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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Chào mừng Quý vị đến với Học phần 2, năm học 2019-2020. Học phần này có vẻ như là một Học phần rất bận 
rộn. Bản tin này sẽ nêu bật lên thời gian cũng như các sự kiện quan trọng trong Học phần 2. Quý Phụ huynh 
vui lòng thường xuyên kiểm tra sổ liên lạc của con em mình để biết tin tức và cập nhật về những gì đang xảy 
ra cả trong lớp và ở trường. 

Tôi muốn nhân cơ hội này để nêu bật một số sự kiện và lễ kỷ niệm quan trọng cho Học phần này. 

Ngày Liên Hợp Quốc 
Các lớp đã trang trí bảng thông tin của lớp mình và đã chuẩn bị các bài thuyết trình nhỏ liên quan đến các di 
sản trên toàn thế giới. Quý Phụ huynh hãy sắp xếp thời gian ghé thăm lớp học của con em mình để tận mắt 
chứng kiến những sản phẩm học tập tuyệt vời này. 
 
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 
Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo đang đến gần. Quý vị hãy chắc chắn rằng mình đã đánh dấu ngày 20/11 trên lịch.  
 
Phiếu thông báo kết quả học tập 
Phiếu thông báo kết quả học tập sẽ được gửi đến Quý vị vào tuần thứ 3 của Học phần 2. Nhà trường chúc 
mừng các em học sinh về những tiến bộ học tập của các em trong Học phần 1.  
 
Buổi họp Phụ huynh 
Nhà trường lưu ý tới Quý Phụ huynh rằng Buổi họp Phụ huynh sẽ diễn ra vào tuần thứ 3 của Học phần 2. 
Thông tin chi tiết về Buổi họp đã được gửi tới Quý vị vào cuối tuần trước.  
 
Kỳ thi cuối Học kì 1. 
Các em học sinh sẽ tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi cuối Học kỳ 1 sẽ diễn ra trước kỳ nghỉ Giáng Sinh. 
 
Chương trinh đào tạo kỹ năng sống OBV. 
Các em học sinh Lớp 6 vừa trở về từ khoá đào tạo kỹ năng sống OBV rất thành công và bổ ích. Những bức 
hình đẹp về những trải nghiệm học tập ngoài trời này của các em sẽ được nêu bật trong Bản tin của trường. 
 
Chương trình đạo đức. 
Chủ đề đạo đức của Học phần này sẽ là “Tổ chức”. Các chủ đề đạo đức khác như Hợp tác, Trách nhiệm, Siêng 
năng, Phục vụ, Linh hoạt sẽ được chia sẻ và trình bày tại các buổi sinh hoạt chung hàng tuần cùng với các 
mục tiêu học tập.  

Mark Priddis – Hiệu trưởng 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Khi các em bắt đầu Học phần 2, nhiều Phụ huynh có thể đang nghĩ đến kỳ thi cuối học kỳ. Để Quý Phụ huynh 
sớm lên kế hoạch cho việc này, Nhà trường xin lưu ý rằng năm nay các em sẽ thi trước Lễ Giáng Sinh, các em 
học sinh sẽ tham dự kỳ thi cuối Học kỳ 1 từ ngày 9-20/12/2019. Mặc dù sớm hơn một chút so với thông thường 
nhưng giáo viên sẽ đảm bảo rằng tất cả các nội dung trong chương trình sẽ được đề cập trong mỗi bài kiểm tra, 
như nội dung chương trình đã được thông báo tới Quý vị. 
 
Bàn về các kỳ thi, một điều mà Quý vị có thể làm ở nhà giúp cải thiện kết quả học tập của các em là khuyến 
khích các em đọc. Kỹ năng đọc giỏi sẽ thúc đẩy việc học những môn học khác. Có nhiều cách Quý vị có thể hỗ 
trợ việc đọc tại nhà cho các con. Một là dành thời gian mỗi tối để đọc cho các con thay vì xem tivi, điện thoại di 
động, v.v... Làm như vậy sẽ giúp các em nhận ra rằng việc đọc là quan trọng và thú vị, và các em không chỉ đọc 
ở trường, mà các em cũng có thể làm việc đó ở nhà. Một cách khác là dành thời gian đọc truyện thường xuyên, 
Quý vị đọc to cho các em hoặc các con đọc cho cha mẹ hoặc các thành viên khác trong gia đình nghe. Đối với 
trẻ nhỏ, điều này mang đến cho các em cơ hội nghe phát âm đúng khi các con đọc theo cuốn sách, trong khi 
các em học sinh lớn hơn có thể cải thiện khả năng nói trôi chảy. Nếu Quý vị muốn đề xuất tài liệu để đọc, Quý 
vị vui lòng kiểm tra với giáo viên dạy con em mình hoặc Cô Hiền – Nhân viên thư viện của trường. 
 
Nếu Quý vị có thắc mắc về cách kết nối học tập giữa ở trường và ở nhà, xin vui lòng liên hệ Văn phòng trường 
để đặt lịch hẹn. 
 

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

Đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của các em học sinh là ưu tiên hàng đầu của Nhà trường. 

Vào thời điểm này trong năm, thời điểm giao mùa, việc xem xét sức khỏe và vệ sinh môi trường xung quanh 
trẻ và thói quen hàng ngày của các con trở nên quan trọng hơn. Phần lớn, Nhà trường luôn cảnh giác với các 
bệnh như bệnh tay, chân và miệng, viêm kết mạc (Đau mắt đỏ) và các bệnh khác. Quý Phụ huynh hãy thận 
trọng khi theo dõi các triệu chứng của con em mình và giúp Nhà trường tránh truyền nhiễm vào trường. Thông 
tin về tình hình dịch bệnh tay chân miệng ở thời điểm hiện tại cũng cần được lưu ý. 

Nếu Quý vị nghi ngờ con em mình mắc bệnh tay, chân và miệng, viêm kết mạc hoặc bệnh khác, xin Quý vị lưu 
ý: 
• Tất cả các trường hợp nghi ngờ cần được báo cáo cho nhân viên Y tá của trường 
• Sau khi học sinh được xác nhận nhiễm bệnh, học sinh phải được đưa về nhà cho đến khi hết bệnh. 
• Học sinh có thể trở lại trường nếu Nhà trường nhận được xác nhận y tế cho thấy học sinh không còn mang 
bệnh truyền nhiễm. 
 
Hãy nhớ rằng, phòng ngừa luôn là cách chữa trị tốt nhất: 
• Rửa tay thường xuyên - những bệnh này có thể lây dễ dàng từ tay và trên bề mặt. 
 
Nhà trường đánh giá rất cao sự hợp tác của Quý vị trong việc hỗ trợ giữ cho Trường Quốc tế Singapore tại 
Nam Sài Gòn luôn là một ngôi trường an toàn, sạch sẽ cho tất cả học sinh và nhân viên. 
 
Caroline Atkinson - Phó hiệu trưởng 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Các em học sinh năm cuối lớp GAC & A Level đã có chuyến tham quan đến Vietopia vào ngày cuối của Học 
phần 1. Trong chuyến tham quan, các em không chỉ có cơ hội giảm bớt một số căng thẳng từ Học phần đầu 
tiên rất bận rộn, mà các em còn học được một số kỹ năng ngoại khóa bổ ích và  tích cực tham gia các hoạt 
động nhóm. Các em cũng sẽ tham dự khóa đào tạo kỹ năng sống OBV trong vài tháng tới, cùng với Lớp 
IGCSE 1, và tất cả các em đều rất háo hức cho chuyến đi này.  

Học phần 2 cũng sẽ là một học phần bận rộn nhưng thú vị, vì chúng tôi đã lên kế hoạch cho nhiều hoạt động 
cho các em học sinh, bắt đầu với ngày Văn hóa Liên Hợp Quốc diễn ra vào thứ Sáu, ngày 25/10/2019.  

Vào thời điểm hiện tại, một vài học sinh khối THPT đang tham gia kỳ thi lại, để cải thiện hơn nữa điểm số 
chính thức của kỳ thi Cambridge và Nhà trường chúc các em gặp nhiều may mắn và đạt được điểm số cao 
nhất trong kỳ thi này. Nếu các em cảm thấy lo lắng hay buồn bã về bất cứ điều gì, các em hãy mạnh dạn 
chia sẻ những điều này với giáo viên của mình. Chúng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ các em, và cũng sẽ giữ kín 
những tâm sự mà các em chia sẻ.  

Donovan Neethling – Phụ trách học vụ (Khối THPT) 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 

Trong suốt Học phần 2, các lớp Khối Mẫu Giáo sẽ học 
về chủ đề “Trách nhiệm”. Các em sẽ học cách thể hiện 
trách nhiệm trong việc quan tâm đến những người và 
những vật xung quanh và biết tầm quan trọng của việc 
làm đúng.  

Một cách để giúp con em Quý vị phát triển trách nhiệm 
ở nhà là giao cho các em những công việc như dọn bàn, 
cho thú cưng ăn, dọn dẹp đồ chơi hoặc giúp gấp quần 
áo. Dẫu biết rằng công việc này  đối với 1 đứa trẻ là khó 
và người lớn có thể hoàn thành chúng nhanh hơn, dễ 
dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, những việc nhỏ này lại là 
một trải nghiệm học tập quý giá cho các em. Nó sẽ giúp 
các em thành thạo các kỹ năng, học cách quản lý thời 
gian và phát triển cảm giác tự hào về những gì mà mình 
đã làm được. Ở trường, các em sẽ tiếp tục phát triển ý 
thức trách nhiệm bằng cách cải thiện các kỹ năng tự lập, 
biết dọn dẹp và quan tâm đến lớp học của mình.  

Lindsay Stanford  
Phụ trách học vụ (Khối Mẫu giáo) 

Học sinh Khối Mẫu giáo vui 
Halloween 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Các đội U11, U14 và U19 của trường chúng ta đã có cuộc tranh tài với Trường Quốc tế Nam Sài Gòn ở các bộ 
môn như bóng chuyền, bóng đá và bóng rổ.  

Các chàng trai U11 đội A đã đánh bại đội bóng hùng mạnh của Trường Quốc tế Nam Sài Gòn trong khi Đội B 
không thành công. Đội bóng rổ nam và nữ U14 đã chơi tốt nhưng thua đậm.  

Đội bóng đá U9 của trường chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập vào thứ Hai hàng tuần từ 4:15-5:00 chiều để tiếp tục 
phát triển các kỹ năng của các em với hy vọng chơi một trận đấu tiềm năng trong tương lai.  

Bất kỳ học sinh nào quan tâm (dưới 9 tuổi) đều được chào đón tham gia. Đây là câu lạc bộ có ý nghĩa như một 
hoạt động ngoại khóa thú vị cho các em quan tâm đến bóng đá và không có yêu cầu phải mua đồng phục. Tuy 
nhiên, giày thể thao phải phù hợp (không hở mũi) và được Phụ huynh cho phép tham gia.  

Để biết thêm thông tin về đội bóng đá U9, các em hãy gặp 2 huấn luyện viên là Thầy Quinn hoặc Thầy Paul. 

Quinn Donovan – Giáo viên Thể dục 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Hội đồng học sinh đã rất tích cực tổ chức Lễ kỷ niệm Liên Hợp Quốc. Mỗi lớp bốc thăm một di sản thế giới 
của tổ chức UNESCO và các em được yêu cầu trang trí bảng tin của lớp mình. Các em sẽ thuyết trình về di 
sản mà lớp mình đã chọn vào ngày 7 và 8/11. 

Thành viên của Hội đồng học sinh năm học 2019/2020 bao gồm: 

Ở hàng đầu, từ trái sang phải là Cô Victoria, Cô Long, Sophia (Lớp 8 Quốc tế), Lily (Lớp 7 Song ngữ), Melon 
(Lớp 5 Song ngữ), Jackson (Lớp 5 Quốc tế), Khôi (Lớp 6 Song ngữ), Andy (Lớp 6 Quốc tế), Eric (Lớp 8 Song 
ngữ), Cô Thảo.  

Ở hàng sau là Cô Elri, Hannah (GAC), Ck.K. (A level), Eng Meng (IGCSE2), Tom (AS Level), Alex (IGCSE1), 
Gia Hân (Lớp 9 Song ngữ), Arushi (Lớp 7 Quốc tế) và Cô Caroline. 

Victoria Gillespie – Hội đồng học sinh 

Thành viên Hội đồng Học sinh năm 
học 2019-2020 
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Học sinh Khối Mẫu giáo vui 
Halloween 


