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Thông điệp từ hiệu trưởng: Không được bắt nạt bạn bè 
 

Quý phụ huynh thân mến, 
 
Là những nhà giáo dục, chúng tôi luôn làm việc tích cực để tìm cách ngăn chặn 
những học sinh có khuynh hướng đe dọa học sinh khác. Như phụ huynh có thể 
nhận thấy, loại hành vi này có thể xảy ra ở bất cứ đâu đối với bất kỳ ai từ người 
lớn tới trẻ em, trẻ em với trẻ em, người lớn với trẻ em và người lớn với người 
lớn. Thật không may, chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi không thể ngăn mọi 
người trở nên thô lỗ hoặc tàn nhẫn 100% toàn thời gian, nhưng chúng tôi có 
thể mong đợi học sinh cư xử tử tế trong thời gian ở trường. Chúng ta có thể 
cung cấp một môi trường học tập rộng mở hơn và cảm giác được sự hài lòng. 
Với sự hỗ trợ từ phía quý phụ huynh, chúng ta có thể thành công. 
 
Kể từ khi chúng tôi khai giảng vào tháng 8 năm ngoái, chúng tôi đã triển khai 
nhiều hỗ trợ cho học sinh trong trường. Học sinh của chúng tôi trong khối tiểu 
học và trung học nhận thức được các vấn đề về bắt nạt. Nhận thức về vấn đề 
đã giúp theo nhiều cách khác nhau. Các học sinh nhận thức được rằng các 
giáo viên, bao gồm cả hiệu trưởng của các em, có một chính sách mở về vấn 

đề này: hãy đến gặp chúng tôi và chúng tôi sẽ lắng nghe. Tại buổi sinh hoạt toàn trường hàng tuần của chúng 
tôi, học sinh thực hiện bài học về một đặc điểm tích cực và được thảo luận thêm. Nhìn chung, học sinh phải 
nhận thức được rằng nếu các em bị rơi vào tình huống không thoải mái với tư cách là người ngoài cuộc hoặc 
trở thành mục tiêu, các em sẽ có nhận được sự chú ý hoàn toàn của chúng tôi khi chúng tôi khi nhận được 
thông báo. Trong tương lai, chúng tôi sẽ mời các diễn giả đến trường của chúng tôi để thảo luận về chủ đề bắt 
nạt và / hoặc về tính cách. Mục tiêu của chúng tôi là: bất kỳ sự không tử tế và thiếu tôn trọng của một số học 
sinh đối với các học sinh khác đều không thể chấp nhận được và sẽ bị các giáo viên cũng như quản trị viên can 
thiệp nhanh chóng và hiệu quả. 
 
Tôi đã cung cấp cho quý phụ huynh thông tin này với hy vọng chúng ta có thể làm việc cùng nhau để tìm ra giải 
pháp duy trì môi trường học tập tích cực mà chúng ta hiện có tại SIS. Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng khi con 
cái chúng ta không ở gần ba mẹ, các em đã được chuẩn bị cho các kỹ năng để hành động phù hợp; tuy nhiên, 
đôi khi phụ huynh quên và cần một lời nhắc nhở. Tôi khuyến khích mỗi phụ huynh ngồi xuống với (các) con của 
mình và thảo luận với các em về cách chọn từ ngữ tử tế, cách tuân theo những kỳ vọng trong các môi trường 
khác và cách tôn trọng người khác và với chính các em. 
 
Bắt nạt xuất hiện dưới nhiều hình thức và có thể gây tổn thương cho cả mục tiêu và người bắt nạt. Hãy nói 
chuyện với con quý vị về những cách bắt nạt khác nhau có thể xảy ra và phải làm gì nếu chúng thấy điều đó. 
Tôi khuyến khích quý vị nói chuyện với học sinh về những gì phù hợp và những gì không phù hợp trong môi 
trường học đường. Tất cả chúng ta (cha mẹ, trẻ em, nhà giáo dục và cộng đồng) có trách nhiệm dạy cho con 
cái tầm quan trọng của việc tử tế và ân cần với người khác - bất kể tuổi tác, màu da, chủng tộc, giới tính, khuynh 
hướng tình dục và tôn giáo. Đây là những kỹ năng sống và trong thời đại công nghệ mới của chúng ta, rất cần 
thiết. 

Tháng 4 2019 

mailto:enquiry@cantho.sis.edu.vn


 

 

 E: enquiry@cantho.sis.edu.vn T: (84) 292 730 9988 www.cantho.sis.edu.vn 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ CAN THO THÁNG 3 2019 

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ trong tương lai trong việc thảo luận vấn đề này với các em và giúp duy trì môi trường 
học tập tích cực cho mọi người. 
 
Trân trọng, 
Larry Synclair 
Hiệu trưởng 
 
 

Trong cuốn sách Giáo dục của một người làm vườn, Russell Page viết: Mạnh Nếu bạn 

muốn làm cho mọi thứ phát triển, bạn phải hiểu nó và hiểu nó theo một nghĩa rất thực. 

Thuật ngữ  "Ngón tay xanh" là một minh chứng thực tế và nó chỉ là một bí ẩn đối với 

người chưa được khám phá. Nhưng những "ngón tay màu xanh lá cây" là phần mở 

rộng của thuật ngữ " trái tim xanh" trong cuốn sách này. Liên quan dến nội dung cuốn 

sách, trái tim & ngón tay xanh của học sinh và giáo viên đó là khu vườn hữu cơ. Cải 

ngọt, bắp cải và rau muống đã chín và sẵn sàng để thu hoạch. Ngoài ra khu vườn hữu 

cơ này đang được lên kế hoạch để mở rộng trong tương lai hơn nữa. Vì đây là một 

món quà đầy ý nghĩa từ thiên nhiên và rất bổ ích đối với học sinh thông qua việc học 

về làm vườn , nó được đánh giá là tốt hơn nhiều so với những giờ học lý thuyết suông. 

Ngoài những vấn đề về địa lý và văn hóa thì việc làm vườn, trồng cây còn là một 

phương pháp giúp trẻ có thêm nhiều kiến thức hơn về môi trường tự nhiên. 

 

 

 

 

 

Hãy gửi lời chúc mừng đến học sinh xuất 

sắc của tháng, Bill. Học sinh lớp 6 này nổi 

bật trong học tập cũng như một chàng trai 

tốt với mọi người. Em ấy luôn sẵn sàng 

giúp đỡ các bạn cùng lớp cũng như tham 

gia vào một cuộc trò chuyện trong tiếng 

Anh. 
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CÁC HOẠT ĐỘNG Ở LỚP KIK? 

QUY TẮC VỀ VIỆC TỔ CHỨC SINH NHẬT TRONG TRƯỜNG 

Có một bữa tiệc sinh nhật sau giờ học là một cách tuyệt vời để con quý vị ăn mừng 
ngày hôm đó với bạn bè. Tuy nhiên, chúng tôi phải nhắc quý vị rằng đây là trường 
có quy định về khách đến trường. Phụ huynh bắt buộc phải liên hệ với văn phòng 
trước vài ngày và thông báo cho chúng tôi về kế hoạch sinh nhật của mình, có thể 
liên quan đến người tổ chức sự kiện hoặc những người không phải là gia đình. 
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi về việc thiết lập một bữa tiệc sinh nhật sau giờ học 
cho con của mình, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 
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