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Trong số này: 

 Thông điệp từ thầy Hiệu 

trưởng; 

 Các biện pháp phòng chống 

Covid-19 trong nhà trường; 

 Chương trình đạo đức; 

 Giải thưởng Mục tiêu học tập 

toàn trường.  

 

Thông điệp từ thầy Hiệu trưởng 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh,  
 
Vậy là đã hơn bốn tuần kể từ ngày Nhà trường chuyển sang hình thức học trực 
tuyến và tôi rất tự hào về những cố gắng, nỗ lực của các em học sinh trong giai 
đoạn đầy thử thách này.  
Thật tuyệt vời khi thấy học sinh tiếp tục thực hiện Mục tiêu học tập toàn trường 
song song với việc đảm bảo những yêu cầu của việc học trực tuyến:  

 Học sinh thể hiện rằng các em hiểu biết về Công nghệ; 

 Học sinh giao tiếp tự tin; 

 Học sinh thể hiện mình là những Công dân năng động và có trách nhiệm 

thông qua việc học, chuẩn bị sẵn sàng, tham gia các tiết học và hoàn 

thành bài tập của mình; 

 Học sinh vượt qua thử thách, thể hiện sự tiến bộ trong học tập và phấn 

đấu cải thiện không ngừng  

Nhà trường xin bày tỏ sự biết ơn tới tất cả Quý Phụ huynh vì những hỗ trợ Quý 
vị dành cho các em học sinh trong quá trình học trực tuyến. Chúng tôi hiểu rằng 
việc học trực tuyến mang đến nhiều khó khăn và Quý Phụ huynh đã nỗ lực hết 
sức trong hoàn cảnh này. Nhà trường mong Quý Phụ huynh có thể hỗ trợ học 
sinh nhiều hơn bằng cách đảm bảo không gian học tập yên tĩnh, tránh bị phân 
tâm (bởi TV hay tiếng ồn); đồng thời nhắc nhở học sinh chuẩn bị tất cả sách vở 
và dụng cụ học tập cần thiết trước khi giờ học bắt đầu. Nếu học sinh ngồi học 
trong không gian chung (ví dụ như phòng khách,..), học sinh nên đeo tai nghe có 
micro để dễ dàng nghe và trả lời câu hỏi của giáo viên. Nhà trường đặc biệt 
khuyến khích Phụ huynh chủ động trong việc trò chuyện và kiểm tra bài vở của 
con. Nền nếp học tập tốt rất quan trọng đối với học sinh, đặc biệt là trong giai 
đoạn hiện nay. Vì vậy, Nhà trường khuyến khích Phụ huynh cho học sinh mặc 
đồng phục hàng ngày để học sinh có thái độ học tập đúng đắn như khi học tại 
trường.  
Tôi có niềm tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn thử thách này. 
Thay mặt toàn thể giáo viên và nhân viên trường SIS tại Vạn Phúc, chúng tôi xin 
kính chúc toàn thể Quý Phụ huynh và các em học sinh mạnh khỏe, bình an.  
   
Trân trọng.  
Thầy Paul Batchelor  
 

Thông điệp từ thầy Hiệu phó 

Kính gửi Quý Phụ huynh,  

Năm học 2020 – 2021 sắp kết thúc, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Quý Phụ huynh 
và niềm tự hào đối với toàn thể các em học sinh.  
Như chúng ta đều biết, việc học trực tuyến đôi khi là một thử thách. Hàng ngày, 
tôi chứng kiến các em học sinh nỗ lực hết mình để duy trì thái độ học tập tích cực. 
Tại mỗi lớp, tôi vui mừng nhận thấy khả năng thích nghi, tính kiên trì và sự kiên 
cường của các em học sinh. Với những đức tính này, các em học sinh chắc chắn 
sẽ thành công! 
Tôi biết ơn sự hỗ trợ không ngừng của Quý Phụ huynh và mong sớm được gặp 
lại các em học sinh tại Trường.  
 
Trân trọng.  
Thầy Ben  
 

Những mốc thời gian cần lưu ý: 
 

Từ ngày 28/06 đến 02/07: Lịch 

gửi báo cáo học tập của học sinh. 

Ngày 02/07: Kết thúc Học phần 4 

Từ ngày 05 đến 30/07: Nghỉ hè 

 

 

 

Học sinh Đoàn Thu An lớp 4B vô 
cùng tự hào về bức tranh với chủ đề 
Tư duy phản biện. Đây là tác phẩm 
của em trong cuộc thi vẽ tranh về Mục 
tiêu học tập toàn trường. 
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Trong giờ Mỹ thuật, học sinh 5L 
được yêu cầu vẽ những gì các em 
nhìn thấy qua Lỗ khóa. Những tiết 
học Mỹ thuật thú vị là một phần của 
việc học trực tuyến và các học sinh 
có cơ hội thể hiện sự sáng tạo và 
tài năng của mình. Đây là hai bức 
vẽ xuất sắc của Hyun (ảnh trên) và 
DoYun (Ảnh dưới). 
 

Các biện pháp phòng chống Covid-
19 tại Trường học 
 
Theo hướng dẫn của Chính quyền địa 
phương, Nhà trường tạm thời đóng 
cửa và tiếp tục tổ chức học trực tuyến. 
Quý Phụ huynh vui lòng đặt lịch hẹn với 
Văn phòng trường để được tiếp đón khi 
có nhu cầu. Nhà Trường hi vọng sớm 
được gặp lại Quý Phụ huynh và các em 
học sinh. 
 
Chương trình Đạo đức 
 
Tháng này, học sinh tập trung vào các 
giá trị đạo đức: Quyết đoán, Ưu tú và 
Sáng tạo.  
Các học sinh đã học cách thể hiện sự 
quyết đoán của bản thân bằng việc chia 
sẻ quan điểm của mình, học cách phản 
đối nhưng vẫn thể hiện sự tôn trọng và 
lên tiếng vì chính bản thân và những 
người xung quanh.  
Phấn đấu để trở nên Ưu tú luôn là một 
phần quan trọng trong văn hóa của Nhà 
trường và được chứng minh hàng ngày 
qua các thành tích của học sinh.  
Sự sáng tạo giúp chúng ta tận hưởng 
các niềm vui một cách trọn vẹn hơn 
trong cuộc sống và mang lại nhiều cơ 
hội để thể hiện bản thân. Điều này 
được thể hiện trong tất cả các môn học 
và các dự án, bao gồm cả việc vẽ tranh 
và viết văn. 

 

Hoạt động thể chất của học sinh lớp 4C – tư thế Yoga ấn tượng. 
 
 

Học sinh lớp 2C vui vẻ học Tiếng Anh 
cùng cô Dannie (ảnh trên). Thầy Vincent 
đang dạy học sinh lớp 2L cách cải thiện 
kĩ năng phối hợp bằng cách cân bằng 
các vật dụng trong nhà để tạo nên các 
kim tự tháp thú vị (Ảnh dưới). 
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Mục tiêu học tập toàn trường 
 
Hàng tháng, học sinh sẽ tập trung vào 
một trong năm Mục tiêu học tập toàn 
trường. Tuy nhiên, trong tháng này và 
tháng tới, chúng ta sẽ mở rộng mục tiêu 
và thực hiện tất cả Mục tiêu học tập toàn 
trường: 
Học sinh giành giải thưởng trong tháng 
này đã thể hiện các kỹ năng khác nhau 
như khả năng áp dụng các kĩ năng tư 
duy, sử dụng công nghệ hiệu quả, khả 
năng phối hợp khi làm việc nhóm, thể 
hiện sự tiến bộ trong học tập và tôn trọng 
các nền văn hóa khác.  
.  
 

 

 

 

Xin chúc mừng các học sinh đạt 
thành tích cao trong tháng này! 
 
HỌC SINH CÓ TƯ DUY PHẢN BIỆN: 
1L- Nguyễn Gia Huy, 3B - Cao An Phú, 
6L - Lê Nguyễn Hạnh Tiên 
HỌC SINH HIỂU BIẾT CÔNG NGHỆ: 
4B - Mai Phương Linh. 
HỌC SINH GIAO TIẾP TỰ TIN: 1C – 
Nguyễn Hà Anh, 2L – Nguyễn Hà Gia 
Linh, 4L – Vũ Minh Anh, 5B – Lê Xuân 
Phong Nhã. 
HỌC SINH HỌC TỐT: 1B- Lê Minh 
Châu, 2B – Phạm Lê Linh Chi, 2C – 
Lương Hoàng Vinh, 3C – Trần Ngọc 
Linh , 3L – Kim Seong Yoon (Simon), 4C 
– Nguyễn Đình Tuấn Hưng, 5C – Kim 
RaHee.  
CÔNG DÂN TÍCH CỰC VÀ TRÁCH 
NHIỆM: 5L – Phí Khánh Chi. 
 
 

 

Tác phẩm bàn 

tay 3D của học 

sinh lớp 4L. 

Những hình ảnh 

quang học khéo 

léo này cho thấy 

tài năng và sự 

sáng tạo của 

học sinh trong 

các tiết học Mỹ 

thuật trực tuyến. 

Học sinh Quán Danh lớp 1B đang 

giới thiệu chú quái vật lạ của mình 

trong giờ học “Show and Tell” 

Học sinh Tuệ 

Nhi lớp 3C hát 

bài “Good 

Morning” tặng 

các bạn cùng 

lớp. Đây là 

cách dễ thương 

để bắt đầu 

ngày mới và 

đem lại không 

khí vui vẻ trong 

giờ học trực 

tuyến. 

 

Các học sinh lớp 3L cùng thử thách 

STEM của tuần - tạo ra một đường 

chạy cho viên bi sao cho viên bi di 

chuyển đến cuối đường trong vòng 20 

giây hoặc hơn. Trong giờ học trực 

tuyến, học sinh 3L bắt đầu thu thập 

các đồ dùng từ vật liệu tái chế từ nhựa 

như đồ chơi, lego và các đồ vật khác 

để tạo nên đường chạy cho viên bi 

như các em hình dung. Dự án này là 

một cơ hội tuyệt vời để thực hành về 

tư duy phản biện. 

Trong tiết Âm nhạc, các học sinh 

lớp 1L đang thể hiện nhịp của bài 

hát bằng cách vỗ tay hoặc gõ vào 

bàn bằng que tính hoặc nhạc cụ có 

sẵn. 

   

 
 
 


