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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Tôi hy vọng các em học sinh và gia đình đã hòa nhập tốt vào năm học mới. Thật tuyệt khi thấy đông đảo Quý 
Phụ huynh tới tham gia buổi gặp gỡ đầu năm diễn ra gần đây.  

Đây là bản tin đầu tiên của chúng tôi trong năm học 2019/20. Mỗi tháng, Nhà trường sẽ gửi một bản tin tới Quý 
Phụ huynh cũng như sẽ đăng trên trang thông tin của trường. Các bản tin sẽ tập trung thông báo về những 
thành công, lễ kỷ niệm và các sự kiện sắp tới tại Trường Quốc tế Singapore, Nam Sài Gòn. 

Tôi muốn nhân cơ hội này để nêu bật một số thông tin quan trọng cần được thông báo liên quan đến việc học 
tập của con em Quý vị tại Trường Quốc tế Singapore, Nam Sài Gòn. 

 Sổ tay học sinh  

Quý Phụ huynh vui lòng kiểm tra sổ tay học sinh của con em Quý vị mỗi ngày nếu có thể. Sổ tay được sử dụng 
chủ yếu như một phương tiện giao tiếp giữa giáo viên, học sinh và Phụ huynh. Quý vị có thể liên hệ với giáo 
viên của con em mình bất kỳ khi nào Quý vị thấy cần thêm thông tin hoặc tìm hiểu về tình hình con ở trường. 

 Thông tin học sinh.  

Vì sự an toàn của các em học sinh, điều quan trọng là tất cả các thông tin của các em đều được kiểm tra và 
cập nhật thường xuyên. Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ với văn phòng trường nếu có bất kỳ sự thay đổi thông 
tin nào trong suốt học phần. Hãy chắc chắn rằng địa chỉ email của Quý vị vẫn đang được sử dụng. Nhà trường 
sẽ tiếp tục việc gửi email tới Quý Phụ huynh, giảm dần thư tay để giúp việc liên lạc trở nên hiệu quả hơn, cũng 
như góp phần bảo vệ môi trường.  

 Đồng phục học sinh. 

Nhà trường tự hào có đồng phục học sinh xinh xắn và phù hợp cho các em. Quy định đồng phục được quy 
định rõ ràng trong sổ tay học sinh. Nhà trường đánh giá cao sự hỗ trợ của Quý Phụ huynh trong việc nhắc nhở 
con em mình mặc đồng phục trường mỗi ngày khi đến trường. 

Nếu Quý Phụ huynh có bất kỳ thông tin hoặc mối quan tâm nào với bất kỳ khía cạnh nào trong quá trình học 
tập của các em học sinh, Quý vị vui lòng liên hệ với văn phòng trường để đặt lịch hẹn. 

 

Mark Priddis – Hiệu trưởng 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Khi một năm học mới nữa lại bắt đầu, Quý vị có thể đang tự hỏi bản thân rằng chúng ta có thể làm gì để giúp 
con em mình tiến bộ trong học tập. Câu trả lời ngắn gọn là: đọc. 

• Đọc cho con em Quý vị - bất kỳ ngôn ngữ nào, bất kể đang ngồi với ai đó và bất kể được đọc gì đều mang lại 
nhiều lợi ích cho việc học. Các em nghe được nhịp độ và ngữ điệu đúng sẽ giúp, liên kết âm thanh với các ký 
hiệu (từ / chữ cái), và có lẽ quan trọng nhất là học được cảm giác rằng việc thông thạo đọc sẽ đánh giá cao bởi 
những người các con ngưỡng mộ và tôn trọng. 

• Con em Quý vị đọc cho Quý vị (hoặc anh chị em) - luyện đọc thành tiếng, bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, giúp 
xây dựng các kỹ năng đọc viết có thể giúp ích khi trong các tình huống học tập khác nhau. Việc đọc to có thể 
cho phép Quý vị hiểu rõ hơn về sự thành thạo của con em mình, xem sự tiến bộ của các con và cũng xây dựng 
các mối quan hệ hỗ trợ mạnh mẽ hơn. 

• Mô hình hóa việc đọc - dành thời gian mỗi ngày cho mọi người trong nhà để đọc. Làm như vậy thậm chí chỉ 
30 phút mỗi ngày có thể hình thành thói quen đọc tốt, giúp trẻ đánh giá cao việc đọc và tăng cơ hội các con sẽ 
đọc để giải trí nhiều hơn khi các con lớn hơn. 

• Tài liệu đọc – Các em học sinh từ Lớp 1-6 có thể truy cập MC Online và RAZ Kids tại nhà. Mỗi tài liệu trực 
tuyến này cho phép các em sử dụng các tài liệu ở cấp độ phù hợp với khả năng hiện tại cũng giúp theo dõi tiến 
trình và sự phát triển trong việc đọc của các con. 

Đọc thực sự là kỹ năng cơ bản liên quan trực tiếp đến những kỹ năng khác. Việc đảm bảo rằng con em Quý vị 
là một người đọc giỏi, sẽ là một cách giúp con thành công trong các môn học khác. 

Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về những gì Quý vị có thể làm ở nhà để hỗ trợ thêm cho sự phát triển học tập 
của con em mình, xin hãy liên hệ với nhà trường để đặt lịch hen. 

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

                                                      www.kinderworld.net 

Các em học sinh lớp K2 Song ngữ 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chào mừng các em học sinh đến với năm học mới! Chúng ta đã có một khởi đầu tuyệt vời. Tôi rất vui mừng khi 
được là thành viên của Trường Quốc tế Singapore tại Nam Sài Gòn. Chào mừng các em học sinh mới và chào 
mừng tất cả các em học sinh đã trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Tôi đang mong chờ một năm tuyệt vời với nhiều 
điều sẽ được học hỏi và khám phá. 
 
Mỗi tuần Qúy vị vui lòng tìm hiểu thông tin về những gì con em mình đang học, bài tập về nhà, cũng như những 
nhận xét và nhắc nhở trong Sổ tay học sinh của các em. Sổ tay học sinh, Bản tin hàng tháng và thông tin từ 
văn phòng là cách tốt nhất để phụ huynh nhận được thông báo về tất cả các hoạt động và học tập diễn ra trong 
trường. 
 
Quý Phụ huynh hãy lưu ý một vài sự kiện quan trọng sắp tới vì nhà trường sẽ tổ chức nhiều lễ kỷ niệm và sự 
kiện tuyệt vời trong Học kỳ này. Sự kiện gần nhất là Tết Trung thu được tổ chức vào ngày 13 tháng 9. Nhà 
trường cũng mong chờ Ngày Nhà giáo Việt Nam diễn ra vào tháng 11 và Hội chợ từ thiện Giáng Sinh diễn ra 
hàng năm vào tháng 12. Năm nay Nhà trường tiếp tục tập trung vào giáo dục STEM, một phần quan trọng của 
chương trình học của trường. Giáo dục STEM bao gồm nghiên cứu khoa học và toán học, và sự kết hợp có ý 
nghĩa của công nghệ và kỹ thuật để cung cấp cơ hội giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. 
 
Ngoài ra, các em học sinh từ lớp 4 trở lên sẽ được tham gia khoá đào tạo kỹ năng sống cung cấp bởi Outward 
Bound Vietnam. Thông qua việc tham gia vào các hoạt động làm việc nhóm khác nhau, các em xây dựng sự tự 
tin và học các kỹ năng sống quan trọng. Nhà trường cũng tiếp tục nhấn mạnh Chương trình Đạo Đức để giúp 
các em phát triển cả trong học tập cũng như nhận thức. Điều này rất quan trọng để duy trì các Giá trị Phương 
Đông giúp chúng ta khác biệt với nhiều trường quốc tế khác. 
 
Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về các sự kiện, chương trình hoặc việc học tập của các em, xin vui lòng liên 
hệ với văn phòng để đặt hẹn. Nhà trường mong muốn nhiều điều tuyệt vời sẽ được thực hiện trong năm nay 
và tiếp tục quan sát các em học sinh của chúng ta học hỏi và phát triển. 
 
Trân trọng, 
 
Caroline Atkinson - Phó hiệu trưởng  
 

                                                      www.kinderworld.net 

Các em học sinh trong giờ học  



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 
@ NAM SÀI GÒN     

Tháng 8 năm 2019 
 

  

Page 4 of 6 
 

 

Địa Chỉ: Số 29, Đường số 3, Khu Dân Cư Trung 
Sơn, Ấp 4, Xã Bình Hưng, Huyện Bình 
Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Số ĐT: (84-8)5431 7477   Fax: (84-8)5431 7471 
Hộp Thư: enquiry@saigonsouth.sis.edu.vn 

  

 

  
Các em học sinh thân mến! 

Trong không khí tưng bừng náo nhiệt của ngày tựu trường, các em học sinh vui tươi rạng rỡ bên thầy cô và bè 

bạn sau kỳ nghỉ hè. Cánh cửa lớp mở ra, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, phòng học được trang trí thân thiện. 

Ở trường có thầy giáo cô, bè bạn sẽ luôn sát cánh cùng các em trong mọi hoạt động học tập, hoạt động vui 

chơi... giúp cho các em khôn lớn từng ngày. 

Đây là năm học thứ hai, các em học sinh lớp 4  và lớp 5 được sinh hoạt ngoại khóa rèn luyện kĩ năng sống tại 

trường do các huấn luyện viên OBV đảm trách.  Từ lớp 6 đến lớp 12, các em học sinh sẽ được tham gia 

chương trình ngoại khóa OBV tại Quy Nhơn. Thành phố biển Quy Nhơn thật đẹp với những con người thân 

thiện đang là điểm đến của nhiều khách du lịch. Qua đó, các em sẽ được rèn luyện các kỹ năng sống cần thiết 

cho cuộc sống, cho sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời các em còn được tham gia học tập các dự án STEM. Việc 

học tập theo dự án STEM sẽ giúp các em trau đồi các kiến thức khoa học bền vững nhằm phát triển tương lai. 

 
Phung Thi Tuyet Minh  

                                      Senior Head of Vietnamese Studies. 

                                                      www.kinderworld.net 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Thay mặt cho tất cả các thầy cô đang giảng dạy Khối Mẫu giáo, tôi muốn cảm ơn Quý vị đã tin tưởng gửi gắm 
con em Quý vị cho chúng tôi. Năm học bắt đầu chỉ đơn giản là tuân theo lịch trình của ngày học, điều này cho 
phép mỗi học sinh có được những trải nghiệm mới. Các con có cơ hội làm quen với các bạn cùng lớp và các 
thầy cô, học các thói quen, tìm các hình khối và khám phá nhiều hoạt động mới. Thật thú vị khi thấy việc học 
đang diễn ra, chẳng hạn như đi đến lớp học, sử dụng các thiết bị trường học một cách cẩn thận, xác định và 
viết tên của mình, xác định chữ cái và số, và kết bạn mới. 

Thích nghi một địa điểm mới với những quy tắc mới và những người lớn mới là một quá trình cần có thời gian 
và niềm tin. Các em đang học cách đối diện, lắng nghe, tin tưởng, chia sẻ và giao tiếp với người lớn. Với sự 
hỗ trợ và niềm tin của Quý vị, quá trình chuyển đổi này sẽ là một bước tích cực. Chúng tôi đang mong chờ 
một năm học tập vui vẻ với gia đình của Quý vị. 

Lindsay Stanford – Phụ trách học vụ (Khối Mẫu giáo) 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Chúng tôi nồng nhiệt chào đón các em học sinh đã trở lại trường sau kỳ nghỉ hè và tất cả các em học sinh mới 
trong gia đình SIS của chúng ta. 

Khối Mẫu giáo đã có một khởi đầu suôn sẻ. Các con đang học cách thành lập một cộng đồng và cảm thấy thoải 
mái trong môi trường học đường. Các con đang học các thói quen và quy tắc ở trường, tin tưởng vào môi trường 
lớp học, bắt đầu chơi, khám phá các tài liệu khác nhau, kết bạn mới và học 2 quy tắc vàng: sự tử tế và sự an 
toàn. 

Nhà trường biết rằng, đối với một số Phụ huynh, đây là lần đầu tiên con em Quý vị xa nhà. Dưới đây là một số 
mẹo để giảm bớt nỗi lo lắng của các con: 

• Tạo các nghi thức tạm biệt nhanh chóng: Càng ngắn gọn bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nếu Quý Phụ huynh 
nán lại trường càng lâu, thời gian chuyển tiếp vẫn khó khăn như vậy và sự lo lắng vẫn tiếp tục diễn ra. 

• Hãy nhất quán. Cố gắng duy trì thói quen hàng ngày, đưa con đến trường và rời đi ngay, tránh những yếu tố 
bất ngờ. Thói quen này sẽ tạo cho con em Quý vị sự tự tin, tự lập, đồng thời giảm bớt nỗi đau mỗi khi chia xa 
ba mẹ. 

• Chú ý: Khi buồn, tạm biệt con, hãy dành cho con sự quan tâm đầy đủ, yêu thương và tình cảm. Sau đó nói lời 
tạm biệt nhanh chóng dù cho con cố khóc để Quý vị ở lại. 

• Giữ lời hứa. Quý Phụ huynh sẽ xây dựng niềm tin và sự độc lập cho con em Quý vị để con trở nên tự tin vào 
khả năng của mình khi không có Phụ huynh khi Phụ huynh giữ lời hứa trở lại. 

• Hãy cụ thể và theo phong cách trẻ em. Khi Quý vị thảo luận về sự trở lại của mình, hãy cung cấp các chi tiết 
cụ thể để các con hiểu. Nếu Quý vị biết mình sẽ quay lại trước 3:30 chiều, hãy nói điều đó với con em mình; ví 
dụ như, mẹ sẽ trở lại sau bữa ăn nhẹ buổi chiều. Hãy xác định thời gian các con có thể hiểu. Nói về sự trở lại 
của Quý vị sau một chuyến công tác giống như giấc ngủ của các con. Thay vì nói mẹ sẽ về nhà sau 3 ngày thì 
nói mẹ sẽ về nhà sau 3 giấc ngủ của con. 

• Thực hành cách xa nhau. Đưa trẻ về nhà ông bà, lên lịch chơi, cho phép bạn bè và gia đình chăm sóc các con 
(thậm chí trong một giờ) vào cuối tuần. Trước khi bắt đầu đi học, hãy thực hành đến trường và nghi thức tạm 
biệt của Quý vị trước khi phải chia tay. Hãy cho con em Quý vị một cơ hội để chuẩn bị, trải nghiệm và phát triển 
khi Quý vị vắng mặt! 

Chúng tôi đang mong chờ một năm tuyệt vời với Quý vị và và gia đình Quý vị. Con em Quý vị sẽ có rất nhiều 
cơ hội học tập trong khi vui chơi! 

Lê Trang Nhung (Giáo viên lớp K2 Song ngữ) 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Năm học 2019-2020 đã bắt đầu. Như thường lệ là việc công 
bố kết quả của kỳ thi Cambridge. Thái độ học tập nghiêm túc 
của các em cuối cùng cũng được đền đáp bằng kết quả tuyệt 
vời. Kết quả này cũng phản ánh sự dạy dỗ của các thầy cô 
gành cho các em học sinh. Thầy và trò vẫn tiếp tục phấn đấu 
để đạt được kết quả xuất sắc hơn đồng thời tìm ra những 
lĩnh vực còn hạn chế để cải thiện kết quả trong tương lai. 

Tháng này các thầy cô cũng đã có cơ hội gặp gỡ Quý Phụ 
huynh. Nhà trường khuyến khích Quý vị tham dự để gặp gỡ 
các thầy cô sẽ dạy con em mình trong năm học này. Các 
thầy cô cũng rất hào hứng được gặp gỡ Quý vị. Vào giữa 
tháng 9, lớp IGCSE2 sẽ tham gia chương trình đào tạo kỹ 
năng sống OBV tại Bình Định. Nhà trường hy vọng các em 
sẽ có nhiều niềm vui như các em đã có trong năm ngoái, và 
cũng học được một số kỹ năng làm việc nhóm và cá nhân 
quan trọng không được dạy trong lớp học hàng ngày. 

Donovan Neethling – Phụ trách học vụ (Khối THPT) 

 

Lịch trình tham gia chương trình đào tạo kỹ năng sống OBV cụ thể cho từng khối lớp như sau: 
 
A, AS, GAC & IGCSE1                                                        2/12 – 6/12/2019 
IGCSE 2  9/9 – 13/9/2019 
Lớp 9 Song ngữ 7/10 – 11/10/2019 
Lớp 8 Quốc tế và lớp 8 Song ngữ 4/5 – 8/5/2020 
Lớp 7 Quốc tế và lớp 7 Song ngữ 23/3 – 27/3/2020 
Lớp 6 Quốc tế và lớp 6 Song ngữ 28/10 – 1/11/ 2020 
 


