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Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Chào mừng các em học sinh đến với Học phần 2, năm học 2020-2021! 
Lịch học năm nay cho thấy đây sẽ là một học phần rất bận rộn.  
Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của con em mình hoặc nhân viên trường nếu Quý vị 
cần thêm thông tin liên quan đến việc học của học sinh. 
 
Lễ kỷ niệm của trường. 
Tất cả các lễ kỷ niệm của trường và các sự kiện đặc biệt sẽ tiếp tục được thông báo qua bản tin của trường 
cũng như trong bản tin giáo viên gửi tới Quý vị hàng tuần. 
Nhà trường sẽ cập nhật các thay đổi thông qua thư điện tử của Quý vị. 
 
Khoá đào tạo kỹ năng sống OBV. 
Quý Phụ huynh và các em học sinh đều đã được thông báo về ngày tham gia khoá học kỹ năng sống OBV 
trong Học phần 2. 
Nếu Quý vị cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với văn phòng trường để được giải đáp. 
 
Hồ sơ học sinh. 
Quý Phụ huynh hãy đảm bảo rằng thông tin học sinh liên tục được cập nhật. 
Vui lòng thông báo với nhân viên trường nếu Quý vị có bất kỳ thay đổi nào đối với địa chỉ email hoặc thông tin 
học sinh.  
 
Quy trình an toàn để kiểm soát dịch Covid-19. 
Tất cả các quy trình an toàn như kiểm tra nhiệt độ, đeo khẩu trang, rửa tay với nước sát khuẩn sẽ tiếp tục được 
áp dụng trong Học phần 2.  
Nhà trường sẽ thông báo qua thư điện tử của Quý vị nếu có bất kỳ thay đổi nào. 
 
Kỳ thi kết thúc Học kỳ 1 
Kỳ thi kết thúc Học kỳ 1 giành cho các em học sinh từ Lớp 1 đến Lớp 12 sẽ diễn ra vào cuối Học phần 2 năm 
học 2020-2021. 
 
Tiêu chuẩn đánh giá đã được chia sẻ với Quý Phụ huynh với các nội dung bài học và ngày thi. 
Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của con em mình nếu Quý vị cần thêm thông tin. 
 
Kết quả học tập và buổi họp Phụ huynh. 
Kết quả học tập và lịch họp Phụ huynh sẽ sớm được gửi tới Quý vị và dự kiến diễn ra vào đầu Học phần 3, 
năm học 2020-2021. 
 
Một Học phần bận rộn và hiệu quả đang chờ đợi các em học sinh phía trước. Chúc các em gặt hái được nhiều 
thành công trong Học phần này.    
 

Mark Priddis – Hiệu trưởng 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Học phần đầu tiên đã trôi qua. Chúng ta đều mong chờ Học phần 2 này sẽ đầy thú vị. Điển hình như: Tất cả các 

lớp sẽ học tại Phòng STEM mới mỗi tuần để tìm hiểu về mã hóa và robot. Tất cả các em đều rất hào hứng tham 

gia tiết học. Một số chương trình khác nhau mà các em sẽ học là: 

 

Lớp Thuật ngữ về mã hóa và robot 
Mẫu giáo đến Lớp 1 mTiny  [https://www.makeblock.com/mtiny] 
Lớp 2 đến 5 Codey Rocky [https://www.makeblock.com/steam-kits/codey-rocky]    
Lớp 6 đến 9 UB Tech Advanced [https://www.ubtechedu.com/global/pro_view-

1.html]  
Lớp IGCSE đến A 
Level 

UB Tech Explore [https://www.ubtrobot.com/products/explorer-
kit?ls=en]  

 

Cùng với bộ dụng cụ mã hóa và rô bốt, học sinh sẽ sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau trong bộ iPad của lớp 

học để mở rộng việc học sang các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật, thiết kế và toán học. Nhà 

trường hy vọng rằng khi dịch Covid được kiểm soát và chúng tôi có thể mời Quý vị đến trường để cùng xem và 

trải nghiệm ít nhiều những chương trình mà con em Quý vị đang học trong Học phần này. 

 

Quý Phụ huynh lưu ý rằng kỳ thi kết thúc Học kỳ 1 sẽ bắt đầu vào tuần thứ 2 của tháng 12. Học sinh đã học 

tiếng Anh, Toán và Khoa học theo như những tiêu chuẩn đánh giá của trường đưa ra. Quý Phụ huynh vui lòng 

kiểm tra với giáo viên của con em mình để biết thêm thông tin.  

 

Vào cuối học kỳ, các em sẽ có cơ hội thể hiện sự tiến bộ và khả năng học tập của mình thông qua các kỳ thi. Kỳ 

thi kết thúc Học kỳ sẽ chiếm 70% điểm học kỳ của các em, vì vậy kỳ thi cần được thực hiện một cách nghiêm 

túc. Lịch thi cụ thể sẽ sớm được gửi tới Quý vị. Tuy nhiên, nếu Quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến việc 

học của con em mình, vui lòng liên hệ với văn phòng để đặt lịch hẹn.  

 

Cảm ơn Quý vị đã luôn hợp tác và hỗ trợ Nhà trường trong suốt thời gian vừa qua. 

 

Trân trọng, 

 

Robert Madden – Phó hiệu trưởng (Phụ trách chuyên môn). 

Lớp 6 Song ngữ tham gia Khoá đào tạo kỹ 

năng sống OBV 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Học phần 2 là khoảng thời gian thú vị đối với các em học 

sinh với những kỳ nghỉ lễ lớn đang cận kề. Một số chủ đề 

học tập yêu thích của các em học sinh Khối Mẫu giáo trong 

Học phần này là Nghề nghiệp, Giao thông vận tải và Giáng 

sinh. 

Lễ hội Halloween đã diễn ra vào ngày 30 tháng 10 vừa qua 

trong không khí rất hào hứng và vui nhôn.Thật tuyệt vời khi 

được nhìn thấy các thầy cô cùng các em học sinh mặc áo 

đội nhà hoặc hóa trang thành các nhân vật mình yêu thích. 

Về chương trình đào tạo kỹ năng sống (OBV) của lớp 6 

Song ngữ, tôi rất tự hào về học sinh của mình và các trải 

nghiệm của các em khi tham gia chương trình này. Các em 

đã thể hiện sự linh hoạt và kiên cường với việc nhanh chóng 

quay về lại thành phố trước cơn bão lớn ở Quy Nhơn. Nhân 

viên và giáo viên hướng dẫn đã chăm sóc và đảm bảo an 

toàn cho các em. Đồng thời, chất lượng của chuyến trải 

nghiệm cũng được quan tâm thể hiện ở việc các giáo viên 

hướng dẫn di chuyển từ trường OBV tại Quy Nhơn đến 

trường Quốc tế Singapore, Nam Sài Gòn để hoàn thành 

khóa học. Mọi người đã làm rất tốt! 

Chúng tôi rất mong chờ Ngày Nhà giáo Việt Nam sắp đến 

vào ngày 20/11/2020. Đây là thời điểm đặc biệt để bày tỏ 

lòng biết ơn đối với công lao to lớn của thầy cô dành cho 

học sinh. 

Hội chợ từ thiện Giáng sinh sẽ được tổ chức như thường 

lệ, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12. Thông tin chi tiết sẽ 

được chia sẻ đến Quý Phụ huynh trong tháng tới. 

Caroline Atkinson - Phó hiệu trưởng  

Hoạt động Halloween “Cho kẹo hay bị ghẹo”  
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Tháng 10 là một tháng bận rộn và hiệu quả của khối THPT với nhiều sự kiện cần chuẩn bị. Học sinh lớp IGCSE 

1 và tất cả các học sinh mới đã thích nghi với việc học trung học và đang học cách làm quen với khối lượng 

bài vở nặng hơn so với các cấp học trước.  

Với việc kiểm soát tốt dịch COVID-19, chúng tôi rất vui khi các hoạt động như chào cờ mỗi sáng thứ Hai và 

buổi sinh hoạt chung vào thứ Tư hàng tuần đã được tiến hành trở lại. Các em học sinh một lần nữa sẽ có cơ 

hội trình bày mục tiêu học tập trước toàn trường cũng như những đức tính tốt mà nhà trường hướng đến cho 

các em trong các buổi sinh hoạt chung này.  

Các đội bóng chuyền U19 cũng đã có trận đấu đầu tiên với Trường Quốc tế Mỹ kể từ khi bắt đầu đại dịch. Tất 

cả học sinh đã tuân thủ tốt những nguyên tắc cần thiết khi tiếp xúc để phòng tránh dịch COVID-19 trước, trong 

và sau trận đấu. Đội bóng chuyền nữ đã thi đấu thành công và giành chiến thắng chung cuộc.  

Chúng tôi đã bầu ra các thành viên của Hội đồng học sinh năm học 2020-2021 và chúng tôi mong muốn được 

thấy các em dẫn dắt các học sinh khác để phát triển kỹ năng lãnh đạo của mình và hoàn thiện hơn các hoạt 

động của nhà trường.  

Một trong những học sinh trung học của chúng tôi, em Đặng Hoàng Lan Anh, đã đề xuất toàn trường quyên 

góp quần áo và tiền giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung Việt Nam. Với sự giúp đỡ từ các thầy cô và thành viên 

của hội, em đã đưa ra một kế hoạch để thúc đẩy các bạn học sinh khóa sau nhằm hỗ trợ những em có nhu 

cầu được thể hiện kỹ năng lãnh đạo xuất sắc của mình. Như mọi khi, chúng tôi tự hào về học sinh của mình vì 

đã đưa ra các sáng kiến mới và từ đó trở thành những công dân tích cực và có trách nhiệm. 

Trường chúng ta đã được trang trí đầy màu sắc Halloween và khối trung học cũng không ngoại lệ. Bảng thông 

tin của các lớp được trang trí với các hình ảnh thuyết minh về lịch sử của Halloween, các tác phẩm nghệ thuật 

của các em học sinh tài năng, phim kinh dị, ma và bí ngô,… 

Một số học sinh hiện đang chuẩn bị cho kỳ thi lại của chương trình Cambridge. Chúng tôi tin tưởng rằng các 

em đã chọn thi lại bài kiểm tra của mình, vì vậy các em sẽ học tập chăm chỉ để có thể đạt được điểm cao nhất 

và chúng tôi chúc các em đạt được những điều tốt nhất trong thời gian này. 

Đồng thời, chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc Học kỳ I sắp tới sẽ diễn ra vào tuần 8 và 9. 

Donovan Neethling - Phụ trách học vụ (Khối THPT) 

 

Trang trí cho Lễ hội Halloween  
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Chào mừng các em học sinh đến với Học phần 2! Các em đã rất tuyệt vời khi làm quen, hoà nhập, giúp các 

em học sinh ổn định và học các quy tắc, thói quen trong lớp học mới của mình. Như Quý vị đã biết, tất cả học 

sinh từ Khối Mẫu giáo đến Lớp 5 đều có tài khoản RAZ-kids để giúp các em luyện tập và cải thiện kỹ năng đọc 

ở nhà. Chúng tôi hy vọng rằng Quý vị và con em Quý vị đang cùng nhau chia sẻ thói quen đọc sách ở nhà mỗi 

ngày.  

Học sinh từ Khối Mẫu giáo đến Tiểu học đang học cách xác định các yếu tố trong một câu chuyện như nhân 

vật, bối cảnh và cốt truyện. Quý vị có thể giúp con em mình nắm vững những khái niệm này nhanh hơn bằng 

cách hỏi chuyện các con về những câu chuyện mà các con đã đọc. Con em Quý vị sẽ có thể xác định được 

tác giả (người viết lời cho câu chuyện) và người vẽ tranh minh họa (người vẽ các bức tranh). Thảo luận với 

con em Quý vị về các từ mô tả và ý nghĩa của chúng. Chúng tôi khuyên Quý vị nên đọc sách cùng con mỗi tối 

ít nhất 20 phút. 

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

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

STUCO (Hội đồng Học sinh) năm học 2020-2021 ra mắt với tư cách là những gương mặt đại diện cho toàn thể 

học sinh tại Trường Quốc tế Singapore, Nam Sài Gòn. Hội đồng học sinh bao gồm nhóm giáo viên cố vấn và 

12 thành viên là các bạn học sinh đến từ Lớp 6 đến THPT. Các thành viên trong hội rất háo hức và nhiệt tình 

và chúng tôi dự đoán đây sẽ là một khởi đầu tuyệt vời. 

Từ trái sang phải: 

Hàng trước: Thầy Roscoe, Hoàng Khanh, Hoàng Quân, Minh Hiếu, Justin, Si Huyn 

Hàng sau: Cô Victoria, Cô Duyên, Khánh Tú, Mỹ Khánh, Lan Anh, Diễm Hằng, Anh Thư, Việt Hoa, Cô Caroline, 

Cô Nhung. 

Cô Lê Trang Nhung – Hội đồng học sinh 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Do các hạn chế tiếp xúc nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID 19, tất cả các giải đấu thể thao và các trận đấu 

trong mùa giải với sự tham gia của các trường quốc tế trong khu vực Hồ Chí Minh đã bị hủy cho Mùa 1 (tháng 9 

đến tháng 11).   

May mắn thay, các hạn chế về khoảng cách xã hội đã được nới lỏng. Vì vậy Trường Quốc tế Singapore hiện 

đang được phép thi đấu giao hữu với các trường khác. Các đội thể thao Mùa 1 của chúng tôi (Bóng chuyền 

U19, Bóng bàn U19, Bóng rổ U15, Bóng rổ U13 và Bóng đá U11) đang tiếp tục tập luyện và sẽ thi đấu các trận 

giao hữu đầu tiên (và duy nhất) trong năm vào Học phần 2.  

Tất cả các cầu thủ được yêu cầu nộp đơn có chữ ký của phụ huynh và gửi lại trường để xác nhận rằng Phụ 

huynh đã chấp thuận cho con em mình tham gia vào đội cũng như trước khi các em thi đấu ở các trường khác. 

Hy vọng trong thời gian tới, mùa giải với sự tham gia của các trường quốc tế trong khu vực Hồ Chí Minh sẽ cho 

phép các trận đấu và giải đấu của Mùa 2 và Mùa 3 được diễn ra. Trong thời gian chờ đợi, tất cả các đội của 

trường chúng ta vẫn tiếp tục tập luyện để sẵn sàng thi đấu. 

Lịch thi đấu trong tháng 10 và đầu tháng 11 như sau: 

• Bóng đá nam U11:  Lúc 3:30 chiều Thứ Năm, ngày 22/10/2020 tại Trường Quốc tế Singapore, Nam Sài Gòn. 

• Bóng chuyền nam và nữ U19: Lúc 4:00 chiều thứ Hai, ngày 26/10/2020 tại Trường Quốc tế Mỹ (Nhà Bè). 

• Bóng rổ nam U15: Lúc 4:00 chiều thứ Ba, ngày 3/11/2020 tại Trường Quốc tế Mỹ (Nhà Bè). 

• Bóng rổ nam - nữ U13: Lúc 4:00 chiều Thứ Năm ngày 29/10/2020 Trường Quốc tế Mỹ (Nhà Bè). 

• Bóng bàn Nam – Nữ U19: Lúc 3:30 chiều Thứ Sáu, ngày 30/10/2020 tại Trường Quốc tế Singapore, Nam Sài 

Gòn. 

Nếu các em muốn tham gia các đội thể thao Mùa 2, vui lòng đăng ký bên ngoài Hội trường hoặc gặp Thầy 

Quinn để biết thêm thông tin. 

Đội thể thao vào Mùa 2  

(Tháng 11 – Tháng 1) U9 U11 U13 U15 U19 

Bóng rổ - Nam và Nữ           

Bóng đá – Nam và Nữ           

Bóng bàn – Nam nữ           

Cầu lông – Nam nữ           

 

Thầy Quinn Donovan – Giáo viên Thể dục 

 


