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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Cùng chào đón Tháng Mười đang tới! 

Nhân cơ hội này, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Phụ huynh cùng nhân viên toàn trường và 

đánh giá cao những nỗ lực mà các em học sinh đã đạt được trong quá trình học trực tuyến. 

Thật tự hào khi cho tất cả mọi người trong cộng đồng trường Quốc tế Singapre, Nam Sài Gòn của chúng ta 

đã nỗ lực tích cực trong việc học tập ở thời điểm đầy thử thách và khó khăn này. 

Thành phố Hồ Chí Minh dường như đang dần dần mở cửa. Tôi sẽ tiếp tục thông tin đến Quý vị ngay khi nhà 

trường nhận được chỉ đạo tiếp theo từ cơ quan chức năng. 

Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các nhân viên, học sinh và Quý Phụ huynh đã tham gia trực tuyến với các hoạt 

động mừng Tết Trung Thu. Tôi thực sự rất ấn tượng với chương trình lễ hội Trung Thu đã được chia sẻ với 

các em học sinh cũng như những chiếc đèn lồng do chính các em tự tay làm. Trông chúng rất sáng tạo và 

đầy màu sắc. Kính chúc các gia đình có một Trung Thu thật ấm áp.  

Tôi muốn lưu ý tới Quý Phụ huynh một số thông tin sau: 

• Vui lòng kiểm tra các bản tin sáng của trường vào mỗi sáng. Đây là bản tin với nhiều thông tin quan trọng 

trong ngày. 

• Thực hiện theo các yêu cầu và hướng dẫn cho việc học trực tuyến. 

• Xin nhắc lại rằng giáo viên dạy trực tuyến hàng ngày bắt đầu từ 8h30 sáng đến 4h15 chiều. 

Vui lòng hạn chế liên lạc với giáo viên trong giờ dạy. Nếu Quý vị cần liên lạc với giáo viên, vui lòng liên hệ từ 

4h15 đến 5h00 chiều mỗi ngày. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của Quý vị. 

• Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với giáo viên lớp của con em Quý vị. 

• Bản tin của từng lớp sẽ được thông tin tới Quý Phụ huynh vào mỗi chiều thứ Sáu. 

Chúc các gia đình luôn mạnh khoẻ và bình an! 

Mark Priddis – Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

  Tháng 09/2021 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN 



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE  @ NAM SÀI GÒN Tháng 09/ 2021 

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

 

Page 2 of 6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 Khi tiếp tục việc học trực tuyến, chúng tôi nhận thức được những thách thức mà Quý vị và con em Quý vị có 

thể phải đối mặt. Học sinh có thể khó duy trì sự tập trung suốt cả ngày và việc thiếu giao tiếp xã hội cũng là 

thiệt thòi cho các em. Đội ngũ giáo viên nhà trường đang rất nỗ lực để cung cấp một môi trường học tập tích 

cực và luôn cố gắng hết mình để hỗ trợ các em. 

Một số việc Quý Phụ huynh có thể làm để hỗ trợ con em mình bao gồm: 

Trước giờ vào lớp 

• Học sinh được yêu cầu mặc đồng phục trường khi tham gia lớp học. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể 

thực hiện được, vui lòng nhắc nhở con em mình mặc quần áo phù hợp với môi trường lớp học. 

• Sắp xếp một không gian học tập thoải mái, chẳng hạn như bàn làm việc hoặc bàn bếp. Học sinh không nên 

nằm trên giường hoặc nằm trên ghế sofa. Một môi trường học tập phù hợp rất quan trọng để việc học được 

hiệu quả hơn. 

Trong ngày học 

• Quý Phụ huynh lưu ý rằng, cứ sau 20 phút, học sinh nên nghỉ 20 giây để đứng, vươn vai và tập trung mắt 

vào vật ở cách xa 20 mét (“Quy tắc 20-20-20”). Ví dụ, đi đến cửa sổ, nhìn vào hàng cây bên kia đường trong 

khi cố gắng chạm vào trần nhà bằng cách kiễng chân và mở rộng các đầu ngón tay, sau đó quay lại bàn học. 

 

Kết thúc ngày học 

• Dành một vài phút để ngồi yên lặng có thể rất hữu ích. Điều này có thể bao gồm nghe nhạc nhẹ nhàng hoặc 

âm thanh thiên nhiên. Tuy nhiên, học sinh không nên bắt đầu ngay lập tức vào bất kỳ công việc nào liên quan 

đến bài vở trên trường, mà hãy để tâm trí và cơ thể được nghỉ ngơi. 

• Nên thực hiện một số hoạt động thể chất nhẹ nhàng, đồng thời tránh xa màn hình (điện thoại, máy tính, tivi). 

Đọc, viết hoặc vẽ, cũng như trò chuyện về ngày học, có thể khá hữu ích. 

Và đừng quên chăm sóc bản thân, hoạt động thể chất và giao tiếp xã hội ngay khi có thể. 

Nếu Quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với giáo viên của con em Quý vị hoặc văn phòng 

trường để được giải đáp.Trân trọng, 

 

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

 

 

Các em học sinh lớp 1 tích cực tham gia phát 

biểu trong suốt các tiết học    
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 Chúng ta cùng hy vọng rằng việc trở lại trường để học tập 

trực tiếp sẽ diễn ra vào một ngày không xa. Trong thời 

gian chờ đợi, chúng tôi tiếp tục cố gắng hướng tới sự hiệu 

quả trong các lớp học trực tuyến, mỗi giáo viên và mỗi học 

sinh đều nỗ lực tối đa để tạo ra các bài học trực tuyến có 

giá trị về mặt thông tin và hứng thú. Chúng tôi cũng rất 

cảm kích khi nhận được ý kiến đóng góp liên tục từ học 

sinh trong quá trình học trực tuyến. Dưới đây là hai trích 

dẫn từ học sinh lớp cuối cấp A Level về những cảm nhận 

riêng của các em đối với việc học trực tuyến cho đến nay: 

Vì tình hình dịch bệnh, các trường học phải áp dụng hình 

thức dạy học trực tuyến, vừa đảm bảo an toàn cho mọi 

người, vừa tiết kiệm thời gian di chuyển. Tuy nhiên, việc 

đối mặt với màn hình máy tính trong thời gian dài là một 

gánh nặng cho đôi mắt, và khi đường truyền mạng có vấn 

đề hoặc học sinh không chú ý thì hiệu quả của các lớp học 

trực tuyến sẽ thấp. Học trực tuyến là một cơ hội tốt để 

kiểm tra tính tự giác, tự học của mọi người. 

- Xu Yi Heng 

Học trực tuyến đặc biệt khó khăn đối với tôi. Điều tốt là tôi 

ngủ thêm một giấc nữa, việc này chắc chắn sẽ giúp tăng 

hiệu quả học tập. Tuy nhiên, tôi không được chơi bóng rổ 

trong giờ nghỉ giải lao, tôi không có cơ hội nói chuyện trực 

tiếp với bạn bè cùng trang lứa và tôi không có cơ hội để 

hỏi bài trực tiếp với giáo viên của mình. Hy vọng rằng dịch 

bệnh sẽ sớm được kiểm soát và tất cả chúng ta sẽ sớm 

được trở lại trường vì theo quan điểm của tôi, nhược điểm 

của việc học trực tuyến lớn hơn nhiều so với lợi ích của nó. 

- Phan Nhuận Minh 

Trong khi về mặt học thuật các bài học trực tuyến đang 

tiếp tục một cách hiệu quả thì về mặt xã hội nhiều học sinh 

đang cảm thấy nhớ bạn bè và những nơi các em thường 

chơi cùng nhau. Chúng tôi đang tìm cách đưa các câu lạc 

bộ sau giờ học trực tuyến để các em học sinh có nhiều 

thời gian hơn tương tác với bạn bè của mình. Thầy Robert 

Madden đã đưa ra một số gợi ý hay để hỗ trợ học sinh 

trong quá trình học tập ở nhà. 

Trân trọng, 

 

Donnovan Neethling - Phó hiệu trưởng  

 



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE  @ NAM SÀI GÒN Tháng 09/ 2021 

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

 

Page 4 of 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Năm học 2021-2022 là một năm học thật đặc biệt với tất cả các ngôi trường trên đất nước Việt Nam nói 

chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng. Một năm học với nhiều cung bậc cảm xúc đối với tất cả thầy cô giáo và 

các em học sinh. 

 

Năm học 2021-2022, TPHCM đón học sinh trở lại trường với thông tin: Thầy – trò sẽ và phải học online đến 

hết HKI. Điều này đã khiến cho tất cả các thầy cô và các em học sinh hụt hẫng, lo âu. Bời lẽ, sau những ngày 

hè, thảy ai nấy đều mong được trở lại ngôi trường thân yếu để gặp lại đồng nghiệp và bè bạn thân thương., 

cùng nhau chia sẻ những kỉ niệm buồn vui. Thế nhưng dịch bệnh COVID-19 bùng phát dữ dội gây tang 

thương khắp nơi và kéo dài đến tận hôm nay. CT16 nghiêm ngặt: Ai ở đâu thì ở yên đấy. Do vậy, đa phần 

sinh hoạt đời sống xã hội phải tạm dừng để mọi người, mọi nhà chung tay đầy lùi dịch bệnh. 

 

Tuy nhiên, thầy và trò vẫn may mắn được gặp nhau trên phần mềm MS Teams. Hàng ngày, bài học của học 

sinh vẫn được thầy cô giáo triển khai giảng dạy trên mạng internet. Chắc chắn thời gian đầu cả thầy và trò 

đều bỡ ngỡ, buồn hiu. Nhưng vì đảm bảo sức khỏe an toàn cho toàn xã hội nên thầy và trò cùng đồng lòng 

vượt qua. 

 

Để cho việc đến trường học tập trực tiếp là tương lai gần thì mọi người , mọi nhà phải đồng lòng thực hiện 5 

k + tiêm vaccine đủ liều theo quy định. 

  

Mong lắm ngày được đến trường dạy và học trực tiếp để tình cảm thầy trò gần gũi và gắn bó hơn! 

 

Cô Phùng Thị Tuyết Minh  

                           Phụ trách Cấp cao Chương trình Việt Nam 

 

Các em học sinh tự làm lồng đèn nhân dịp  

Tết Trung Thu    
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Chúng tôi đã bắt đầu năm học 2021-22 bằng hình thức trực tuyến, một cách rất khác thường đối với các em 

học sinh Khối mẫu giáo. Sắp kết thúc Học phần 1, có thể nói rằng học trực tuyến chắc chắn đầy thách thức 

nhưng sau những khó khăn ban đầu, đến nay hầu hết các em học sinh Khối mẫu giáo đã thích nghi rất tốt.  

Chúng tôi rất biết ơn tất cả các bậc phụ huynh, những người đã hỗ trợ thêm cho giáo viên, khuyến khích và 

giúp đỡ những học sinh nhỏ tuổi nhất của chúng tôi trong suốt chặng đường học tập của các em. Chúng tôi 

không thể thành công nếu không có sự hỗ trợ từ Quý vị. 

Chúng tôi đã rất vui khi khám phá những câu chuyện cổ tích và những câu chuyện trong các giờ học đọc viết 

về ngữ âm - phát âm và ghép các chữ cái. Quý vị có thể giúp con em mình bằng cách dành một chút thời gian 

đọc sách cùng con. Khi Quý vị đọc, hãy nhớ di chuyển các ngón tay trên khắp trang sách, làm mẫu việc đọc 

với cách diễn đạt bằng các giọng điệu khác nhau để biến những khoảng thời gian này trở thành một trải 

nghiệm đáng nhớ và khuyến khích các con yêu thích sách. Yêu cầu các con đưa ra dự đoán điều gì sẽ xảy ra 

tiếp theo và cảm xúc của các nhân vật. Quý vị có thể trao đổi với giáo viên chủ nhiệm của con em mình để 

biết thêm một số mẹo nhỏ về cách đọc sách ở nhà. 

Barbara Borbely – Phụ trách học vụ (Khối Mẫu giáo) 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Chúng tôi rất vui mừng khi các em học sinh đáng yêu 

của chúng tôi đã trở lại trong năm học mới này! Chúng 

tôi nhận thấy rằng việc học trực tuyến có thể là một 

thách thức, vì vậy đội ngũ giáo viên nhà trường đang 

nỗ lực để làm cho các bài học của mình tương tác 

nhiều nhất có thể, đồng thời đưa vào các bài học nội 

dung “thư giãn trí óc” để các em học sinh có vài phút 

sảng khoái tinh thần và thư giãn đôi mắt của mình sau 

thời gian dài ngồi trên màn hình.  

Được thiết kế để hỗ trợ phát triển kỹ năng đọc viết và 

học thuật trực tuyến, tài khoản RAZ Kids và MCEdu 

Hub dành cho tất cả học sinh tiểu học hiện đã được 

kích hoạt. Nếu con em Quý vị gặp sự cố khi truy cập 

các tài khoản này, vui lòng liên hệ với giáo viên chủ 

nhiệm của các em để được trợ giúp.  

Trân trọng cảm ơn Quý Phụ huynh vì đã liên tục hỗ trợ 

và hy vọng chúng ta sẽ có một năm học tập tuyệt vời 

cùng nhau! 

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

Học sinh khối mầm non vẽ nhân vật trong 

câu chuyện mà các em vừa được học 
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