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Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và tiếp tục là một thử thách lớn đối với tất cả các trường học và cuộc sống của 

mọi gia đình ở Việt Nam. 

Trong khi các em học sinh ở một số lớp của Trường Quốc tế Singapore, Nam Sài Gòn vẫn tiếp tục học trực 

tuyến tại nhà, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Phụ huynh cùng toàn thể nhân viên trường vì sự 

hợp tác và hỗ trợ không ngừng trong thời gian khó khăn này. 

Gần đây, Nhà trường đã chuyển thư của Giám đốc Giáo dục tại Tập Đoàn KinderWorld, Thầy Peter Baker tới 

Quý Phụ huynh. Tôi muốn lưu ý đến Quý vị một số thông tin quan trọng mà Thầy đã chia sẻ như sau: 

1. Các em học sinh Khối mầm non sẽ không phải tham gia lớp học trực tuyến. 

2. Học sinh từ Lớp 1 – Lớp 8 (Song ngữ và Quốc tế) sẽ tiếp tục học trực tuyến theo thời khóa biểu bình thường 

của trường. 

3. Tất cả học sinh từ Lớp 9 đến A Level sẽ chuyển sang học trực tuyến từ ngày 28/05/2021. Vào các ngày thi 
Cambridge, học sinh sẽ chỉ đến trường để thi và rời khỏi trường ngay sau khi kết thúc bài thi.  
 
4. Kỳ thi kết thúc Học kỳ 2 dành cho các em học sinh từ Lớp 1 đến 9 sẽ được hủy và được thay thế bằng các 

bài đánh giá dựa trên quá trình học trên lớp trong suốt Học kỳ 2 của các em. 

5. Chương trình văn nghệ cuối năm, Lễ tốt nghiệp cũng như trao giải thưởng sẽ không được tổ chức.  

Nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật đến Quý Phụ huynh, nhân viên trường cùng toàn thể các em học sinh ngay khi 

chúng tôi có thêm thông tin. 

Nhà trường đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ không ngừng của Quý vị trong thời gian đầy thử thách này. 

Chúc các gia đình luôn an toàn và mạnh khỏe! 

 
Mark Priddis – Hiệu trưởng 

 

  Tháng 5/2021 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN 



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 
@ NAM SÀI GÒN     

Tháng 5 năm 2021 

 

  

Page 2 of 5 

 
                                                      www.kinderworld.net 

 

Địa Chỉ: Số 29, Đường số 3, Khu Dân Cư Trung 
Sơn, Ấp 4, Xã Bình Hưng, Huyện Bình 
Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Số ĐT: (84-28)7301 3777   Fax: (84-8)5431 7471 
Hộp Thư: enquiry@saigonsouth.sis.edu.vn 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Thật là một năm thú vị và đầy thử thách mà chúng ta đang trải qua! Rất may các cơ quan chức năng đã luôn 

chủ động trong việc phòng chống dịch, vì vậy chúng ta vẫn an toàn và khỏe mạnh. 

 

Một số lưu ý khi các em học sinh gần kết thúc năm học 2020-2021: 

 

• Kỳ thi kết thúc Học kỳ 2 - Như nội dung thư trước mà Nhà trường đã thông báo tới Quý vị, kỳ thi kết thúc Học 

kỳ 2 môn tiếng Anh, Toán và Khoa học tại Trường Quốc tế Singapore, Nam Sài Gòn đã bị hủy. Mặc dù bỏ lỡ cơ 

hội thể hiện khả năng của mình ở các môn học này là điều đáng tiếc, nhưng các em học sinh sẽ thể hiện trình 

độ của mình thông qua nhiều bài kiểm tra, đánh giá trong lớp học. 

 

• Bảng điểm - Vào ngày 28/06/2021, Nhà trường sẽ gửi bảng điểm năm học 2020-2021 cùng với bảng điểm 

chương trình Tiếng Anh Dyned tới Quý Phụ huynh. 

 

• Kỷ yếu - Tất cả học sinh ghi danh cho năm học 2020-2021 sẽ đủ điều kiện nhận một cuốn kỷ yếu. Nhà trường 

sẽ phát cuốn kỷ yếu này vào đầu năm học 2021-2022. 

 

Chúng tôi nhận thấy rằng việc học trực tuyến đi kèm với những thách thức nhất định và chúng tôi đánh giá rất 

cao những nỗ lực của Quý vị trong việc đồng hành và hỗ trợ con em mình thông qua quá trình học tập này. Các 

Thầy cô cũng đã và đang cố gắng nhằm giúp các em học sinh tiếp tục hành trình học tập của mình một cách 

tích cực, mang tính xây dựng. Ngoài ra, kiến thức và kỹ năng mà các em thu được thông qua việc ứng dụng và 

thực hành công nghệ sẽ rất hữu ích cho các em trong tương lai. 

 

Nếu Quý Phụ huynh có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ văn phòng trường để được giải đáp. 

 

Trân trọng, 

 

Robert Madden – Phó hiệu trưởng (Phụ trách chuyên môn). 

 

Trường Quốc tế Singapore tại Nam Sài Gòn     
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Kính gửi Quý Phụ huynh,  

Tháng 5 là một tháng khá bận rộn trong năm học này. 

Khi dịch COVID-19 xuất hiện trên toàn quốc, Nhà 

trường đã nhanh chóng chuyển sang học trực tuyến để 

bảo đảm an toàn cho các em học sinh. Tôi rất tự hào 

về sự chăm chỉ, nỗ lực của các em học sinh và nhân 

viên trường góp phần làm cho quá trình chuyển tiếp 

này diễn ra liền mạch và suôn sẻ. Các em học sinh đã 

tiếp tục học tập không mệt mỏi dù có rất nhiều thách 

thức mà các em phải đối mặt. 

Học sinh khối THPT đã thể hiện sự kiên trì, gương mẫu 

trong kỳ thi Quốc tế Cambridge. Thật tuyệt vời khi thấy 

mỗi học sinh luôn phấn đấu cho thành tích học tập của 

mình. 

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Đại diện Hội đồng 

Học sinh của trường chúng ta, những bạn học sinh đến 

trường để hoàn thành kỳ thi của mình. Bất chấp những 

áp lực của việc học, các em vẫn tiếp tục các bản tin 

thông báo buổi sáng mỗi ngày. Thông báo buổi sáng là 

một phần quan trọng, thường xuyên trong ngày học 

của chúng ta. Nó đã giúp tạo ra cảm giác bình thường 

trong “thời gian dịch COVID” luôn thay đổi. 

Tôi rất ấn tượng bởi sự tiến bộ và những cải thiện mà 

các em học sinh trường chúng ta đang thực hiện với 

điểm số Dyned của mình. Điểm số của các em học sinh 

ở chương trình Tiếng Anh Dyned đã tăng đều đặn mỗi 

tháng trong năm nay. Các em đang tiếp tục nỗ lực rất 

nhiều để cải thiện trình độ Tiếng Anh của mình bằng 

cách sử dụng chương trình Dyned. 

Khi chúng ta đang bước vào tháng cuối của năm học 

này, tôi xin chúc những điều tốt đẹp nhất đến học sinh 

toàn trường cho các bài kiểm tra cuối cùng và quá trình 

học trực tuyến của các em. 

Caroline Atkinson - Phó hiệu trưởng  
 

Khuôn viên trường vắng bóng học sinh do dịch 

Covid-19     
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Năm học 2020-2021 là năm học thứ hai học sinh cả 

nước đến trường để học tập trong nỗi lo phập phồng vì 

dịch COVID-19 vẫn bùng phát và lây lan nhanh trên 

khắp thế giới.                                     

Vùng dịch nguy hiểm vẫn ở mức báo động đỏ đối với 

các quốc gia có nền kinh tế phát triển rất cao như Hoa 

Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Ý, Đức,… cho đến các nước 

nghèo đông dân như Brazil, Ấn Độ… và các nước láng 

giềng Đông Nam Á như Indonesia, Philippine, 

Singapore, Thái Lan, Myamar… Từ đầu năm 2020 đến 

nay, có những quốc gia phải hoàn toàn cách ly xã hội 

để ngăn chặn sự lây lan khủng khiếp của dịch COVID-

19. 

Đất nước Việt Nam ta tuy nhỏ bé nhưng rất kiên cường 
chống dịch. Đa phần công dân nghiêm túc chấp hành 
chỉ thị của Nhà Nước nên kinh tế vẫn ổn định, học sinh 
vẫn được tiếp tục đến trường để học tập cùng thầy cô 
và bè bạn. 

Tuy nhiên, biến chủng COVID-19 ngày càng nguy hiểm 
và lây lan trên diện rộng. Hiện nay, đất nước Việt Nam 
cũng đang oằn mình chống dịch khi dịch tái bùng phát 
trên một số tỉnh thành ở miền Bắc. TPHCM cũng đã có 
một số ca dương tính COVID-19. Chính vì vậy, trường 
học trên địa bàn thành phố phải đóng cửa và học sinh 
chuyển sang học online cho hết chương trình năm học 
2020-2021. 

Một điều đáng mừng là: chương trình Tiếng Việt đã kết 
thúc thi học kỳ II trước ngày 8/5/2021. Kết quả học tập 
của tất cả các bạn đã có. Tuy nhiên, chương trình 
Tiếng Anh Quốc tế sẽ không tổ chức thi cuối HKII vì 
dịch COVID-19, điểm Tiếng Anh Quốc tế sẽ được tính 
trên các bài kiểm tra thường xuyên trong HKII và trong 
thời gian học online từ ngày 10/5/21 cho đến hết ngày 
26/6/2021. Vì vậy , cô mong rằng: Các bạn học sinh 
cần cố gắng nỗ lực trong khi học online để kết quả học 
tập môn Tiếng Anh Quốc tế đạt được kết quả tốt. 

Hiện nay, hơn bao giờ hết,  tất cả mọi công dân Việt 
Nam đều mong mọi sinh hoạt xã hội sẽ trở lại bình 
thường, công nhân viên chức được đến công sở để 
làm việc, học sinh  thì mong được đến trường, đến lớp 
để học tập vui chơi. Muốn vậy, tất cả người dân Việt 
Nam đều phải nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K 
( Khẩu trang – Khử khuẩn - Khoảng cách –  Không  
tụ tập  – Khai báo y tế) để chiến thắng dịch COVID-
19 trong thời gian gần nhất. 

Cô Phùng Thị Tuyết Minh 

Phụ trách Cấp cao Chương trình Việt Nam 
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Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Bất chấp sự gián đoạn do dịch Covid-19, chúng tôi vẫn đảm bảo kỳ thi Quốc tế Cambridge diễn ra suôn sẻ và 

đúng tiến độ. Sau khi kết thúc kỳ thi, các em sẽ tiếp tục chương trình học trực tuyến và chúng tôi sẽ tiếp tục 

tuân theo các quy định của chính phủ và các biện pháp an toàn tốt nhất để đảm bảo học sinh được tiếp tục 

học tập và hỗ trợ. 

Donovan Neethling – Phụ trách học vụ (Khối THPT) 

 

Phòng thí nghiệm của trường  

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Môn giáo dục thể chất trực tuyến đang tập trung vào việc dạy cho các em học sinh các khái niệm về sự cân đối, 

cho các em có cơ hội tiếp xúc với nhiều môn thể thao khác nhau, thực hành các thói quen lành mạnh và hiểu 

những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng.  

Trong nỗ lực giúp các em học sinh hoạt động thể chất nhiều hơn (và dành ít thời gian hơn trên màn hình máy 

tính), chúng tôi khuyến khích các em làm 'Bài kiểm tra thể dục tại nhà' trong thời gian học trực tuyến. Bằng cách 

thực hiện 'Các bài kiểm tra thể dục tại nhà', chúng tôi hy vọng các em học sinh có thể duy trì thể lực để luôn giữ 

trạng thái tích khi ở nhà. Và mong tất cả chúng ta sẽ sớm được trở lại trường. 

Thầy Quinn Donovan – Giáo viên Thể dục 

 


