 

hợp tác mà chúng ta đang xây dựng. Chúng ta sẽ biết thêm thông tin về những vấn đề cần thảo 

luận trong cuộc gặp mặt với quý phụ huynh lớp IGCSE. 

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, mong quý phụ huynh liên lạc với các thầy cô giáo thông qua email. 

Qúy phụ huynh cũng có thể truy cập vào website của nhà trường: https://www.vungtau.sis.edu.vn 

hay theo dõi quá trình học tập của con em mình bằng cách tìm lớp học con em mình đang theo 

học ở website: https://sis.edupage.org/. Chi tiết đăng nhập sẽ được gửi qua website edupage – 

quý phụ huynh vui lòng kiểm tra hộp thư cũng như mục Spam. Nếu có bất cứ trở ngại nào trong 

quá trình đăng nhập website, vui lòng báo cho nhà trường được biết. Qúy phụ huynh cũng có thể 

sử dụng điện thoại để đăng nhập vào Edupage. 

Chúng tôi hy vọng rằng một năm học mới thành công tốt đẹp!      

https://www.vungtau.sis.edu.vn/
https://sis.edupage.org/

