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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Kỳ nghỉ Giáng Sinh sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 12 tại Trường Quốc tế Singapore, Nam Sài Gòn (SIS@SS). 

Tôi muốn nhân cơ hội này để chia sẻ với Quý Phụ huynh về những sự kiện quan trọng sau sẽ diễn ra tại SIS 

@ SS:  

 

Khoá đào tạo Kỹ năng sống OBV. 

Lớp 4 và 5 sẽ tham gia chương trình OBV trong tuần thứ 7 của học phần 2. Khoá học đối với Khối lớp 4 và 5 

này sẽ được tiến hành tại SIS @ SS. Tất cả các tài liệu và thông tin liên quan đã được gửi tới Quý Phụ 

huynh. Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ với giáo viên của con mình hoặc văn phòng nhà trường nếu cần thêm 

thông tin. 

 

Hội chợ từ thiện Giáng sinh. 

Năm nay, Hội chợ từ thiện Giáng Sinh sẽ được tổ chức vào sáng thứ Bảy, ngày 8 tháng 12, từ 9:30 sáng 

đến 11:30 sáng. Quý Phụ huynh vui lòng chia sẻ thông tin này đến những người khác và cùng nhau tham gia 

sự kiện đặc biệt này. Thông tin chi tiết sẽ sớm được chia sẻ với tất cả Quý Phụ huynh.  

 

Kỳ thi kết thúc Học kỳ 1 

Sau kỳ nghỉ Giáng Sinh, các em học sinh sẽ bắt đầu bước vào kỳ thi kết thúc học kỳ 1.  Lịch thi chi tiết đã 

được chia sẻ với Quý Phụ huynh. Nếu Quý Phụ huynh cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với văn phòng 

nhà trường hoặc giáo viên của con em quý vị. 

 

Nhắc nhở: 

Đồng phục học sinh. 

Tất cả các em học sinh nên tuân theo quy định về việc mặc đúng đồng phục của trường. Quy định này đã 

được nêu rõ trong cuốn sổ tay học sinh. Nhà trường đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của Quý Phụ huynh 

với quy định này. 

 

Đúng giờ. 

Quý Phụ huynh vui lòng đưa con em mình đến trường đúng giờ vào buổi sáng và đón đúng giờ vào buổi 

chiều.  

 

Thay mặt cho nhân viên và học sinh tại SIS @ SS, tôi muốn nhân cơ hội này để chúc mọi người một mùa 

Giáng Sinh an lành, vui vẻ.  

 

Trân trọng, 

Mark Priddis – Hiệu trưởng 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Chúng ta đã hoàn thành học phần 1, nhà trường hy vọng Quý Phụ huynh rất vui vì các em học sinh đang 

tiến bộ từng ngày.  

Một số sự kiện quan trọng sắp tới là: 

 

Chương trình đào tạo kỹ năng sống OBV cho các em học sinh Lớp 4 & 5 

Sẽ có một chương trình đào tạo kỹ năng sống 2 ngày tại khuôn viên trường cho tất cả học sinh Lớp 4 (ngày 

4-5 tháng 12) và Lớp 5 (6-7 tháng 12). Khoá học bao gồm các hoạt động nhóm, ngủ qua đêm tại Hội trường, 

những thử thách về thể chất và tinh thần 

 

Hội chợ từ thiện Giáng sinh  

Năm nay Hội chợ từ thiện Giáng sinh sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 8 tháng 12 từ 9:30-11:30. Nhà 

trường hy vọng rằng bằng cách chuyển sự kiện này vào thứ Bảy, nhiều phụ huynh, gia đình và bạn bè sẽ có 

thể cùng tham dự. Nhà trường khuyến khích tất cả các thành viên của trường Quốc tế Singapore, Nam Sài 

Gòn tham gia vào sự kiện đầy ý nghĩa này, vì tất cả tiền thu được đều hỗ trợ cho tổ chức từ thiện địa 

phương.. 

 

Kỳ nghỉ Giáng sinh  

Ngày học cuối cùng trong năm 2018 là Thứ Sáu ngày 14 tháng 12. Sẽ không có lớp học nào kể từ Thứ Hai 

ngày 17 tháng 12  đến Thứ Ba ngày 1 tháng Giêng. Các lớp học sẽ tiếp tục vào Thứ Tư ngày 2 tháng Giêng. 

 

Kỳ thi kết thúc Học kỳ 1  

Kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 1, các em học sinh sẽ thi các môn Toán, Khoa học và Tiếng 

Anh. Lịch thi cụ thể đã được thông báo trong bảng thông tin chi tiết.  Qua kỳ thi này, Các em học sinh sẽ có 

cơ hội thể hiện khả năng thực sự của mình trong các môn học chính, đồng thời cũng là cơ sở dữ liệu giúp 

giáo viên có thể đánh giá chính xác khả năng của từng học sinh và từ đó có những phương pháp giảng dạy 

cũng như đánh giá phù hợp hơn trong tương lai.    

 

Nếu Quý vị có câu hỏi về bất kỳ hoạt động nào trong trường, vui lòng liên hệ với văn phòng trường để biết 

thêm thông tin chi tiết.  

 

Trân trọng, 

Robert Madden – Phó hiệu trưởng 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Với tư cách là cha mẹ, chúng ta ắt hẳn không ngạc nhiên 

khi biết rằng có một danh sách rất nhiều các lợi ích từ việc 

liên tục đóng vai trò tích cực trong việc giáo dục con em 

mình. Trên thực tế, một trong những ảnh hưởng lớn nhất 

đến sự thành công của một đứa trẻ bắt nguồn từ việc cha 

mẹ chúng đầu tư vào giáo dục của chúng như thế nào. Đó 

là lý do tại sao Trường Quốc tế Singapore, Nam Sài Gòn 

luôn đánh giá cao sự tham gia của Quý Phụ huynh và giáo 

viên trong các hội thảo học tập gần đây.  

Quý Phụ huynh nên chủ động trong quá trình học tập của 

con em mình bằng nhiều cách khác nhau dựa trên mục 

tiêu học tập đã được xác định, bằng cách giao tiếp thường 

xuyên và cởi mở với giáo viên của các em hoặc đơn giản 

là đọc sách cùng với con em mình khoảng nửa giờ mỗi tối. 

Cho dù Quý Phụ huynh chọn cách tiếp cận nào, điều quan 

trọng là Quý vị phải có một sự quan tâm đặc biệt, liên tục 

trong việc học tập của con em mình. Dưới đây là một vài 

cách chính mà sự tham gia của phụ huynh mang lại lợi ích 

lớn trong việc học của các em học sinh. 

Các em đạt điểm số cao hơn và cư xử tốt hơn là kết quả 

trực tiếp của sự tham gia của Quý vị. Điều gì sẽ xảy ra nếu 

Quý vị có thể giúp con em mình học tập chăm chỉ hơn, đạt 

điểm số cao hơn và hạn chế các hành vi tiêu cực trong 

cùng một lúc? Sự tham gia của Quý vị trong việc giáo dục 

giúp các em làm tốt hơn cả trong lẫn ngoài trường học. Do 

đó, Quý Phụ huynh vui lòng tận dụng các cơ hội mà nhà 

trường luôn khuyến khích sự tham gia của Quý vị ở 

trường, chẳng hạn như buổi họp phụ huynh gần đây. Hội 

chợ từ thiện Giáng sinh sắp tới của chúng tôi là một ví dụ 

tốt về cách Quý vị có thể hỗ trợ con em mình.  

Các em học sinh phát triển các kỹ năng xã hội tốt hơn và 

hành vi được cải thiện hơn khi phụ huynh tham gia vào 

các hoạt động ở trường. Khi các em cảm thấy được hỗ trợ 

cả ở nhà và ở trường, các em phát triển thái độ tích cực 

hơn về trường, tự tin hơn và đặt mục tiêu cao hơn trong 

việc đạt thành tích học tập cao. Con em của Quý vị luôn 

cảm thấy các em là thành viên và được tôn trọng ở 

trường. Nhà trường cảm ơn Quý Phụ huynh đã đóng vai 

trò tích cực trong các vấn đề học đường cho sự tiến bộ 

trong việc học tập của các em học sinh. 

Thomas Annis 
Phó hiệu trưởng (Phụ trách chuyên môn). 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Cảm ơn Quý Phụ huynh đã đến tham dự buổi Họp Phụ 

huynh. Trong trường hợp Quý vị đã không thể tham gia cuộc 

họp, Quý vị có thể thắc mắc, “Làm cách nào để cải thiện khả 

năng tiếng Anh của con em mình?” Một trong những điều 

quan trọng nhất Quý vị có thể làm với con mình là đọc cùng 

với các em. Trong khi lắng nghe con em mình đọc, Quý vị 

hãy yêu cầu các em kể lại những gì đã xảy ra trong câu 

chuyện bằng cách sử dụng ngôn ngữ của chính các em. 

Điều này sẽ giúp các em suy nghĩ về những gì các em đang 

đọc và giúp tăng cường kỹ năng đọc hiểu của các em. Ngoài 

ra, Quý vị có thể giúp cải thiện vốn từ vựng của con em 

mình bằng cách nói về những từ mà các em không hiểu. 

Giải thích ý nghĩa của từ đó và sau đó yêu cầu các em tự 

đặt câu với từ đó. Hơn nữa, Quý vị có thể dạy cho các em 

cách sử dụng các gợi ý có trong ngữ cảnh khi các em bắt 

gặp một từ mà các em không biết khi các em đọc một mình. 

Chỉ cho các em cách sử dụng câu trước, và sau đó, cùng 

với những từ xung quanh các từ khó để tìm ra nghĩa của từ 

đó. Chỉ cần làm những điều đơn giản trong khi đọc cùng con 

em mình, Quý vị sẽ nhận ra khả năng đọc hiểu của con em 

mình được cải thiện đáng kể.   

Danielle Hoyer – Phụ trách học vụ (Lớp 1-5) 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Các em học sinh lớp 3 Quốc tế và lớp 3 Song ngữ đã rất hào hứng tham gia hoạt động S.T.E.A.M cùng nhau 

kể từ đầu năm học. (S.T.E.A.M trang bị cho các em học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên 

quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, mỹ thuật và toán học.) Các em đã đặt ra một thử 

thách tạo ra một bình hoa sử dụng vật dụng là giấy ống hút và lon thiếc cho Ngày Nhà giáo Việt Nam. Các 

em làm việc theo nhóm để quyết định cách tốt nhất để dùng các vật liệu cho phép để tạo ra những chiếc bình 

hoa ấn tượng nhất và được các giáo viên bình chọn. Thật tuyệt vời khi thấy các em làm việc hợp tác và chia 

sẻ ý kiến cùng nhau. Các em đang thể hiện và cải thiện nhiều phẩm chất đạo đức mà các em được dạy và 

học ở trường mỗi tuần như làm việc nhóm, sáng tạo, kiên trì, hợp tác, kiên nhẫn và linh hoạt. 

Jennny Smith – Giáo viên chủ nhiệm (Lớp 3 Quốc tế) 

 

 
 

 

 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Mùa giải đầu tiên đã kết thúc và các đội tuyển của trường 

chúng ta đã gặt hái được những thành tích đáng tự hào. 

Đội bóng đá nam U11 và đội bóng chuyền nữ U19 đã 

giành vị trí thứ 3.  Bóng chuyền nam U19 và bóng đá nữ 

U11 đã giành vị trí thứ 2.  Ấn tượng nhất là đội bóng rổ nữ 

U14 và đội bóng bàn U19 của trường chúng ta đã đạt 

danh hiệu vô địch. sắp tới có rất nhiều vận động viên trong 

trang phục màu cam đại diện cho Trường Quốc tế 

Singapore, Nam Sài Gòn tham gia thi đấu các môn thể 

thao khác nhau trong mùa 2. Mùa 2 diễn ra từ tháng 11 

đến tháng 2 với các môn cầu lông U11, bóng đá U14, 

Bóng bàn U14, Bóng rổ U19 và Cầu lông U19. Các trận 

đấu giao hữu đã được bắt đầu và chúng tôi muốn tất cả 

các đội tuyển của trường chúng ta luôn gặp may mắn.  

Andrew Smith - Điều phối viên thể dục. 

 

Các em học sinh nhận giấy khen vì 

đã luôn chăm ngoan và học tập tốt 
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Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 

Hội đồng học sinh trân trọng thông báo các thành viên mới của hội trong năm học này. Việc tổ chức một cuộc 

bầu cử dân chủ được coi là không cần thiết vì chúng em đã nhận được tổng cộng 11 ứng cử viên. Ban đầu 

chúng em đang tìm kiếm 10 bạn học sinh. Tuy nhiên, để có một sự khởi đầu tích cực, được sự đồng ý của thầy 

Hiệu trưởng, quyết định kết nạp tất cả 11 bạn. Đây là danh sách các thành viên của hội: 

Kazue Hirota [A Level] 

Andrew Yit [IGCSE 2] 

Huỳnh Nhật Đạt (Joe) [IGCSE 1] 

Trang Hoàng Bảo Trân [IGCSE 1] 

Nguyễn Tài Hoài Phúc (Kenny) [IGCSE 1] 

Chiranth Pandit [IGCSE 1] 

Hoàng Quỳnh Nhi (Tris) [Y8 Int'd] 

Phạm Minh Hoàng (Eric) [Y7 Int'd] 

Lê Phạm Phương Nhi (Sophia) [Y7 Int'd] 

Hoàng Nguyễn Việt Hoa [Y7 Int'l] 

Đỗ Ngọc Hoài Tâm (Katy) [Y7 Int'l] 

Angela Giudici – Giáo viên khối Trung học Phổ thông 

 
 

 

 

Lễ hội Halloween 

 

 


