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Thật vui khi trở lại trường 
 
Thật tuyệt vời khi thấy tất cả các học sinh trở lại khỏe 
mạnh sau vài tháng khó khăn vừa qua. Nhà trường muốn 
nhân cơ hội này để cảm ơn tất cả các nhân viên và phụ 
huynh đã hỗ trợ các em học sinh trong suốt thời gian này. 
 
Điều quan trọng nhất vẫn luôn là sức khỏe và sự an toàn 
của các em. Đối với SIS Vũng Tàu, sự khỏe mạnh của 
các em là mối quan tâm số một của chúng tôi. Nhà 
trường vui mừng chào đón các em quay lại! 
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Kính gửi Quý Phụ Huynh, 

 

Thật tuyệt vời khi cuối cùng nhà trường cũng đi vào hoạt động trở lại, và còn tuyệt vời hơn nữa khi các em 

học sinh cũng đã trở lại trường và bắt đầu với việc học tập sau một thời gian dài. Chúng tôi đang cố gắng ôn 

luyện cho một số em đã bỏ sót những buổi học trực tuyến để theo kịp chương trình học, cũng như ôn luyện 

thêm để chuẩn bị cho các kỳ thi cuối học kì 2. Hiện tại, nhà trường bổ sung thêm 1 tiết học mỗi ngày cũng 

như bù thêm 6 buổi học ngày thứ bảy. Kỳ thi Học kì 2 của các lớp Quốc tế sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 6 và 

hoàn thành trước ngày 12 tháng 6. 

Nhà trường dự kiến vẫn sẽ tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp nhỏ. Các học sinh đứng đầu vẫn được nhận giấy 

khen và cúp như bình thường. Buổi lễ sẽ được tổ chức tại trường trong thời gian lên lớp và phụ huynh không 

được tham dự do dịch bệnh Covid 19. 

Cũng xin được thông báo rằng, từ năm học tới, nhà trường sẽ giới thiệu một chương trình mới có tên là 

DynEd, để thay thế các chương trình EPP, FEA và FEB hiện tại và thay thế cả chương trình EFL. Chương 

trình này nhằm tăng cường cho chuỗi chương trình tiếng Anh của trường. 

 

Cảm ơn vì sự hỗ trợ nhiệt tình của Quý phụ huynh, 

 

Dudley Schroeder 

Hiệu trưởng 
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An toàn trong thời kì Covid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Khi các trường học trên cả nước đã mở cửa trở lại, chúng tôi nhận thấy điều quan trọng nhất 
là phải chung tay thực hiện các biện pháp phòng tránh phù hợp, nhằm giảm thiểu nguy cơ 
bùng phát virus corona trong khuôn viên nhà trường. Vì mục đích này, SIS Vũng Tàu vẫn 
đang tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa an toàn cho cả nhân viên và học sinh. 
 
Dung dịch rửa tay khô hiện được cung cấp trong mỗi lớp học. Việc đeo khẩu trang không bắt 
buộc, tuy nhiên chúng tôi khuyến khích điều đó. Nếu bất cứ lúc nào học sinh cảm thấy mệt 
mỏi, các em nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc y tá của trường càng sớm càng tốt để ngăn 
ngừa bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào. 
 
Chúng tôi thực sự hy vọng tất cả nhân viên, học sinh cùng gia đình sẽ luôn an toàn, khỏe 
mạnh trong thời điểm dịch bệnh và mong rằng với sự chung tay phòng ngừa, chúng ta có thể 
giảm thiểu rủi ro về sức khỏe cho mọi người. 
 
Chuẩn bị cho kì thi 

 

 
 
Tuy có sự gián đoạn, các kỳ thi tại SIS vẫn sẽ tiến hành như bình thường với một số thay đổi 
nhỏ. Các lớp iGCSE 2 đã kết thúc bài kiểm tra và các lớp iGCSE 1 đã bắt đầu bài kiểm tra 
vào thứ Hai ngày 18 tháng 05. Kỳ thi của các học sinh chương trình quốc tế sẽ bắt đầu vào 
tuần thứ hai của tháng 6, cùng thời điểm với kỳ thi của Bộ Giáo dục Đào tạo cho chương trình 
song ngữ . Học sinh nên cố gắng hết sức để chuẩn bị cho các kỳ thi nhưng cần tránh bị căng 
thẳng hoặc lo lắng quá mức vì điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến kết quả. Trước ngày thi, học 
sinh nên đảm bảo ngủ đủ giấc vào buổi tối và không bỏ bữa sáng. Việc tập thể dục và nghỉ 
ngơi điều độ cũng rất quan trọng trong việc giúp học sinh đạt kết quả tốt nhất cho các kỳ thi. 

 

 

Năm học của chúng tôi kết thúc vào thứ Sáu ngày 26 tháng 6. Tất cả học sinh phải đi học cho đến 

lúc đó và thứ bảy cuối cùng học sinh phải đi học là thứ bảy ngày 20 tháng 6 năm 2020. 
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Học sinh tại SIS Vũng Tàu nhận giải thưởng khoa học từ Cambrigde 

 
Chúng tôi vui mừng thông báo rằng nhóm bốn học sinh môn khoa học của thầy Mark lớp 
iGCSE 2 đã giành được Giải Vàng trong Cuộc thi Khoa học Trung học Cambridge năm 2020. 
 
Ông Peter Baker, Giám đốc Giáo dục Trường Quốc tế Singapore, cho biết: “Đây là những 
thành tích quan trọng, đáng được tôn vinh bởi vì những thành tích này thể hiện được sự nỗ 
lực không ngừng nghỉ nhiều năm của các em học sinh cũng như của nhà trường.” 
 
 
Ba sinh nhật trong tháng 

 

 
 
Do quy định giãn cách xã hội trong vài tháng qua, một số học sinh đã bỏ lỡ cơ hội để tổ chức 
sinh nhật năm nay với bạn bè. Vì thế, các học sinh lớp 4 Quốc tế quyết định tổ chức một bữa 
tiệc sinh nhật chung ở trường, để cùng ăn mừng với tất cả các bạn trong lớp. Thật là một 
ngày thứ sáu vui vẻ! 
 

 

 

Foundation year 2020-2021 

 

 
  

Hãy giữ an toàn - tuân thủ các quy tắc vệ sinh, rửa tay và sử dụng dung dịch rửa 

tay khô thường xuyên. Không chia sẻ thức ăn hoặc đồ uống, hãy chú ý thực thi đúng 

luật giãn cách xã hội nếu có thể và hãy quan tâm đến người khác. 
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Chương trình dự bị đại học năm học 2020-2021 
 

 
 
Bắt đầu từ năm học tiếp theo, SIS Vũng Tàu hy vọng có thể cung cấp chương trình dự bị đại 
học 1 năm cho học sinh tốt nghiệp từ lớp 10 trở lên. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào 
số lượng học sinh đăng ký. Đây là chương trình được quốc tế công nhận, sau khi hoàn thành, 
học sinh sẽ được nhận vào học trực tiếp tại hơn 70 trường đại học trên toàn thế giới. Vào thời 
điểm hiện tại, với các vấn đề về sức khỏe và du lịch, hy vọng rằng chương trình học này sẽ 
là một sự lựa chọn cho những học sinh muốn tiếp tục việc học ở tại Vũng Tàu. 
 

 
Cách đối mặt với giãn cách xã hội 
 
Học trực tuyến 
 
Trong giai đoạn giãn cách xã hội, các trường học 
trên toàn thế giới đã xử lý vấn đề rất tốt và SIS cũng 
không ngoại lệ. Nhận thấy những lợi ích của việc 
dạy học trực tuyến, nhà trường đã đầu tư vào các 
nguồn tài liệu học tập trực tuyến từ trước, thế nên 
trường có thể nhanh chóng thích nghi với tình huống 
này và tiếp tục lớp học trực tuyến. Học sinh cũng 
thích nghi rất tốt và tham gia vào hàng loạt các lớp 
học từ toán học đến tiếng Anh, từ thể thao đến mỹ 
thuật. 
 

 
Bản tin iGCSE1   
 
Trong giờ nghỉ giải lao, lớp iGCSE1 đã tự quay và 
phát sóng tin tức. Đây là một trích đoạn ngắn: 
 
Ngay khi dịch bệnh xảy ra, mọi cơ quan báo chí đều 

tràn ngập các vấn đề liên quan đến COVID19, do 

đó, hầu hết mọi người đều vô tình bỏ qua hoặc cố 

tình loại bỏ các vấn đề quan trọng khác. Nhận thức 

được vấn đề này, học sinh lớp iGCSE 1 đã quyết 

định khai thác các vấn đề “bị lãng quên” bằng cách 

tạo ra bản tin thời sự nhằm truyền tải những chuyện xảy ra cùng lúc với cuộc khủng hoảng.  


