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Kính gửi Quý Phụ huynh,
Chào mừng các em học sinh bắt đầu Học phần 4, năm học 2021- 2022.
Thật là thú vị khi bắt đầu một học phần mới với sự tham dự của tất cả học sinh các lớp tại trường. Các em
học sinh trông rất vui vẻ và phấn khởi khi được đi học trực tiếp.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới Quý vị khi các quy định về dịch Covid-19 ở các trường trong Thành phố Hồ
Chí Minh được nới lỏng
Tôi muốn chia sẻ những thông tin sau đây về các sự kiện đặc biệt và những trải nghiệm học tập cho Học
phần 4, 2022.
• Tiêm phòng vắc xin Covid-19.
Nhà trường đã được cơ quan y tế tại thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tiêm chủng cho học sinh từ 6
tuổi đến 11 tuổi sẽ bắt đầu vào đầu Học phần 4 năm 2022.
Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin tới Quý vị ngay khi chúng tôi nhận được lịch tiêm chủng chính thức từ cơ quan
chức năng.
• Quy trình an toàn sức khỏe mùa Covid.
Nhân cơ hội này, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Phụ huynh, Quý thầy cô cùng toàn thể các em
học sinh đã luôn tuân thủ các quy định về sức khỏe và an toàn đối với dịch Covid-19 tại Trường Quốc tế
Singapore, Nam Sài Gòn.
Tôi rất tự hào và đánh giá cao những nỗ lực của tất cả mọi người.
Khi các quy định bắt đầu nới lỏng, chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả mọi người trong cộng đồng nhà trường.
• Kỳ thi cuối Học kỳ 2 và kỳ thi Cambridge.
Tháng 4, tháng 5 và tháng 6 là những tháng diễn ra các kỳ thi Cambridge ở khối THPT và các kỳ thi cuối Học
kỳ 2 đối với các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 8. Hãy chắc chắn rằng các em học sinh đã chuẩn bị tốt cho các
kỳ thi này.
Lịch thi chi tiết cho các môn học từ lớp 1 đến lớp 8 và thời gian tổ chức các kỳ thi Cambridge đã và sẽ được
chia sẻ với Quý Phụ huynh và các em học sinh.
Nếu Quý vị cần hỗ trợ thêm bất kỳ điều gì liên quan đến việc học của con em mình tại trường, vui lòng liên hệ
với giáo viên chủ nhiệm của các em hoặc văn phòng trường để được giải đáp.
Mark Priddis – Hiệu trưởng
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Kính gửi Quý Phụ huynh,
Chúng tôi rất hài lòng về việc các em học sinh luôn tuân
thủ nghiêm ngặt “Các biện pháp an toàn 5K”. Trong vài
tuần qua, chúng tôi đã thấy số trường hợp mắc Covid-19
giảm đáng kể và các hoạt động diễn ra trong khuôn viên
trường đang dần trở lại bình thường. Chúng tôi đánh giá
cao sự ủng hộ không ngừng của Quý vị đối với các biện
pháp an toàn của chúng tôi nhằm mục đích giảm lây
nhiễm và giảm thiểu tác động đến việc học tập.
Một vài lưu ý quan trọng khác mà Quý vị nên biết:
• Các tiết học bơi đã trở lại!
Chúng tôi rất may mắn vì trong Học phần 4 này, chúng tôi
đã tuyển được một huấn luyện viên bơi lội có chuyên môn
cao – Thầy Hồ Thái Khương. Thầy sẽ giảng dạy các em
học sinh từ lớp K1 đến Lớp 6 để nâng cao nhận thức về
an toàn dưới nước và cải thiện khả năng bơi của các em.
Giáo viên chủ nhiệm và Trợ giảng của các lớp cũng tham
dự các tiết học bơi để giám sát và hỗ trợ thêm.
• Kỳ thi cuối Học kỳ 2
Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, học sinh các Lớp 1-8
Quốc tế & 1-9 Song ngữ sẽ tham gia kỳ thi cuối Học kỳ 2
các môn Quốc tế. Nội dung thi sẽ dựa trên nội dung học
sinh đã học kể từ khi trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết, và sẽ
dành thời gian để ôn tập khi cần thiết. Quý Phụ huynh vui
lòng liên lạc với giáo viên của con em mình để biết thông
tin cụ thể.
• Tuần lễ với sự kiện đặc biệt
Tuần cuối cùng của mỗi năm được chỉ định cho các sự
kiện đặc biệt, chẳng hạn như Ngày thể thao hoặc Hội thi
đánh vần, được tổ chức ngoài các tiết học thông thường.
Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin tới Quý vị khi các hoạt động
và lịch cụ thể đã được xác định,
Như mọi khi, nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng
liên hệ với giáo viên của con em mình hoặc văn phòng
trường để biết thêm thông tin.
Robert Madden
Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn
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Kính gửi Quý Phụ huynh,
“Các bài thi Cambridge chính thức đợt tháng 6 hiện đang diễn ra. Các em học sinh lớp IGCSE 2, AS và A
Level đang ôn tập kỹ lưỡng mỗi ngày để chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi sắp tới của mình. Tôi muốn lưu ý tất
cả học sinh, đảm bảo rằng các em mang theo vật dụng được phép vào phòng thi chẳng hạn như máy tính. Học
sinh lớp IGCSE 1 tiếp tục học tập theo thời khoá biểu bình thường và chuẩn bị cho kỳ thi cuối Học kỳ 2 sắp tới.
Lễ Tốt nghiệp và trao giấy khen cho các em có thành tích học tập xuất sắc sẽ sớm được diễn ra, và chúng tôi
mong muốn có thể ghi nhận thành tích học tập của nhiều học sinh ở các môn học chính thức. ”
Donnovan Neethling - Phó hiệu trưởng

Các em học sinh luôn háo hức tham gia các hoạt
động trong lớp
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Kính gửi Quý Phụ huynh,
Các em học sinh Khối Mẫu giáo đã cùng nhau khám phá không gian và hệ mặt trời trong tháng 4 vừa qua.
Các em đã tìm hiểu về 8 hành tinh, vị trí của mỗi hành tinh so với mặt trời và tạo ra các sản phẩm thủ công
theo chủ đề không gian.
Học sinh lớp Dự bị Tiểu học tìm hiểu về các ngôi sao và các em đã cố gắng tạo ra các chòm sao bằng cách
sử dụng bảng địa lý và dây thun. Các em học sinh lớp K2 đã chế tạo tên lửa và thực hành đếm ngược từ 15
để sẵn sàng phóng chúng vào không gian.
Đầu Học phần 4 các lớp Mẫu giáo của chúng tôi rất vui mừng chào đón các bạn học sinh mới. Các bạn mẫu
giáo lớn tỏ ra tự tin hơn rất nhiều khi tham gia các hoạt động và các em đã rất dễ thương chào đón các bạn
mới cũng như giúp các bạn sớm hoà nhập được với trường lớp.
Các em học sinh lớp K1 rất thích tìm hiểu về năm giác quan và kiến thức ngữ âm của các em ngày càng tiến
bộ với sự trợ giúp của các nhân vật của Letterland như Munching Mike, Dippy Duck và Noisy Nick.
Việc học bơi trở lại trong Học phần 4 chắc chắn là một điểm nhấn vì hầu hết học sinh đều rất phấn khích khi
được bơi trong thời tiết nắng nóng như thế này.
Barbara Borbely
Phụ trách học vụ (Khối mẫu giáo)

Kính gửi Quý Phụ huynh,
Năm học này đang trôi qua thật nhanh! Chúng tôi rất vui khi sắp kết thúc học phần 3 và mong muốn các em
học sinh sẽ tiếp tục tập trung vào việc phát triển kỹ năng đọc viết và từ vựng ở tất cả các lớp.
Các học sinh nhỏ tuổi đang học các kỹ năng nhận biết từ ngữ, ngữ âm trong khi học sinh lớn hơn học thêm về
cách xác định các ý tưởng và chi tiết chính, xâu chuỗi các sự kiện trong một câu chuyện và đưa ra dự đoán
dựa trên kiến thức trước đó và thông tin cơ bản.
Khi Quý vị đọc cùng con, Quý vị có thể hỗ trợ phát triển những kỹ năng này bằng cách đặt câu hỏi về các yếu
tố của câu chuyện như nhân vật, bối cảnh và cốt truyện cũng như thảo luận về các sự kiện đã xảy ra, đảm
bảo rằng các con đang đặt các sự kiện theo đúng thứ tự.
Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các gia đình sẽ có một Kỳ nghỉ thoải mái!
Chúng ta sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa khi cuối năm học đến và chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cuối
Học kỳ 2!
Lindsay Stanford – Phụ trách học vụ (Lớp 1-5)
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