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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Thời gian trôi qua thật nhanh và chúng ta đã hoàn thành học phần 1, năm học 2021 - 2022. Đây là một học 

phần bận rộn và đầy thử thách đối với tất cả mọi người. 

Học tập trực tuyến vẫn tiếp tục là nền tảng học tập chính của học sinh khi TP.HCM dần trở lại bình thường 

như nhiều thành phố khác trên thế giới. 

Nhà trường sẽ liên hệ ngay với Quý vị khi chúng tôi nhận được bất kì chỉ thị nào của nhà chức trách liên quan 

đến việc đến trường của học sinh khi chúng ta bước vào Học phần 2 của năm học 2021 -2022. 

Vào đầu Học phần 2, Giáo viên và trợ giảng các lớp sẽ gửi kết quả học tập cuối Học phần 1 của các em học 

sinh tới địa chỉ thư điện tử của Quý vị.   

Buổi họp Phụ huynh sẽ diễn ra khi học sinh quay trở lại trường. 

Tôi xin chúc mừng học sinh, nhân viên trường và Quý Phụ huynh về những tiến bộ tích cực của các em trong 

thời gian học tập đầy thử thách này. 

Tôi rất tự hào về những nỗ lực của tất cả mọi người và đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ và hỗ trợ không 

ngừng của các bậc phụ huynh.  

Chúc các gia đình luôn an toàn và khoẻ mạnh. 

Mark Priddis – Hiệu trưởng 

  Tháng 10/2021 

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

Một trong những cách tốt nhất để giúp con em Quý vị học tập hiệu quả là thông qua việc đặt câu hỏi. Một câu 

hỏi hay có thể giúp các em suy ngẫm về những gì các em đã biết, tạo kết nối và hướng dẫn các em hiểu rõ 

hơn 

Nếu quý vị nhận được yêu cầu hỗ trợ từ các em về bài tập ở trường, tôi khuyên Quý vị thay vì đưa ra câu trả 

lời, Quý vị hãy hỏi con: 

• Yêu cầu của đề bài là gì? 

Điều này có vẻ khá cơ bản, nhưng hiệu quả rất đáng ngạc nhiên. Yêu cầu con xác định mục tiêu của vấn đề 

sẽ giúp con định hình vấn đề một cách chính xác trong tâm trí. Điều này đặc biệt hữu ích với những câu hỏi 

dài. 

 

• Con đã biết những gì? 

Điều này giúp con sắp xếp thông tin dựa vào các từ và sơ đồ, từ đó hiểu rõ hơn về bản chất vấn đề. Câu hỏi 

này đặc biệt hữu ích với các bài toán dài và các bài toán chứa sơ đồ phức tạp. 

 

• Trước đây, con đã từng thấy câu hỏi tương tự như thế này ở đâu? 

Thỉnh thoảng giáo viên sẽ đưa cho học sinh những chủ đề không quen thuộc, dựa trên kiến thức mà các con 

đã được học trên lớp, các con sẽ tự mình thực hành. Dành thời gian để tạo mối liên kết sẽ giúp các con tìm ra 

cách tiếp cận để sử dụng và giúp các con hiểu sâu hơn về những kiến thức mà mình đã được học. 

 

• Con có thể đoán được câu trả lời không? Làm thế nào con biết nếu câu trả lời của con là đúng? 

Đoán câu trả lời, và sau đó kiểm tra phỏng đoán đó, là một cách dễ hiểu để bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề. 

Đưa ra một dự đoán hợp lý thậm chí có thể đủ để con em Quý vị nhận ra các khái niệm cơ bản. Đoán và kiểm 

tra đặc biệt hữu ích cho các bài toán đố và bất kỳ bài toán nào khác có một con số cho câu trả lời. 

 

Tôi tin rằng Quý vị sẽ thấy cách tiếp cận này thú vị hơn đối với bản thân và hiệu quả hơn đối với con em Quý 

vị. 

Hãy thử trải nghiệm và chia sẻ với giáo viên của con em mình với trải nghiệm cùng làm bài tập về nhà này. 

Trân trọng, 

Robert Madden – Phó hiệu trưởng (Phụ trách chuyên môn). 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Một trong những nguyên lý quan trọng trong giáo dục, đó 

là giáo viên cũng là học sinh, và chúng ta đang theo đuổi 

mục tiêu 'học tập suốt đời'. Phát triển vượt bậc với chương 

trình giảng dạy trực tuyến, các giáo viên của trường chúng 

tôi luôn nỗ lực không ngừng, tìm kiếm nhiều phương pháp 

hiệu quả để cải thiện việc giảng dạy trực tuyến và luôn hỗ 

trợ học sinh đạt được mục tiêu học tập của mình. 

Cùng với đó, điều quan trọng là chúng tôi, với tư cách là 

giáo viên, lắng nghe cách học sinh của mình quản lý việc 

học trực tuyến như thế nào, để từ đó chúng tôi có thể giúp 

các em vượt qua khó khăn và học tập hiệu quả hơn. Sau 

đây là hai ngoại lệ từ học sinh THPT, nhận xét về kinh 

nghiệm của các em cho đến nay. 

Trong khi chuyển sang hình thức học trực tuyến là khó 

khăn đối với một số bạn thì bản thân em lại thấy rằng hình 

thức học này có nhiều mặt tích cực hơn tiêu cực. Em nhận 

thấy rằng việc học trực tuyến đã mang lại cho em nhiều 

thời gian hơn cho bản thân mà không phải bận tâm đến 

việc di chuyển từ trường về nhà và ngược lại. Điều này 

giúp em có nhiều thời gian hơn để sắp xếp công việc và 

các hoạt động của mình, từ đó dẫn đến hiệu quả học tập 

mà em đạt được cao hơn nhiều so với năm ngoái. 

Trang Hoàng Bảo Trân, A Level 

Việc chuyển từ các bài học trực tiếp sang các bài học trực 

tuyến là một trải nghiệm hết sức thú vị mà em nghĩ rằng 

dù chúng em đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng chúng em vẫn 

cần một khoảng thời gian thích ứng hợp lý vì phương tiện 

giao tiếp của hai hình thức học này có nhiều điểm khác 

nhau. Em tin rằng học trực tuyến chắc chắn là một thách 

thức đối với hầu hết mọi người nhưng theo nhiều cách 

khác nhau, tất cả chúng ta đã cố gắng để việc học này 

mang lại kết quả. Mặc dù không được như mong muốn 

như cách học truyền thống nhưng các thầy cô luôn nỗ lực 

tìm ra nhiều phương pháp phù hợp để giảng dạy cho 

chúng em một cách hiệu quả nhất.  

Nguyễn Phước Minh Phúc, AS Level 

Trân trọng, 

Donnovan Neethling - Phó hiệu trưởng  
 

Bài học trực tuyến dành cho các em học sinh 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Thời gian thấm thoát qua mau! 

 

Tháng 5/2021, dịch bệnh COVID-19 bùng phát dữ dội ở 

Thành phố Hồ Chí Minh nên tất cả học sinh phải học 

online tại nhà kể từ ngày đầu năm học 2021-2022. Đến 

nay, các em học sinh đã nhập học được hơn hai tháng 

rồi. Tuần lễ thứ mười, khối song ngữ sẽ có bài khảo sát 

chất lượng giữa học kì I: môn Tiếng Việt và môn Toán 

(cấp Tiểu học); bài kiểm tra Giữa HKI cho tất cả các 

môn học (cấp Trung học cơ sở). 

 

Để bài khảo sát chất lượng giữa học kì I đạt được kết 

quả tốt, các em cần sắp xếp thời gian học ở nhà một 

cách hợp lý, hệ thống lại các kiến thức đã học online 

hàng ngày. Điều này sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn khi 

làm bài và kết quả bài kiểm tra sẽ tốt hơn. 

 

Kết quả khảo sát chất lượng giữa học kì I của các em 

sẽ giúp các thầy cô giáo đánh giá được sự tiếp thu kiến 

thức học tập của học sinh qua việc học online. Từ đó, 

thầy cô giáo có hướng điều chỉnh phương pháp giảng 

dạy giúp học sinh học tập đạt hiệu quả cao hơn.  

  

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, số 

ca nhiễm trong ngày đã giảm nhiều so với hai tháng 

trước đây. Học sinh của trường chúng ta trong độ tuổi 

từ 12 đến 17 tuổi vừa được tiêm vắc xin COVID-19 vào 

ngày 29/10/2021. Hy vọng sau khi việc tiêm vaccine 

cho học sinh được hoàn thành thì điều vui mừng sẽ 

đến: Thầy và trò sẽ được học trực tiếp tại trường. 

 

Cô Phùng Thị Tuyết Minh  

                     Phụ trách Cấp cao Chương trình Việt Nam 

Chích ngừa vắc xin Covid-19 dành cho học sinh 

từ Lớp 7 đến Lớp A Level   
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Khi chúng ta kết thúc Học phần 1, đây có lẽ là thời 

điểm phù hợp để suy ngẫm về việc những học sinh 

tuyệt vời của chúng ta đã học được những gì trong 

Học phần này. Tất cả các lớp tiểu học đã hoàn 

thành kỳ thi đánh giá khả năng đọc viết đầu năm 

và các giáo viên đang thực hiện các kế hoạch hỗ 

trợ cá nhân trong việc dạy đọc của mỗi học sinh.  

Để tìm hiểu thêm về điểm số của con em mình và 

cách giúp đỡ các con ở nhà, Quý Phụ huynh vui 

lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên 

dạy môn tiếng Anh của con em mình. Như Quý vị 

đã biết, Thứ Hai vừa rồi là ngày lễ Halloween. Mặc 

dù chúng tôi sẽ không thể tổ chức sự kiện trực tiếp 

như hàng năm, nhưng chúng tôi rất vui mừng vì 

các em học sinh đã mặc đồ hoá trang vào ngày 22 

tháng 10 (ngày học cuối cùng trước kỳ nghỉ cuối 

Học phần 1) và cùng chia sẻ những phút giây vui 

nhộn của mình. 

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

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Đối với chương trình Tiếng anh Dyned của chúng tôi, Học 

phần 1 của năm học mới thật sự rất bận rộn. Các em học sinh 

lớp 3 là bậc học mới bắt đầu tham gia chương trình và đang 

học cách sử dụng hệ thống Dyned. Trong khi đó, các em học 

sinh lớp 5 đã chuyển từ chương trình Thiếu nhi sang chương 

trình Học thuật và đang bắt nhịp tốt theo trình độ mới. Đây 

không phải là những bước chuyển đổi dễ dàng và thậm chí có 

thể khó khăn hơn khi học sinh học từ xa, tuy nhiên, các em 

đang sử dụng các bài luyện tập các chương trình mới này và 

cải thiện hàng ngày.  

Tất cả các em đang cân bằng yêu cầu học tập từ xa và theo 

kịp với việc học Tiếng anh Dyned của mình và chúng tôi rất tự 

hào về sự chăm chỉ của các em trong học phần này. Bằng 

chứng về sự chăm chỉ của các em là chúng tôi đã có 30 học 

sinh trong trường đạt chứng chỉ Tiếng anh Dyned trong Học 

phần 1. Nhà trường sẽ trao chứng chỉ này cho học sinh ngay 

khi các em được trở lại trường. 

Quý Phụ huynh vui lòng nhắc nhở con em mình duy trì việc 

học tập chương trình Tiếng anh Dyned trong 20-30 phút mỗi 

ngày và 5 ngày mỗi tuần. 

Ryan Dalton – Giáo viên Tiếng anh Dyned 
Học sinh chăm chỉ luyện tập chương trình 

Tiếng anh Dyned 
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