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Thông điệp từ Hiệu trưởng: Lời chào và cảm ơn … cùng với cảnh báo 

 

Kính gửi Qúy Phụ huynh, 
 
 
Toàn thể giáo viên và nhân viên SIS luôn mong đợi sự trở lại của các em học 
sinh. Hành lang trường trở nên vắng lặng hơn khi không có tiếng cười đùa vui vẻ 
và năng lượng tích cực của các em. Những tháng vừa qua là thử thách dành cho 
tất cả chúng ta và là trải nghiệm cách thức học tập mới chưa từng có đối với các 
em.  
 
Giờ đây, trường học hoạt động bình thường trở lại, nhưng chúng ta không thể 
chủ quan trong công tác phòng chống đại dịch. 
 
Đến nay, chúng ta chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus mới trong cộng đồng 
như lây nhiễm giữa học sinh hoặc giữa các thành viên gia đình với nhau. Thành 
công này là sự cố gắng của cả cộng đồng nhưng không có nghĩa là chúng có thể 
chủ quan. Tất cả chúng ta phải tiếp tục nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng 
chống virus trong thời gian tới để giảm thiểu sự lây lan của virus COVID-19. 
 
Các chuyên gia y tế và chuyên gia dịch tễ đã nhấn mạnh việc giữ gìn vệ sinh là rất quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe 
cộng đồng ở trường học. Để thực hiện tốt công tác vệ sinh, chúng tôi luôn nhắc nhở học sinh và giáo viên rửa tay kỹ lưỡng 
sau khi sử dụng nhà vệ sinh và trước và sau khi ăn. Nhà trường bố trí bình rửa tay ở nhiều địa điểm bên trong trường. 
Chúng tôi cũng khuyến khích học sinh và giáo viên mang theo nước rửa tay cá nhân đến trường. Nhân viên vệ sinh luôn 
vệ sinh tất cả các khu vực sử dụng chung và lớp học sạch sẽ. Hàng ngày, nhân viên sẽ kiểm tra nhiệt độ của tất cả mọi 
người khi vào trường và sẵn sàng hành động ngay lập tức nếu có dấu hiệu virus tiềm tàng. 
 
Để ứng phó với đại dịch đồng thời đảm bảo được công tác dạy và học, giáo viên đã tiến hành giảng dạy trực tuyến, giáo 
viên đã nỗ lực rất nhiều để cung cấp bài giảng thu hút cho các em. Đây cũng là một thách thức không hề đơn giản cho giáo 
viên khi họ phải đáp ứng được cả hai yêu cầu: bài giảng phải theo sát chương trình học và phải vừa sức học với các em.  
 
Do đó, tôi muốn cảm ơn toàn thể giáo viên và nhân viên. Tôi biết đây là khoảng thời gian áp lực đối với họ nhưng họ đã 
đoàn kết thành một tập thể vững mạnh để ứng phó với đại dịch COVID- 19 và những thử thách trong tương lai,và một lần 
nữa tôi muốn gửi lời cảm ơn đến họ vì đã bình tĩnh và kiên định để truyền tải kiến thức đến các em trong đại dịch. Hơn hết, 
tôi xin chân thành cảm ơn Qúy Phụ huynh đã hỗ trợ và khuyến khích các em tham gia đầy đủ các bài học trực tuyến.  
 
Chúng ta hãy cùng nhau hoàn thành tốt năm học này nhé.   
 

Hiệu trưởng 

Larry Synclair 

Trân trọng, 
 
 

Tháng 05/2020 
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Tôi xin giới thiệu đến Qúy phụ huynh Cô Đỗ Thị Bích Nga - Hiệu trưởng mầm non mới của khối 
KIK. Cô Nga là người con của đất Cần Thơ và có gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục 
trẻ em mầm non khu vực thành phố Cần Thơ. Bên cạnh đó, cô là còn giảng viên Trường Cao đẳng 
nghề Hồng Hà; một số giáo viên mầm non của Trường chúng tôi từng là học trò của Cô. Cô Nga 
phụ trách chương trình đào tạo mầm non cũng như giám sát, theo dõi tình hình lớp học và công 
tác giảng dạy của giáo viên. Cô Nga chia sẻ “Giáo dục trẻ em mầm non không bao giờ là công việc 
đơn giản” nhưng qua đó Cô cũng rèn luyện được tính kiên nhẫn và kiên trì. “Chính sự hồn nhiên 
của các em” làm cho Cô cảm thấy thoải mái và tươi trẻ khi làm việc cùng các em.  
 

Lã Văn Phú (tên tiếng Anh là Peter) không phải là cái tên xa lạ của 
KinderWorld và Phú vừa mới gia nhập vào trường Cần Thơ với vị trí mới - Quản lí văn phòng. 
Phú tốt nghiệp Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu với chuyên ngành tiếng Anh thương mại.  
Peter từng là nhân viên văn phòng của SIS tại cơ sở Vũng Tàu trong suốt bảy năm. Peter thành 
thạo nghiệp vụ quản lí văn phòng, tôi tin rằng Peter sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình: quản 
lý tuyển sinh tại Cần Thơ, theo dõi các hoạt động hàng ngày và duy trì ngân sách của trường 
cũng như hỗ trợ công việc hành chính để hỗ trợ quản lý trường hiệu quả. Cậu ấy chia sẻ rằng 
“Giáo viên ở đây làm việc chuyên nghiệp, vui vẻ và hỗ trợ lẫn nhau”. “Họ luôn sẵn lòng giúp đỡ 
học sinh để học sinh phát triển năng lực của mình. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của giáo viên, tôi hi 
vọng chúng ta sẽ tạo ra môi trường giáo dục tốt nhất cho các em.” 

  
Nhà trường tổ chức thêm buổi học bù vào Thứ Bảy vì các em không thể đến trường trong thời gian đại dịch diễn biến phức 
tạp vừa qua. Tuy nhiên các em chưa quen với việc đi học vào thứ Bảy nên 
các em không quá hào hứng khi đến trường. Hiểu được tâm lí của các em, 
hội học sinh trường đã đưa ra những ý tưởng vui nhộn cho ngày Thứ Bảy. 
Khởi đầu là cuộc thi “Thời trang hoang dã và khác thường” diễn ra vào ngày 
23/5/2020. Vào ngày này, các em đã mặc trang phục sao cho khác với ngày 
thường và đúng như dự đoán, các em đã có một ngày học tập vô cùng vui 
vẻ. Bé Huỳnh Ái My đã xuất sắc khi đạt giải thưởng cao nhất, Bé Trần Hoàng 
Thiên Ân đã chiến thắng với vị trí thứ hai và tập thể học sinh lớp 1 đã dành 
được giải thưởng giành cho tập thể. Nhà thiết kế người Anh - Alexander 
McQueen có một phát biểu vô cùng ý nghĩa về sự khác biệt: “Tôi cho rằng 
mọi thứ đều có vẻ đẹp riêng của nó. Tôi luôn tìm thấy vẻ đẹp của những 
thứ mà những người bình thường nhận định là xấu” 
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Mỗi tháng, trường lại giới thiệu một nhân vật tiêu biểu cũng như một vài sự thật thú vị về nhân vật đó. 

Janet Lizelle MacLachlan 
Giáo viên Tiếng Anh và Xã Hội Học lớp 6/7 
 

Cô Lizelle là một giáo viên với bề dày kinh nghiệm. Từ năm 

1998,cô đã giảng dạy tại 4 quốc gia: Qatar, UAE( Đức), Việt 

Nam và Nam Phi. “Mỗi ngày là một sắc màu” cô chia sẻ về 

công việc giảng dạy. “Nhìn thấy sự tự tin trong các em lớn lên 

từng ngày là niềm vui của cô. Giáo dục mang lại nhận thức 

cũng như giá trị hiện tại”. 

 

Cô đến từ Cape Town, Nam Phi và cô đã dành phần lớn sự nghiệp của cô cho việc giảng dạy 

mặc dù cô đã từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo và hành chính cũng như đã làm trưởng khoa hay 

là giáo viên chủ nhiệm. Cô Lizelle cũng từng là thành viên trong hội dồng quản trị giáo dục đã 

từng thành lập trường tư tại quê nhà, Cape Town. 

 

Ngoài công tác giảng day, cô còn có niềm đan mê với du lịch, đọc sách, nấu ăn và xem phim. 

  

 

 

 

Hơn 300 ngàn học sinh trên toàn cầu phải chịu ảnh hưởng bởi tác động của 
Coronavirus. Tại Cần Thơ cũng vậy. Giáo viên trường Quốc Tế Singapre đã rất 
nỗ lực để đảm bảo việc học của các em không bị gián đoạn. Giáo viên nỗ lực để 
truyền tải lớp học trực tuyến tốt nhất có thể dành cho các em. 
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Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như các em học sinh 
đếm từng ngày, mong từng giờ để đến kỳ nghỉ. Thế nhưng 
mọi thứ rất khác khi tình trạng cách ly diễn ra dấn đến các 
em phải học trực tuyến. Chỉ ở nhà không thôi thì thật sự 
cũng chẳng vui tí nào cả. Các em đã rất mong đợi để trở lại 
trường học và cùng tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt 
vời chúng bạn. Nói cách khác, nụ cười đã nở rộ trên môi 
các em khi trở lại trường học sau kỳ nghỉ dài chống dịch. 

 
 
 
 
 


