
 

 

 E: enquiry@cantho.sis.edu.vn T: (84) 292 730 1777 www.cantho.sis.edu.vn 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ CAN THO 

AUGUST 2018 

AUGUST 2018 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ CAN THO FEBRUARY 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông điệp từ Hiệu trường: Hẹn gặp lại trong năm mới 

 

 
Qúy Phụ huynh thân mến, 
 
Chúng tôi hy vọng Qúy Phụ huynh đã có một mùa Giáng sinh ấm áp 

cùng gia đình. Tập thể SIS mong rằng học sinh sẽ có kỳ nghỉ lễ thú vị 

và thư giãn sau những nỗ lực học trong suốt thời gian qua. Sự kiện 

Giáng sinh từ thiện thành công rực rỡ cùng với sự đồng hành của 

Quý Phụ huynh và học sinh. Đây cũng là một cách thức tuyệt vời để 

chúng ta kết thúc năm cũ và chào đón năm mới với nhiều mong đợi 

trong năm 2021. 

  

Chúng tôi rất tiếc vì sự vắng mặt của Phụ huynh trong Hội chợ Giáng 

sinh từ thiện do dịch COVID-19; tuy nhiên, nhờ vào sự yêu mến của 

Qúy Phụ huynh và học sinh, số lượng vé bán ra năm nay không 

những không không ít đi mà còn vượt hơn năm ngoái. Học sinh đã có 

những khoảnh khắc tuyệt vời khi tham gia các trò chơi, thưởng thức 

các loại bánh kẹo, mãn nhãn với các màn trình diễn ca hát và vũ đạo 

tuyệt vời, và chương trình rút thăm trúng thưởng cũng thu hút sự quan 

tâm của hầu hết học sinh. Nhìn chung, sự kiện năm nay đã thành 

công tốt đẹp và toàn bộ lợi nhuận thu được từ Hội chợ từ thiện sẽ 

được trao cho tổ chức từ thiện Caritas Việt Nam. 

 

Các chương trình của Caritas Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người và tiến hành chiến 

dịch hỗ trợ khẩn cấp. Tổ chức này tổ chức các hội thảo về phòng chống HIV / AIDS. Bên cạnh đó, các hoạt 

động dịch vụ xã hội của Caritas Việt Nam bao gồm các chiến dịch thúc đẩy giáo dục và kỹ năng sống cho thanh 

thiếu niên, các dự án hoạt động dưới nước để cải thiện sức khỏe của bệnh nhân phong và hỗ trợ người khuyết 

tật. Caritas Việt Nam cũng đã tài trợ một chương trình học bổng cho sinh viên thuộc diện gia đình có thu nhập 

thấp. 

 

Năm mới sẽ là một bắt đầu tốt lành với nhiều hoạt động hơn. Khi thời tiết ấm lên, học sinh sẽ bắt đầu học môn 

bơi lội. Cuộc thi bắn tên lửa nước hàng năm và cuộc thi thả trứng cũng sắp diễn ra. Hoạt động dã ngoại và sự 

kiện lễ hội đang được lên kế hoạch. 

 
Trân trọng, 
Hiệu trưởng 
Larry Synclair 
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Rất nhiều niềm vui và tiếng cười rôm rả tại Hội chợ Từ thiện Giáng sinh của Trường Quốc tế Singapore 
năm nay. Ngay trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, giáo viên, nhân viên và học sinh đã tham gia nhiều hoạt 
động gây quỹ từ thiện, tất cả số tiền thu được đều được quyên góp cho tổ chức từ thiện cứu trợ nhân 
đạo Caritas Việt Nam. Ông già Noel đã đến thăm mỗi lớp học KIK để tặng quà cho học sinh. Sau đó, 
ông còn gặp gỡ các em học sinh để chụp ảnh chung. 
 
Trong khi đó, học sinh tranh giành tháo hức tham gia trò chơi từ gian hàng này đến gian hàng khác. 
Đồ ăn, thức uống, các hoạt động và trò chơi có ở khắp mọi nơi, và có cả các buổi biểu diễn ca múa 
nhạc đặc sắc của học sinh. 

Thứ Sáu, 18 tháng 12 

2:00 giờ-5:00 giờ chiều 
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Hãy cùng chúc mừng học sinh đã giành được chứng chỉ Dyned đầu tiên của chúng ta. Phan Ngọc Anh Thư 
(Roseanna) với chứng chỉ A1+. Ngô Hải Toàn (Dragon) hoàn thành chứng chỉ A1. Đây là một phần mềm học 
Tiếng Anh mà gần đây trường chúng tôi đang cung cấp cho học sinh, nó là một ứng dụng hàng đầu dạy tiếng 
anh trên thế giới.   
 

CÓ AN TOÀN KHI HỌC BƠI MÙA COVID-19?? 
 

Trường chúng tôi cam kết luôn giữ an toàn và đảm bảo sức khỏe của học sinh, phòng tránh dịch bệnh Covid-
19. Chúng tôi luôn cập nhật thông tin liên quan dịch bệnh từ Bộ Y Tế và chỉ đạo của Bộ Giáo Dục. Sự lây lan là 
mối quan ngại mà trường cần quan tâm. Tuy nhiên theo chuyên gia thế giới không có bất cứ bằng chứng cho 
rằng bệnh Covid-19 có thể lây nhiễm trong nước, bồn tắm nước nóng, hay các khu vui chơi công viên nước. 

 Theo các chuyên gia tại trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh 
tại Hoa Kỳ, Châu Âu và Thụy Điển, chất khử trùng được sử dụng làm 
sạch nước bao gồm clo và brom sẽ diệt các virus gây bệnh Covid-19. 
Không giống các loại vi khuẩn khác có thể sống trong nước nếu không 
xử lý đúng cách. virus không tự sống trong nước, không khí hay trên 
các bề mặt. Tiến sĩ Lakshmi Chauhan chuyên gia các bệnh truyền 
nhiễm và là trợ lý giáo sư Đại Học Y Khoa tại Colorado (Mỹ) đồng tình 
rằng “Virus chỉ là sợi RNA hay DNA. Nó cần vật chủ đê sống” Chauhan 
nói. Một vài căn bệnh như tả và thương hàn có thể lây truyền qua 
nước, nhưng đây là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn. Covid-19 là một 
bệnh nhiễm virus lây truyền qua các giọt bắn khi ho hay hắt hơi. Đây 
là một loại virus lây qua đường hô hấp, Chauhan nói. Vì vậy việc virus 

đường hô hấp lan truyền trong nước là điều không thể.” 

Khả năng Covid-19 phát tán từ các bể bơi, hồ nước và các bãi biển là do việc tập trung đám đông chứ không 
phải từ dưới nước. Virus có thể truyền nhiễm từ người sang người khi ở trên bờ, khi người lớn và trẻ con vui 
chơi và thư giãn tại bãi biển và hồ. Một vài quốc gia đang phải đối mặt với sự bùng phát của Covid-19 như Anh, 
Nga, Brazil, Ấn Độ và Mỹ, việc giãn cách xã hội là cần thiết. Đáng buồn thay các quốc gia này chưa được thực 
hiện một cách tôn trọng việc giãn cách như ở Việt Nam, phản ứng nhanh trong việc xét nghiệm, truy tìm vết tích 
tiếp xúc và thực hiện chiến dịch y tế trong cộng đồng. Hơn nữa, chính phủ hiểu sự cần thiết phải tập trung vào 
sự an toàn của các hồ bơi và những người trẻ biết bơi. 
 
Sở y tế công cộng địa phương đang làm việc với các nhà quản lý giải trí về các quyết định đảm bảo an toàn 
trong các hồ bơi, hồ nước và bãi biển cho công chúng. Không có bằng chứng về virus lây lan qua nước hồ bơi. 
Tuy nhiên, các bằng chứng về đuối nước ở trẻ em vẫn chiếm ưu thế trong nước. Cuối tháng 10, Bộ LĐ-TB & 
XH đã công bố dự thảo chương trình đến năm 2025, một nửa số trẻ em Việt Nam phải biết bơi. 
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