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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chào mừng các em học sinh đến với năm học mới 2021 - 2022. 

Như Quý vị đều biết rằng Trường Quốc tế Singapore tại Nam Sài Gòn đã bắt đầu năm học mới với hình 
thức học trực tuyến. 

Hiện tại, nhân viên trường và các em học sinh đều đang học tập và làm việc trực tuyến tại nhà cho đến khi 
nhận được thông báo mới từ cơ quan chức năng.  

Nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật tới Quý vị nếu có bất kỳ thay đổi nào. 

Do tình hình dịch Covid -19 đang diễn ra hết sức phức tạp tại TP.HCM, vì vậy thành phố vẫn áp dụng chỉ 
thị 16 cho đến ngày 15 tháng 9 năm 2021. 

Như những gì tôi đã chia sẻ với Quý vị trước đây, nhân viên tại Trường Quốc tế Singapore, Nam Sài Gòn 
cam kết phấn đấu đạt được thành tích học tập xuất sắc với các sáng kiến học tập trực tuyến.  

Duy trì việc học của các em học sinh là việc quan trọng và luôn được coi trọng. 

Tôi muốn chia sẻ một số thông tin sau đây với Quý Phụ huynh.  

Nhà trường chào mừng các thành viên mới đến với đội ngũ giáo viên của trường trong năm học này.  

1. Thầy Alan Power, đến từ Ireland, dạy tiếng Anh trung học cơ sở cho chương trình Quốc tế. 

2. Cô Barbara Borbley, chuyển từ cơ sở the Manor Bình Thạnh, dạy Lớp K1 / K2 Quốc tế và Phụ trách học 

vụ khối mầm non. 

3. Cô Ronnette, chuyển từ cơ sở the Manor Bình Thạnh, dạy Tiếng Anh EFL. 

4. Cô Korey, đến từ Canada, dạy Tiếng Anh EFL. 

5. Cô Lulu, đến từ Trung Quốc, dạy Tiếng Hoa. 

 

Chúng ta cùng nhau chào đón tất cả các thầy cô. 

Tôi hy vọng Quý vị sẽ nhận thấy nhiều sự sáng tạo với việc học trực tuyến của Nhà Trường. 

Mỗi buổi sáng và buổi chiều sẽ có thông báo của toàn trường cho học sinh và phụ huynh. 

Tôi mong đợi một năm học 2021 - 2022 tích cực và thành công đến với tất cả mọi người. 

Chúc các gia đình luôn an toàn và khỏe mạnh. 

Trân trọng, 

Mark Priddis – Hiệu trưởng 
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