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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Thật tuyệt vời khi các em học sinh đã trở lại trường. 

 

Tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp, vì vậy việc giữ an toàn trong thời điểm khó khăn 

này vẫn là thách thức lớn đối với tất cả chúng ta không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn thế giới. 

 

Trường Quốc tế Singapore tại Nam Sài Gòn sẽ tiếp tục chia sẻ tới Quý vị những thông tin cập nhật mà chúng 

tôi nhận được từ các cơ quan chức năng đặc biệt là các yêu cầu về cách ly học sinh liên quan đến dịch Covid-

19 đang diễn ra tại TP.HCM.  

 

Kết quả học tập học kỳ 1 của các em học sinh sẽ được gửi qua thư điện tử của Quý Phụ huynh vào đầu tháng 

Ba. Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của con em mình nếu Quý vị cần trao đổi bất kỳ 

thông tin nào liên quan đến việc học tập của con em mình. 

 

Xin chúc mừng các em học sinh khối trung học vừa đoạt giải trong các cuộc thi STEM. 

 

Các chứng chỉ Tiếng anh Dyned cũng đã được trao cho học sinh vào tuần trước tại trường. Xin chúc mừng tất 

cả các em về sự tiến bộ vượt trội này. 

 

Buổi sinh hoạt chung trực tuyến gần đây có rất nhiều hình ảnh và video của các em học sinh đã nhận được 

các giải thưởng này. Nhà trường khuyến khích Quý Phụ huynh xem các bài thuyết trình trực tuyến này. Tôi rất 

tự hào về những thành công của các em. 

 

Chúng ta vẫn tiếp tục tuân theo các nguyên tắc về sức khỏe và an toàn của trường. 

 

Chúc các gia đình luôn an toàn và mạnh khoẻ. 

 

Mark Priddis – Hiệu trưởng 

 

  Tháng 02/2022 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Tháng Hai là một tháng có rất nhiều bài vở đối với học sinh khối THPT. Chúng tôi đã trở lại giảng dạy trên lớp 

và đang tiếp tục chuẩn bị cho các kỳ thi Cambridge sắp tới. Tất cả học sinh đã đăng ký môn thi Cambrigde 

chính thức và chúng tôi tiếp tục cung cấp cho các em phương pháp giáo dục, ôn tập và luyện tập các bài kiểm 

tra tổng quát tốt nhất có thể. Thật vui khi thấy học sinh tương tác trở lại với các bạn của mình và rõ ràng rằng 

các em rất vui khi được trở lại trường và lớp học. 

 

Chúng tôi cũng tiếp tục theo dõi sức khỏe của học sinh và tuân theo tất cả các quy định về việc phòng chống 

Covid-19, như quy định của cơ quan y tế. Học sinh liên tục được nhắc nhở tuân theo nguyên tắc 5K, và giáo 

viên củng cố các phương pháp chăm sóc sức khỏe tốt nhất trong lớp học, trong căng tin và vào giờ giải lao. 

 

Donnovan Neethling - Phó hiệu trưởng  

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Như Quý vị đã biết, Nhà trường đã có rất nhiều biện pháp 

nhằm đảm bảo an toàn cho các em học sinh như bố trí chỗ 

ngồi theo nhóm trong lớp cũng như tại căn tin và duy trì việc 

đeo khẩu trang nhằm giảm thiểu sự tiếp xúc trong khi vẫn 

duy trì một môi trường học tập hiệu quả. 

Nếu con em Quý vị đang học ở nhà, sẽ rất hữu ích nếu các 

em tuân theo các thói quen như ở trường. Ví dụ, thức dậy 

vào giờ bình thường, mặc đồng phục và nghỉ ngơi, ăn uống 

như các em vẫn thực hiện trong khuôn viên trường. Điều này 

có thể giúp các em chuyển đổi dễ dàng hơn khi các em quay 

trở lại trường. 

Khi các thành viên trong gia đình làm việc tại nhà, điều quan 

trọng là phải thiết lập các hướng dẫn. Xác định thời điểm 

thành viên gia đình có thể bị “gián đoạn” nhưng cũng thiết 

lập thời gian để thường xuyên tương tác với con em của 

mình. 

Điều quan trọng là khuyến khích các em giành thời gian tham 

gia các hoạt động ngoài trời dưới sự giám sát của người lớn. 

Không khí trong lành và hoạt động thể chất là vô cùng quan 

trọng đối với hoạt động lành mạnh và học tập hiệu quả. Sẽ 

rất tốt nếu chúng ta coi đây như là một thói quen cho các 

thành viên trong gia đình. Ví dụ, mọi người có thể nghỉ giải 

lao cùng lúc để chơi cầu lông, đi xe đạp hoặc đi bơi. 

Cho dù gia đình Quý vị quyết định tiến hành theo cách nào 

đi nữa thì điều quan trọng nhất là phải cởi mở, trung thực và 

lạc quan. Cùng con em của mình tìm hiểu tình hình hiện tại 

theo cách tôn trọng trí tuệ của trẻ, nhưng tránh lo lắng thái 

quá. Khuyến khích các con nhận thức và chú ý, cũng như 

năng động và vui vẻ. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời trong 

cuộc đời của các con, vì vậy chúng ta nên giúp các con tận 

hưởng! 

Robert Madden-Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn  
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chúng tôi rất vui mừng được chào đón các em học sinh 

trở lại trường sau rất nhiều tháng học trực tuyến!  

Chúng tôi sẽ dành vài tuần đầu tiên để các em học sinh 

làm quen với các quy tắc và lịch trình thường ngày của 

nhà trường để giúp học sinh thực hiện quá trình chuyển 

đổi quan trọng này một cách suôn sẻ nhất có thể.  

Tất nhiên, bây giờ chúng ta cũng đang ở giữa năm học và 

đã đến lúc tiến hành các đánh giá giữa năm quan trọng 

của chúng ta. Các bài đánh giá này sẽ diễn ra từ Lớp Dự 

bị Tiểu học đến Lớp 8 và sẽ cho phép giáo viên xác định 

trình độ đọc viết hiện tại của mỗi học sinh. Dựa trên kết 

quả này, giáo viên sẽ lên các kế hoạch khác biệt cho việc 

giảng dạy đọc viết nhằm hỗ trợ nhu cầu của mỗi học sinh 

tuyệt vời của chúng ta.  

Nếu Quý vị muốn trao đổi về kỹ năng đọc viết của con em 

mình, vui lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo 

viên môn tiếng Anh để biết thêm thông tin. 

Lindsay Stanford – Phụ trách học vụ (Lớp 1-5) 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Tết Nguyên đán – Xuân Nhâm Dần 2022 đã qua. 

Đại dịch COVD – 19 bùng phát trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 5/2021 đến nay đã được kiểm soát 

hoàn toàn. Cuộc sống hối hả, nhộn nhịp, tất bật đã vào guồng quay của đời sống và sinh hoạt xã hội. Tất cả mọi 

người đã trở lại với công việc bình thường. Theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, của Sở Giáo dục: 

các em học sinh từ lớp Lá đến lớp 6 cũng được trở lại trường học tập sau thời gian dài hơn 9 tháng nghỉ ở nhà 

để phòng chống dịch bệnh. 

Ngày 14/2/2022, ngày đầu tiên các bạn học sinh từ lớp Lá đến lớp 6 đến trường. Mặc dù, học sinh phải thực 

hiên nghiêm túc khẩu hiệu 5K nhưng trên gương mặt của hết thảy các bạn đều ánh lên niềm cảm xúc khó tả. 

Các bạn phấn khởi vì được gặp lại thầy cô và bạn bè. Hơn thế nữa, các bạn rất vui vì được tham gia học tập 

trực tiếp, tham gia các hoạt động phong trào của lớp của trường. Ngày đầu tiên trở lại trường nhưng tỉ lệ học 

sinh có mặt của các lớp đều đạt > 90%. Điều này chứng tỏ rằng việc đi học tại trường của các em là chính đáng, 

là hết sức cần thiết. 

Trở lại trường học tập trực tiếp với thầy cô sau hơn 9 tháng dài mỏi mệt học online, các em cần phải cố gắng ra 

sức học tập để tiếp nhận kiến thức mới và củng cố các kiến thức cũ. Nhà trường luôn tin tưởng vào sự tận tâm 

trong việc giảng dạy của thầy cô và sự quyết tâm vượt khó trong học tập của học sinh để đạt được kết quả cao 

nhất vào cuối năm học 2021-2022. 

Chúc các em học sinh luôn vui khoẻ và bình an. 

Cô Phùng Thị Tuyết Minh  

Phụ trách Cấp cao Chương trình Việt Nam 

 

Học sinh Khối Mầm non chơi cùng các bạn    
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Tháng Hai là một tháng tuyệt vời đối với các hoạt 

động thể dục thể thao tại Trường Quốc tế 

Singapore, Nam Sài Gòn.  

 

Chúng tôi đã bắt đầu Năm Canh Dần tập trung vào 

rèn luyện thể lực. Tất cả các tiết học thể dục trong 

tháng này đã bắt đầu với 20 phút rèn luyện sức 

khoẻ, sau đó là 20 phút chơi thể thao tự do. Chúng 

tôi kết thúc mỗi tiết học bằng một cuộc thảo luận 

về cách giữ cho bản thân được bảo vệ tốt hơn khỏi 

dịch Covid -19. 

 

Phương châm của tháng Hai: Hãy luôn năng động 

và tích cực!  

 

Seth Freeman – Giáo viên thể dục 

Học sinh háo hức tham gia các hoạt động tại trường   

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Học sinh Khối Mầm non đã rất hào hứng khi được trở lại trường, nơi các em có thể gặp gỡ bạn bè, thầy cô và 

khám phá lớp học của mình. Những tuần đầu tiên của năm học luôn mệt mỏi và đầy thử thách đối với những 

học sinh nhỏ tuổi nhất của chúng tôi khi các con phải điều chỉnh hoặc trở lại với các thói quen của lớp học. 

Trong tháng này, chúng tôi đang tập trung vào việc thiết lập các thói quen, và xây dựng niềm tin nơi giáo viên 

của chúng tôi.  

 

Trong khi học sinh Khối Mầm non khám phá môi trường lớp học của mình, các em học cách bắt đầu chơi, hợp 

tác cùng nhau, chia sẻ đồ chơi trong khi kết bạn mới. Chúng tôi cũng thực hành ghi nhớ các quy tắc 5K hàng 

ngày để luôn được an toàn và khỏe mạnh. 

 

Chủ đề của Khối Mầm non trong tháng này là phương tiện giao thông. Một số hoạt động thú vị mà các em học 

sinh lớp Dự bị Tiểu học đã làm cùng nhau làm một chiếc dù và kinh khí cầu trong tiết học STEM cũng như một 

chiếc máy bay không khí bằng que kem. Học sinh của chúng tôi đang dần trở nên thoải mái hơn với ‘bình 

thường mới’ và chúng tôi đang rất háo hức chờ đón tuần học tới. 

 

Barbara Borbely - Phụ trách học vụ (Khối mẫu giáo) 

 



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN Tháng 02/ 2022 

E: enquiry@saigonsouth.sis.edu.vn T: (84) 028 7301 3777 www.saigonsouth.sis.edu.vn 

 

Page 5 of 5 

 

 


