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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Thật tuyệt vời khi thấy tất cả các em học sinh trở lại trường. 
 
Một lần nữa cảm ơn Quý Phụ huynh đã luôn hợp tác và hỗ trợ trong thời gian thử thách này. 
 
Tôi muốn nhân cơ hội này để chia sẻ một số sự kiện và lễ kỷ niệm sắp tới trong tháng Sáu: 
 

1. Kỳ thi kết thúc Học kỳ 2 sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần, bắt đầu từ ngày 8 tháng 6 năm 2020. 
Lịch thi sẽ sớm được gửi tới Quý vị.  
 
2. Kết quả học tập sẽ được gửi tới Quý vị vào tuần cuối cùng. Ngày kết thúc năm học sẽ là ngày 26/06/2020. 
 
3. Năm nay, sẽ không có buổi văn nghệ cuối năm như thường lệ. Mà thay vào đó, Lễ tốt nghiệp sẽ được tổ 
chức tại trường, thời gian cụ thể chúng tôi sẽ thông tin tới Quý vị ở bản tin sau.  
 
4. Sẽ không có kỳ thi iPSLE trong năm học này.  
 
5. Việc đăng ký khoá học hè cho Khối Mẫu giáo đang được tiến hành. Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ với 
Văn phòng trường nếu cần thêm thông tin. 

 
Nhà trường đánh giá cao việc Quý Phụ huynh nhanh chóng đón các em học sinh vào mỗi buổi chiều sau khi 
tan trường. Giáo viên giám sát sẽ không còn trực sau 5:00 giờ chiều. 
 
Vui lòng liên hệ với giáo viên lớp con em Quý vị hoặc văn phòng trường nếu Quý vị cần thêm thông tin. 
 

Mark Priddis – Hiệu trưởng 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Cảm ơn Quý Phụ huynh đã tin tưởng gửi gắm con em Quý vị cho chúng tôi trong suốt năm học 2019-2020. 
Chúng tôi đã và đang chuẩn bị cho năm học mới với một số sáng kiến nhằm giúp cải thiện hơn nữa chương 
trình giáo dục. 

Chúng tôi đánh giá rất cao sự kiên nhẫn và thấu hiểu của Quý Phụ huynh trong suốt thời gian trường đóng cửa 
vì dịch Covid-19. Đó là khoảng thời gian thử thách đối với tất cả mọi người, và với việc cùng nhau cố gắng, tôi 
tin rằng chúng ta có thể hạn chế tối đa sự gián đoạn trong việc học của các em và đảm bảo các em vẫn tiếp tục 
tiến bộ không ngừng. 

Năm học sắp kết thúc, chúng tôi muốn lưu ý một số sự kiện quan trọng như sau: 

1. Kỳ thi kết thúc Học kỳ 2, các môn Quốc tế: 
 

Thứ Hai, ngày  
08/06/2020 

Thứ Ba, ngày  
09/06/2020 

Thứ Tư, ngày  
10/06/2020 

Thứ Năm, ngày  
11/06/2020 

Thứ Sáu, ngày  
12/06/2020 

Lớp 1-8 Quốc tế 
Toán 

Lớp1-4 Quốc tế:  
Khoa học 
 
Lớp 5-8 Quốc tế 
Toán (Phần 2) 

Lớp1-9 Song ngữ và 
Lớp1-8 Quốc tế 
Tiếng Anh – Viết 

Lớp1-9 Song ngữ và 
Lớp1-8 Quốc tế 
English – Đọc hiểu và 
Ngữ pháp 

Lớp 5-8 Quốc tế 
Khoa học 

 

 Lưu ý: Môn Tiếng Anh - Nghe và Nói sẽ được đánh giá dựa trên quá trình các em học trên lớp.  
 

2. Kỳ thi theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo: Từ thứ Hai ngày 15/06/2020 đến thứ Sáu ngày 
19/06/2020 (Vui lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để biết thông tin chi tiết.) 

 

Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của con em mình hoặc văn phòng 
trường để được giải đáp. 

Trong kỳ nghỉ hè, Quý vị có thể khuyến khích con em mình đọc sách để giải trí – các em có thể sử dụng bất kỳ 
ngôn ngữ nào mà các em thấy thoải mái nhất - vì đó là một kỹ năng cơ bản cho thành công trong học tập. Việc 
dành thời gian cho các hoạt động khác cũng rất quan trọng, chẳng hạn như chơi thể thao hoặc tham gia các lớp 
học vẽ. Điều này sẽ giúp con em Quý vị phát triển những sở thích và giúp các em trở nên hoàn thiện hơn. 

Chúc các em học sinh có tháng Bảy an toàn và thú vị.  

Trân trọng, 
 
Robert Madden – Phó hiệu trưởng (Phụ trách chuyên môn). 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Thật tuyệt vời khi được chào đón tất cả các em học sinh 
trở lại trường sau thời gian vừa qua. Và cũng thật hạnh 
phúc khi thấy rất nhiều khuôn mặt tươi cười rạng rỡ khi 
trở lại trường. Các thầy cô và nhân viên trong trường đã 
nhớ các em học sinh thân yêu rất nhiều. 

Khi toàn trường đi vào hoạt động trở lại và chúng tôi vẫn 
luôn quan tâm đến việc đảm bảo sức khỏe và sự an toàn 
cho các em. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân theo các hướng 
dẫn an toàn bằng cách đo thân nhiệt của từng học sinh 
và nhắc nhở các em rửa tay với dung dịch sát khuẩn 
trước khi vào trường.  

Khi chúng ta bước vào tháng cuối của năm học này, xin 
Quý vị hãy lưu ý đến các thông báo và những sự kiện 
quan trọng sắp tới.  

Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về các sự kiện hoặc 
việc học của con em mình, vui lòng liên hệ với giáo viên 
chủ nhiệm hoặc văn phòng trường để có thêm thông tin. 

Trân trọng, 
 
Caroline Atkinson - Phó hiệu trưởng  
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Các em học sinh thân mến! 

Sau khi nghỉ tết Canh Tý để đón tết cổ truyền của dân tộc cùng với gia đình , thay vì được đến trường để tiếp 
tục học tập thì các em buộc phải nghỉ ở nhà để cách ly xã hội, phòng tránh lây nhiễm virus Corona. Dịch cúm hô 
hấp chủng mới thật nguy hiểm.  Cho đến nay vẫn chưa có tín hiệu về vaccine điều trị virus Corona. 
 
Tuy nhiên, trong khi Covid – 19 vẫn đang lây lan với tốc độ kinh khủng tại Hoa Kì và các nước ở châu Âu thì Việt 
Nam đã bước đầu phòng tránh dịch khá hiệu quả. Vì vậy, tất cả mọi người phải tuyệt đối chấp hành nghiêm túc 
mọi chỉ thị của Chính phủ, của ngành y tế khi toàn xã hội được hết cách ly. Để đảm bảo an toàn cho chính bản 
thân và cộng đồng, khi đến trường, giáo viên, nhân viên và học sinh đều phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa 
tay thường xuyên với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn... tuyệt đối giữ gìn vệ sinh cá nhân thật tốt. 

Trở lại trường, thoạt tiên, các em nhìn thấy gì?  

Đó chính là những chùm hoa đỏ thắm đang nở rực trên các cành phượng trong sân trường như báo hiệu mùa 
thi cuối năm học 2019-2020 đã tới. Sau hơn 3 tháng nghỉ ở nhà phòng tránh dịch Covid – 19 kéo dài, giờ đây, 
tất cả thầy và trò của trường  Saigon South đều phải gắng sức trong hoạt động dạy và học, tiếp nối các kiến thức 
đã được truyền tải qua việc dạy học trực tuyến  nhằm đảm bảo cho việc lĩnh hội kiến thức trong học kỳ 2 của các 
em được đầy đủ. Làm thế nào để các em bước vào kỳ thi kiểm tra cuối năm học bằng sự tự tin và bằng nỗ lực 
vươn lên để đạt được kết quả tốt nhất. 

Cô chúc các em đạt được kết quả tốt đẹp trong kỳ thi cuối năm và vững tin bước vào năm học mới. Năm học 
2020-2021! 

Phung Thi Tuyet Minh  
Senior Head of Vietnamese Studies. 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Chúng tôi rất vui khi thấy các em học sinh Khối Mẫu 
giáo trở lại trường với chúng tôi một lần nữa! Nhà 
trường thực sự biết ơn sự kiên nhẫn và hỗ trợ của Quý 
Phụ huynh trong quá trình học trực tuyến.  

Hiện tại các em đã trở lại trường, các em đang được 
quan tâm đặc biệt để duy trì các quy trình vệ sinh và an 
toàn sức khỏe và để đảm bảo tất cả các con đều khỏe 
mạnh và an toàn.  

Chúng tôi cũng đang nhìn lại những gì chúng tôi đã đạt 
được trong năm nay và tận dụng thời gian tăng cường 
để đảm bảo các em có thêm thời gian học tập và thực 
hành những phần các em chưa thành thạo. 

Năm học sắp kết thúc và chúng tôi mong được chia sẻ 
phiếu đánh giá tình hình của từng em đến Quý Phụ 
huynh vào tháng tới. Trong thời gian này, nếu Quý vị 
muốn đề xuất về cách tiếp tục hỗ trợ các con trong việc 
học ở nhà, xin vui lòng trao đổi với giáo viên chủ nhiệm 
của con em Quý vị. 

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

Kính gửi Quý Phụ huynh, 
Trong suốt thời gian khó khăn và thử thách vừa qua, tôi 
rất vui mừng thông báo với Quý vị rằng Khối THPT gần 
như không bị ảnh hưởng đến chương trình giảng dạy và 
việc hướng dẫn của các thầy cô. Nhờ những nỗ lực của 
các thầy cô trong việc thích nghi với việc giảng dạy trực 
tuyến, được tiến hành trong suốt tháng 2, tháng 3 và 
tháng 4 và những nỗ lực này cũng để đảm bảo các em 
học sinh Khối THPT liên tục được nhận sự chỉ dẫn chất 
lượng từ các thầy cô. 

Liên quan đến các kỳ thi Quốc tế Cambridge cho các em 
học sinh ở các lớp IGCSE 2, AS và A Level, Quý Phụ 
huynh có thể đã biết các kỳ thi Quốc tế diễn ra trong tháng 
5 và tháng 6 đã bị hủy. Điều này không có nghĩa là các 
em học sinh sẽ bị ở lại lớp, và thay vào đó tổ chức 
Cambridge đã thiết kế một cấu trúc khác để trường chúng 
ta áp dụng theo. Cấu trúc mới này chỉ được áp dụng cho 
kỳ thi năm nay, có nghĩa là học sinh vẫn sẽ nhận được 
điểm số cho năm học hiện tại và kết quả này cũng được 
công nhận bởi tất cả các trường đại học trên toàn thế giới, 
giống như các em đã làm bài thi viết. Kết quả cũng sẽ 
được thông báo vào đầu tháng 8 như dự kiến. 

Donovan Neethling – Phụ trách học vụ (Khối THPT) 


