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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chào mừng các em học sinh trở lại trường trong năm học 2018/19. 

Tôi rất hạnh phúc khi được chào đón các em học sinh vui vẻ và phấn khởi để bắt đầu năm học mới. Tôi xin 

gửi lời chào nồng nhiệt tới Quý Phụ huynh, Quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh. Tôi tin tưởng và hy 

vọng rằng năm học 2018-2019 sẽ là một trải nghiệm học tập thành công, tích cực và bổ ích đối với tất cả các 

em học sinh và Quý Phụ huynh tại Nam Sài Gòn.  

Tôi muốn nhân cơ hội này để chia sẻ những tin tức sau: 

Sinh hoạt hàng tuần 

Các buổi sinh hoạt hàng tuần dành cho các em học sinh từ khối Mầm non đến khối THPT sẽ diễn ra vào các 

buổi sáng thứ Ba và thứ Tư lúc 8h30 sáng. 

Các lớp sẽ luân phiên để chia sẻ các chủ điểm đạo đức và mục tiêu học tập. 

Nhà trường khuyến khích Quý Phụ huynh tham gia cùng các em học sinh để có những trải nghiệm học tập bổ 

ích. 

Gặp gỡ đầu năm. 

Buổi gặp gỡ đầu năm vào tuần thứ 3 của năm học này đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nhà trường đánh giá 

cao Quý Phụ huynh đã bớt chút thời gian đến gặp gỡ giáo viên của con em mình. Nếu Quý Phụ huynh có bất 

kỳ thắc mắc nào liên quan đến việc học của các em, xin Quý vị hãy chủ động liên lạc với giáo viên chủ nhiệm 

để biết thêm thông tin chi tiết.   

Thông tin học sinh. 

Quý Phụ huynh vui lòng đảm bảo thông tin học sinh luôn được cập nhật. Xin Quý vị vui lòng liên lạc ngay với 

văn phòng nếu thông tin học sinh có bất kỳ thay đổi nào.  

Chương trình đào tạo kỹ năng sống OBV. 

Thông tin về chương trình đào tạo kỹ năng sống OBV đã được phổ biến tới Quý Phụ huynh và các em học 

sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Các thông tin về thời điểm và nơi chương trình sẽ được tổ chức sẽ sớm được gửi 

tới Quý Phụ huynh. Các nhận viên phụ trách chương trình OBV sẽ đến thăm trường chúng ta vào đầu tháng 

Chín để nói chuyện với các em học sinh và nhân viên trường về chương trình này. Cũng sẽ có một buổi 

thông tin được tổ chức dành riêng cho Quý Phụ huynh nào quan tâm. Ngày và giờ sẽ sớm được nhà trường 

thông báo tới Quý vị.  
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Bản tin. 

Thông tin về các sự kiện diễn ra hàng tháng sẽ được gửi qua thư điện tử đến tất cả Quý Phụ huynh vào cuối 

mỗi tháng. Thông tin này cũng luôn được cập nhật trên trang tin điện tử của trường. 

Mark Priddis – Hiệu trưởng 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Chào mừng các em học sinh băt đầu năm học 2018-19 tại trường Quốc tế Singapore, Nam Sài Gòn. Nhà 

trường đánh giá cao Quý Phụ huynh đã tin tưởng chọn trường Quốc tế Singapore cho con đường học vấn của 

con em Quý vị. Nhà trường có một số điểm nhấn mới giúp năm học này trở nên thú vị và lôi cuốn hơn nữa. 

 

Một trong những bổ sung quan trọng nhất trong năm nay là chương trình đào tạo kỹ năng sống Outward 

Bound Vietnam - OBV. Nhà trường sẽ gửi tới Quý Phụ huynh nhiều thông tin hơn về chương trình này. Mục 

đích của chương trình này giúp các em học sinh Lớp 4 trở lên xây dựng sự tự tin và học các kỹ năng thông 

qua việc tham gia các hoạt động nhóm khác nhau. Các em học sinh từ Lớp 6 trở lên được huấn luyện tại 

trường OBV- một địa điểm được thiết kế riêng cho chương trình này. 

 

Một điểm mới cho chương trình học là STEM - Các hoạt động học tập cho phép các em học sinh mở rộng và 

hiểu sâu hơn về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học và cách áp dụng các chủ đề này với cuộc sống 

hàng ngày. STEM sẽ là một phần của chương trình học dành cho tất cả học sinh. 

 

Câu lạc bộ sau giờ học cũng là một phần không thể thiếu trong năm học. Các câu lạc bộ sẽ bắt đầu vào tuần 

sau lễ 2/9, được tổ chức từ thứ Ba đến thứ Sáu. Các em học sinh sẽ có cơ hội tham gia các câu lạc bộ hoặc 

đội thể thao dựa trên các lĩnh vực mà các em quan tâm. 

 

Như mọi khi, nhà trường tiếp tục nhấn mạnh chương trình đạo đức để giúp các em phát triển toàn diện cả về 

hành vi thái độ cũng như học tập. Điều này rất quan trọng để duy trì các giá trị Phương Đông, đây là điểm 

nhấn giúp trường chúng ta khác biệt so với nhiều trường quốc tế khác. 

 

Trong suốt năm học, nếu Quý Phụ huynh cần thêm thông tin hoặc quan tâm về những vần đề khác, xin Quý vị 

vui lòng đặt lịch hẹn với Ban Giám Hiệu trường để được giải đáp.  

 

Một lần nữa trân trọng cảm ơn Quý Phụ huynh vì đã chọn trường Quốc tế Singapore, Nam Sài Gòn. 

 

Trân trọng, 

 

Robert Madden – Phó hiệu trưởng 

 

                                                      www.kinderworld.net 



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ NAM SÀI GÒN     
Tháng 8 năm 2018 

 

  

Page 3 of 6 

 

 

Địa Chỉ: Số 29, Đường số 3, Khu Dân Cư Trung 
Sơn, Ấp 4, Xã Bình Hưng, Huyện Bình 
Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Số ĐT: (84-8)5431 7477   Fax: (84-8)5431 7471 
Hộp Thư: enquiry@saigonsouth.sis.edu.vn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Study Tour 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chào mừng các em học sinh trở lại một mùa tựu trường đầy hứng khởi tại trường Quốc tế Singapore, Nam 

Sài Gòn. Thật tuyệt vời khi kỳ nghỉ hè đã kết thúc và chúng ta lại bắt đầu năm học mới thật thú vị. 

Trong suốt mùa hè, trường chúng ta vẫn phát triển không ngừng, chúng ta đã tuyển sinh thêm được nhiều 

học sinh mới, có nhiều chương trình đào tạo bổ ích cũng như có nhiều cơ hội học tập cho các em học sinh 

thông qua chương trình giáo dục mới STEM hay chương trình đào tạo kỹ năng sống OBV. STEM là từ viết tắt 

của Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học. Các em học sinh sẽ có cơ hội khám phá nhiều hơn vì chúng 

tôi đang tiến hành 2 chương trình này. 

Đội ngũ giáo viên, nhân viên chuyên nghiệp của nhà trường được đào tạo, tham gia nhiều lớp tập huấn với 

mục đích cho các em có 1 khởi đầu mới thật tuyệt vời.  Tôi cảm thấy rất phấn khích và kỳ vọng khi nhìn thấy 

các em học sinh bước vào lớp khi bắt đầu năm học. Tôi tự hỏi liệu rằng đầu năm học các em như thế này, 

vậy khi kết thúc năm học các em sẽ gặt hái được những thành công gì? 

Giáo dục STEM liên quan đến việc nghiên cứu khoa học và toán học, nó là sự tích hợp của công nghệ và kỹ 

thuật để tạo cơ hội giải quyết vấn đề 1 cách sáng tạo. Sử dụng quy trình thiết kế kỹ thuật, các em học sinh 

xác định vấn đề, phát triển và thử nghiệm các giải pháp khả thi và tìm ra giải pháp tối ưu. Việc tích hợp các 

hoạt động toán học, khoa học và kỹ thuật được sử dụng kết hợp với công nghệ sẽ giúp học sinh nhận ra vấn 

đề và đưa ra nhiều giải pháp giúp làm sáng tỏ các yêu cầu phức tạp. 

Trường Quốc tế Singapore cam kết cung cấp giáo dục STEM toàn diện, chương trình được thiết kế phù hợp 

với tất cả các em học sinh, vì vậy các em sẽ: 

• Xây dựng kỹ năng tư duy, phê phán, kỹ năng lập luận và giải quyết vấn đề 

• Sáng tạo, đổi mới và tương tác 

• Phát triển văn hóa khoa học và lập luận 

• Trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai với những công việc và nghề nghiệp trong các lĩnh vực Khoa học, 

Toán học và Kỹ thuật.  

 

Trân trọng, 

 

Thomas Annis 
Phó hiệu trưởng (Phụ trách chuyên môn). 
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Các em học sinh thân mến! 

Được học tập trong môi trường sư phạm an toàn, cơ sở vật 
chất đầy đủ, chương trình song ngữ Việt – Anh với nền giáo 
dục tiên tiến hiện đại cùng sự giao tiếp gần gũi, thân thiện giữa 
thầy với thầy, giữa thầy với trò và giữa trò với trò, cô mong 
rằng các bạn học sinh sẽ rèn được cho mình sự tự tin, tính độc 
lập trong suy nghĩ và kỹ năng giao tiếp ứng xử với mọi người 
chung quanh.  
 
“Hiền tài là nguyên khí Quốc gia”, tương lai dân tộc Việt Nam 
tuỳ thuộc vào sự cố gắng nỗ lực của các em. Vì trách nhiệm 
đối với gia đình, người thân và toàn xã hội, các em hãy ra sức 
rèn đức luyện tài, chấp hành tốt mọi nội quy, quy định của nhà 
trường, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống cho bản thân, có 
nghị lực vươn lên trong cuộc sống để trở thành công dân tốt 
trong tương lai.  

Xin được gửi tới giáo viên, nhân viên nhà trường lời chúc sức 
khoẻ và thành công, chúc các em học sinh bước vào năm học 
mới vui khoẻ, đạt được nhiều thành tích trong học tập và rèn 
luyện  

Phung Thi Tuyet Minh  

                                      Senior Head of Vietnamese Studies. 

                                                      www.kinderworld.net 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Chào mừng các em và chúng tôi mong đợi 1 năm học 

tuyệt vời nữa tại Trường Quốc tế Singapore, Nam Sài 

Gòn.  Nhà trường rất háo hức được cung cấp cho các 

em học sinh chương trình giảng dạy cân bằng trong các 

lĩnh vực Toán học, Tiếng Anh và Khoa học. Đối với 

những môn học này, nhà trường sử dụng giáo trình 

Scholastic Active để giúp các em học sinh đạt được 

thành tích cao trong học tập. Các em học sinh cũng có 

cơ hội nâng cao kỹ năng công nghệ thông qua chương 

trình đến từ nước Anh “Switched On”. Ngoài ra, việc 

giúp các em học sinh phát triển thành những công dân 

có lòng tự trọng và có trách nhiệm với xã hội là mục tiêu 

của nhà trường thông qua giáo trình giảng dạy môn giáo 

dục công dân của Úc. Nhà trường rất mong các em học 

sinh luôn cảm thấy đầy hứng khởi và thử thách trong tất 

cả các môn học và hy vọng các em sẽ có được niềm 

đam mê học tập trong suốt cuộc đời. 

Danielle Hoyer – Phụ trách học vụ (Lớp 5 – Lớp 9). 

 

 

 

Trang trí lớp học đầu năm 

 

Các em học sinh trong giờ 

Khoa học  
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Chào mừng các em đến năm học 2018-2019! Bắt đầu năm học mới với rất nhiều niềm vui và hứng thú. Tuy 

nhiên, đây cũng là thời điểm mà nhiều em học sinh rất lo lắng. Đội ngũ giáo viên của nhà trường đã làm việc 

rất tích cực nhằm giúp các em học sinh bắt đầu chương trình của lớp mới một cách nhẹ nhàng và đảm bảo 

rằng mỗi em đều được chăm sóc, được yêu thương và cảm thấy an toàn.  

Quý Phụ huynh cũng có thể áp dụng một vài cách dưới đây giúp các em thích ứng tốt: 

• Thực hành các kỹ năng tự lập tại nhà, chẳng hạn như thay quần áo, đánh răng và ăn uống để giúp các em 

trở nên tự lập và tự tin hơn ở trường học. 

• Yêu cầu các em kể cho Phụ huynh nghe về những gì các em đã làm ở trường cả về học tập lẫn các hoạt 

động thể chất. 

• Kiểm tra cặp sách đi học và hoàn thành bài tập về nhà và yêu cầu các em cho Phụ huynh biết về những bài 

tập đã hoàn thành trên lớp và cần hoàn thành tại nhà.  

• Nếu các em lo lắng và nhớ vì phải xa Phụ huynh cả ngày, hãy thử cho các em một vật nhỏ (chẳng hạn như 

ảnh hoặc ghi chú từ ba mẹ) để các em giữ chúng trong suốt cả ngày. 

 

Lindsay Stanford – Phụ trách học vụ (Khối mẫu giáo) 

 

 
 

 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chào mừng Quý Phụ huynh đến với khối Mẫu giáo! Chúng ta 

đang cùng nhau bắt đầu hành trình đầy thú vị. Các con đã có 

thể tách khỏi ba mẹ, tự mình làm 1 số việc và tất cả đều diễn 

ra rất suôn sẻ. Mặc dù đầu năm có nhiều bé chưa quen nên 

còn khóc khi tới lớp nhưng các con đã bắt đầu quen với giáo 

viên mới, khám phá lớp học mới và gặp gỡ những người bạn 

mới của mình. Mục tiêu của chúng tôi trong tháng này là tìm 

hiểu thêm về nhau, thực hành các nội quy và lịch trình trong 

lớp học, học cách chơi thân thiện với nhau. Phát triển các kỹ 

năng tự lập ở nhà có thể dễ dàng và vui vẻ đối với các con. 

Điều này không chỉ giúp các con tự tin hơn mà còn giúp các 

con thành công ở trường!  

Dưới đây là một số mẹo nhỏ giúp các con tự lập: 

• Đi học đều đặn 
• Dạy các con đưa ra ý kiến của riêng mình 
• Giao cho các con các công việc đơn giản  
• Hãy để cho các con tự ăn 
• Dạy bé cách tự mặc quần áo 
 
Nếu Quý Phụ huynh có bất kỳ câu hỏi nào, xin Quý vị vui 

lòng liên hệ với tôi hoặc giáo viên của con em Quý vị để 

được giải thích thêm. Chúng tôi luôn sẵn lòng giải đáp thắc 

mắc của Quý vị.  

Trân trọng, 

Lê Trang Nhung (Giáo viên lớp K2 Song ngữ) 

 

 
 



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ NAM SÀI GÒN     
Tháng 8 năm 2018 
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Địa Chỉ: Số 29, Đường số 3, Khu Dân Cư Trung 
Sơn, Ấp 4, Xã Bình Hưng, Huyện Bình 
Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Số ĐT: (84-8)5431 7477   Fax: (84-8)5431 7471 
Hộp Thư: enquiry@saigonsouth.sis.edu.vn 

  

Gặp gỡ đầu năm giữa giáo 

viên  

và Phụ huynh 

 

 

                                                      www.kinderworld.net 

 

Address: No. 29, Road No. 3, Trung Son 
Residential Area, Hamlet 4, Binh Hung 
Ward, Binh Chanh District, Ho Chi 
Minh City, Vietnam 

Tel: (84-8)5431 7477   Fax: (84-8)5431 7471 
Email: enquiry@saigonsouth.sis.edu.vn 

  

Kính gửi Quý Phụ huynh và các bạn học sinh, 

Năm học vừa qua đã để lại cho chúng em những kỷ niệm 

đáng nhớ. Chúng em đã chia sẻ những khoảnh khắc và kỷ 

niệm tuyệt vời cùng nhau với nhiều sự kiện: Tuần lễ tinh 

thần, Lễ hội Halloween, Lễ hội văn hóa, Ngày xanh vì môi 

trường và Ngày tình bạn. Năm học này, Hội đồng học sinh 

đề ra mục tiêu nâng cao vai trò của hội đối với các hoạt 

động của trường. Với nhân lực và cấu trúc hoàn toàn mới, 

mục tiêu của Hội đồng học sinh là hỗ trợ vững chắc cho 

Quý Phụ huynh, Quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học 

sinh. Hội đồng học sinh sẽ luôn mở cửa và chào đón các 

em học sinh muốn tham gia và trở thành thành viên của 

hội. Quý Phụ huynh và các em học sinh hãy theo dõi để 

cập nhật thêm hoạt động của Hội đồng học sinh. 

Thay mặt Hội đồng học sinh:  

Cô Angela, Cô Brigid, Thầy Chris, Cô Danielle, Cô Elri, Cô 

Jessie, Cô Jing. 

Angela Giudici – Giáo viên khối Trung học Phổ thông 

 

 

 
 

 

 

Lịch trình tham gia chương trình đào tạo kỹ năng sống OBV cụ thể cho từng khối lớp như sau: 

 

A, AS, GAC & IGCSE1                                                        10/9 – 14/9/2018 

IGCSE 2  17/9 – 21/9/2018 

Lớp 9 Song ngữ 29/10 – 2/11/2018 

Lớp 8 Quốc tế và lớp 8 Song ngữ 6/5 – 10/5/2019 

Lớp 7 Quốc tế và lớp 7 Song ngữ 18/2 – 22/2/ 2019 

Lớp 6 Quốc tế và lớp 6 Song ngữ 25/2 – 1/3/ 2019 

 
 

 

 


