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Thông điệp từ Hiệu Trưởng: Hãy chuẩn bị cho những 
việc có thể xảy ra 
 
Phụ huynh thân mến, 
 
Kể từ khi tựu trường vào tháng 8, thời gian này đã là một thử 
thách khó khăn đối với học sinh, gia đình và giáo viên. Rất 
may là chương trình tiêm chủng vừa được triển khai cho học 
sinh tại Cần Thơ; Vì vậy, nhà trường hy vọng được mở cửa 
trở lại và các lớp học sẽ tràn ngập những nụ cười rạng rỡ. 
Nhà trường chưa nhận được thông tin tức chính thức về thời 
gian cũng như cách thức triển khai để được mở cửa trường 
trở lại, tuy nhiên nhà trường rất chờ mong điều đó xảy ra. 

SIS @ Cần Thơ rất vui được hỗ trợ học sinh đến lớp học và 
tập thể nhân viên sẽ làm mọi cách để tạo nên một môi trường 
học tập an toàn, thân thiện và thành công. Sự an toàn của học sinh SIS là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. 
Nhà trường đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan các cấp, Sở GD & ĐT và y tế để tuân theo các quy trình 
về sức khỏe và an toàn nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19. 

Nhà trường cũng sẽ làm việc phụ huynh học sinh và người giám hộ của các em, để có thông tin liên lạc rõ 
ràng và chia sẻ thông tin quan trọng về sức khỏe của học sinh sẽ giúp giữ an toàn cho cộng đồng. 
 

Nếu bạn chưa tiêm vắc xin, tôi muốn khuyến khích bạn tiêm vắc xin. Vui lòng đưa các thành viên trong gia 
đình bạn đi tiêm phòng nếu đủ điều kiện. Tất cả giáo viên và nhân viên tại trường đã được tiêm phòng. 
 
Nhà trường rất mong đợi khoảng thời gian tuyệt vời khi các em có thể trở lại trường, tập thể nhân viên sẽ tập 
trung vào việc xây dựng và bồi đắp mối quan hệ và tương tác bền chặt hơn trong khuôn viên trường. Năm 
nay, SIS @ Cần Thơ sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao khả năng học tập cho tất cả học sinh. Nhà trường 
sẽ tiếp tục nỗ lực thông qua việc hợp tác và thảo luận về các chiến lược giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu 
của học sinh. Nhà trường sẽ cải thiện việc học của học sinh thông qua việc cải tiến hướng dẫn tập trung vào 
các phương pháp giảng dạy trực quan, tuân thủ nghiêm ngặt các chương trình giảng dạy phù hợp của 
Singapore và Bộ GD & ĐT, thu thập dữ liệu học tập và đánh giá. 
 
Đó là một chặng đường dài tuy khó khăn nhưng chúng ta hãy luôn mạnh mẽ và lạc quan để chào đón các 
em quay trở lại trường học. 
 
Trân trọng,  
Larry Synclair 
Hiệu trưởng 
 

Tháng 11/2021 

TRƯỜNG QUỐC TẾ TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ CẦN THƠ 

@ CẦN THƠ 

mailto:enquiry@cantho.sis.edu.vn


 

 

         
 T: (84) 292 730 9988  E: enquiry@cantho.sis.edu.vn  www.cantho.sis.edu.vn 

TRƯỜNG QUỐC TẾ TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ CẦN THƠ 

@ CẦN THƠ 

Tháng 11/ 2021 

 

 

 

 

 Đảm nhiệm vai trò của cô Phan Thị Oanh đang nghỉ thai sản, cô 

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh là một bất ngờ tuyệt vời đối với học sinh lớp 

5 và các lớp khác. Cô hiện đã là mẹ của một em nhỏ và cô rất yêu 

thích trẻ, thích nhảy và thích việc giảng dạy. Quỳnh nói rằng cô ấy 

chọn ngành giáo bởi vì cô ấy có thể gặp gỡ học sinh và truyền tải kiến 

thức mà cô ấy biết mỗi ngày cho các em. “ Quỳnh cũng tin rằng “ Sống 

một cuộc sống với sự xuất hiện của nhiều trẻ em sẽ càng làm cô ấy 

yêu quý các em hơn. Điều này làm cho cuộc sống của cô thêm ý nghĩa. 

Trong thời gian rảnh Quỳnh thích luyện tập nhảy và thể dục để nâng 

cao sức khỏe. Cô ấy cũng là giáo viên dạy nhảy. Những bước nhảy 

của cô ấy thường được theo dõi bởi và cổ vũ của cô con gái nhỏ 3 tuổi 

ở nhà.  
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Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam, SIS @ Cần Thơ đã tổ chức ngày đặc biệt này cùng với các em học sinh. Các 
em đã viết những lời chúc tốt đẹp gửi đến thầy cô của mình. Đồng thời, nhà trường muốn gửi lời cảm ơn đến các 
em học sinh và các bậc phụ huynh với những bó hoa tươi thắm và những tấm thiệp tri ân dành cho đội ngũ giáo 
viên của SIS. Nghề giáo thật sư là một nghề rất tuyệt vời đối với chúng tôi. 

  

 

  
 
 
 
 

 

Cách cha mẹ có thể giúp con học trực tuyến thành công 
Một chuyên gia giáo dục cho biết, sự phối hợp của phụ huynh, giáo viên và học sinh là chìa khóa quan trọng. 

Từ Đại học Alberta (https://www.ualberta.ca/folio/2020/09/how-parents-can-help-their-kids-succeed-at-online-learning.html) 

 
Năm nay, học sinh học tập tại nhà do ảnh hưởng của COVID-19 kéo dài từ mùa xuân năm trước đến nay. 

Chính vì thế, các em sẽ đối mặt với nhiều khó khăn như: phụ huynh bận rộn cân bằng công việc của mình, 

các em không kết nối trực tiếp với giáo viên và gặp phải một số vấn đề về công nghệ. 

 
Tuy nhiên, cách tốt nhất để hỗ trợ người học trực tuyến là sự kết nối chặt chẽ giữa gia đình, giáo viên và học 

sinh - một chuyên gia giáo dục của Đại học Alberta cho biết. Suzanna Wong, trợ giảng giáo sư tại Khoa Giáo 

dục cho rằng: “Giáo viên, phụ huynh và học sinh cần phải làm việc và hợp tác cùng nhau để việc học tập trực 

tuyến trở nên hiệu quả”. "Học sinh sẽ học tập sôi nổi và tích cực miễn là giáo viên và phụ huynh cho thấy họ 

luôn quan tâm và sát cánh cùng các em." 
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Sau đây là một số cách quan trọng Wong gợi ý nhằm giúp học sinh học từ xa hiệu quả hơn.  
 
Giám sát: Điều quan trọng là phụ huynh phải theo dõi các em đang làm gì trong giờ học. 
 
Wong nói rằng: “Học sinh cấp tiểu học vẫn cần người lớn giúp đỡ về mặt kỹ thuật sử dụng máy tính khi học 

trực tuyến, chẳng hạn như ghi nhớ mật khẩu và đăng nhập hoặc đảm bảo rằng các em luôn xuất hiện trước 

camera máy tính. Đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, việc giám sát cũng quan trọng 

không kém, Wong chia sẻ thêm. "Cha mẹ có thể cho rằng con của họ rất am hiểu máy tính ở độ tuổi này, vì 

vậy cha mẹ không giám sát chúng trong thời gian học tập trực tiếp, nhưng các em không có kĩ năng quản lý 

tốt thời gian của mình. Nhóm tuổi này có thể cần được hỗ trợ nhiều hơn, ví dụ như nhắc nhở các em thức 

dậy sớm để tham gia học trực tuyến đúng giờ.” Wong cho rằng học sinh ở độ tuổi thanh thiếu niên có thể 

không bật camera máy tính trong giờ học trực tuyến, vì vậy giáo viên cũng không thể chắc chắn liệu các em 

có được giám sát ở nhà hay không. 

 
Lập thời gian biểu: Tất cả học sinh cần có một lịch trình để đảm bảo hoàn thành bài tập đúng hạn và có thể 

cân bằng giữa thời gian học tập và giải trí, Wong cho biết: "Học sinh nhỏ tuổi cần có một thói quen nhất quán 

với những kỳ vọng rõ ràng. Hãy thiết lập một thói quen xung quanh các lớp học trực tuyến bao như ghi chú 

thời gian học và giải lao và dán nó lên tủ lạnh." Giáo viên có thể hỗ trợ điều này bằng cách đăng lịch học giống 

như khi các học sinh học trực tiếp và viết tin nhắn nhắc nhở lịch học vào buổi sáng cho các em, cô ấy gợi ý. 

"Điều này cũng giúp cải thiện kỹ năng viết và đọc khi lập ra các kế hoạch trong ngày." Thời gian biểu cũng 

quan trọng tương tự đối với học sinh lớn trong việc quản lý tốt thời gian của mình. Wong nói: “Cần phải có thời 

gian dành cho cả việc học và giải trí để thư giãn tinh thần,” Wong cho rằng cho phép học sinh tự lập kế hoạch 

cho mình rất quan trọng. "Sau đó, họ cảm thấy họ có một số quyền kiểm soát việc học của chính mình và điều 

đó giúp họ duy trì động lực học tập." Wong nói rằng khi giảng dạy học sinh trung học cơ sở và trung học phổ 

thông trực tuyến, giáo viên có thể muốn linh hoạt trong việc sắp xếp thời khóa biểu. 

 
Cho phép các em vừa học vừa chơi: Thời gian vui chơi cũng có thể tăng gấp đôi so với thời gian học tập 

đối với trẻ nhỏ, Wong nói. 

"Cha mẹ có thể giúp các em học tập bằng cách nuôi dưỡng những khoảnh khắc vui tươi. Hãy tạo một quán 

cà phê bên trong nhà bếp, nơi các em có thể viết thực đơn mơ ước và tạo danh sách mua sắm. Hoặc để các 

em làm một màn ảo thuật để chúng có thể tìm hiểu về khoa học." Trẻ em cũng thường thích làm mọi việc với 

người khác, vì vậy hãy hỏi trẻ xem chúng muốn làm gì với bạn bè trên mạng. "Tôi đã thấy nhiều trẻ em tương 

tác trực tuyến thông qua các trò chơi điện tử hoặc đơn giản là trò chuyện với nhau. Đó là một điều tốt trong 

thời gian đầy thử thách này." Những em học sinh lớn hơn thường dành thời gian giải trí trên mạng, "Hãy thử 

hỏi xem các em đang đọc gì và trò chuyện cùng các em để cải thiện khả năng tư duy phản biện của các em, 

chẳng hạn như thảo luận về tin giả," Wong nói. "Những gì họ đang đọc có phải là thật không? Những cuộc trò 

chuyện đó sẽ thu hút sự chú ý của các em vào việc đọc và học." 

 
Yêu cầu trợ giúp nếu cần: Nếu một đứa trẻ học ở nhà có vẻ gặp khó khăn với bài học của mình, cha mẹ nên 

kết nối với giáo viên, Wong gợi ý. "Nếu bạn nhận thấy sau một vài bài học mà trẻ vẫn chưa nắm bắt được khái 

niệm, bạn chỉ cần đi mua một cuốn sách bài tập với những ô trống để điền vào là chưa đủ. Hãy trao đổi về 

tình hình học học của giáo viên thông qua các cuộc họp phụ huynh.” 

 

. 


