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Thông điệp của Hiệu trưởng: Tiến Bước  

 

Kính gửi Phụ huynh, 
 
Trường Quốc tế Singapore chúng tôi rất vui khi thấy con em quý vị quay trở lại trường 
học, mặc dù chúng tôi mong có thể mở cửa hoạt động. Hiện tại chúng ta đang trải qua 
giai đoạn khó khăn toàn cầu do dịch Covid-19 đã tạo ra những thay đổi đáng kể trong 
cuộc sống và theo các chuyên gia giáo dục, có thể nói những thay đổi này mang dấu ấn 
lịch sử. 
 
Các nhà giáo dục từ khắp nơi trên thế giới đang tự hỏi liệu chúng ta có hướng tới một 
thế giới “hòa nhập” hay không. Trong học thuật, giáo dục tích hợp là sự kết hợp giữa giáo 
dục trực tiếp với giáo dục trực tuyến.Trong khi các chuyên gia giáo dục tranh luận về tiềm 
năng của phương pháp học tập kết hợp này, thực tế là chúng ta hiện đang tồn tại một 
loại virus thách thức tất cả các trường học đánh giá lại không chỉ vị trí của công nghệ 
trong (và ngoài) lớp học mà còn cả cách tiếp cận và dạy học sinh hiệu quả hơn. Còn 
ngoài lớp học thì sao? Liệu chúng ta có thể thích nghi với một môi trường “hòa nhập” 
không? Các câu hỏi được đặt ra về việc con người có khả năng thích ứng với việc sử 
dụng công nghệ nhiều hơn và ít phương tiện hơn ở nơi công cộng, tại nơi làm việc, được 
đưa đón cùng những người khác đến một địa điểm, v.v. 
 
Tôi đã nói chuyện với các nhà giáo dục ở nhiều quốc gia khác nhau trong sáu tháng qua. Bởi vì đây là giai đoạn COVID-
19, nhiều giáo viên và nhân viên cũng sẽ thích cuộc sống trở lại như ban đầu. Tuy nhiên, tôi có xu hướng đặt câu hỏi liệu 
cuộc sống có trở lại như trước hay không. SIS sẽ thay đổi? Chúng tôi không thể nói rằng chúng tôi sẽ trở nên khác biệt 
hoàn toàn, nhưng chúng tôi sẽ điều chỉnh để giáo viên có thể mang đến sự giáo dục tốt nhất có thể cho con bạn. Vì vậy, 
vâng, nó không chắc chắn, và rất khó vào lúc này - nhưng thành thật mà nói, chúng tôi sẽ tìm giải pháp. Chúng tôi sẽ làm 
điều đó. Đó sẽ là tương lai và điều này như một số chuyên gia gọi là “điều bình thường mới”. Nó sẽ không kết thúc cho 
đến khi COVID-19 kết thúc. Đó sẽ là cách thế giới phát triển - không phải thụt hậu. 
 
Chính phủ kêu gọi đóng cửa ở nhiều mức độ tại Việt Nam, vì vậy chúng tôi 
đã đóng cửa nhưng vẫn mở trực tuyến. Chúng tôi không bao giờ xem xét việc 
đóng cửa trường học và từ chối học sinh học. Xét cho cùng, một nền giáo dục 
Singapore, khuyến khích làm việc theo dự án và tư duy sáng tạo, được ghi 
nhận là có học sinh đạt thành tích cao nhất trong các bảng xếp hạng quốc tế, 
theo Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế (PISA) của OECD. Chúng tôi 
xem xét mọi cơ hội, kiểm tra những gì được cho phép bởi các cơ quan chức 
năng, và tiến lên phía trước thay vì nhìn lại và mong về quá khứ. 
 
SIS sẽ ở đó với các em, dạy các em về các môn học khác nhau và giúp các 
em tìm hiểu về cuộc sống cho dù nó có thay đổi như thế nào đi chăng nữa. 
 
Trân trọng kính chào! 
 Larry Synclair 
 Hiệu trưởng 

Tháng 9 – Tháng 10 2021 
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Giáo viên tin học mới của 

SIS là cô Michelle Parita. 

Cô rất yêu thích công việc 

giảng dạy môn tin học vì 

thế cô luôn sáng tạo trong công tác giảng dạy. Cô tốt nghiệp Giáo dục Trung học 

chuyên ngành tin học tại Trường Đại học Sư phạm Quốc gia ở Philippines. Cô 

ấy chia sẻ rằng “Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi đã dạy tôi việc học là điều quan trọng 

để thành công trong cuộc sống. Tôi thật may mắn khi có những người thầy tận 

tụy đã giúp tôi trang bị hành trang kiến thức để bước vào một xã hội rộng lớn 

hơn”. Chính vì điều này, cô ấy xem việc giảng dạy là một trải nghiệm bổ ích: “Tôi 

thích giúp học sinh hiểu nội dung môn học của mình và tôi rất phấn khởi khi thấy 

các em ngày càng tiến bộ và thành thạo hơn đối với kĩ năng tin học.” Michelle 

cũng là một nhà nghiên cứu trong 8 năm với tư cách là học giả cho một quỹ học 

bổng học thuật có trụ sở tại Vicenza, Ý. Cô không chỉ là một người đam mê công nghệ, am hiểu các ngôn ngữ 

lập trình như Visual basic, Python và C ++ lập trình, Michelle còn là một nghệ sĩ trang điểm và làm tóc tự do, 

đồng thời là người yêu thích các buổi trình diễn thời trang, cuộc thi sắc đẹp và người mẫu. Chào mừng cô đến 

với SIS! 

 

HỌC TRỰC TUYẾN 
Học sinh và giáo viên của chúng ta đã nhanh chóng chuẩn bị để học tập và giảng dạy trực tuyến, bắt đầu vào 

ngày 9 tháng 8. Năm nay, nhằm tránh tình trạng gián đoạn học tập, chúng tôi đã cung cấp phương pháp học 

trực tuyến cho các em. Chúng tôi ngạc nhiên khi các em có thể dễ dàng ổn định và tham gia vào việc học trực 

tuyến. Bên cạnh đó, các em tích cực tham gia vào các tiết học, các em hát, đọc thuộc lòng và kể theo câu 

chuyện mà giáo viên đọc cho các em. Thật tuyệt vời khi xem các em tham gia vào các hoạt động học tập. Phụ 

huynh vui lòng nhắc nhở các em tham gia lớp học đúng giờ, mở camera và hoàn thành các bài tập và nhiệm vụ 

được giao. 

 

Vui lòng lưu ý rằng:  

 

1. Camera   

   a. Học sinh phải mở camera khi tham gia lớp học. Đây là quy định của trường học.  

   b. Giáo viên phải có thể nhìn thấy khuôn mặt của tất cả học sinh, từ vai trở lên.  

   c. Nếu camera của học sinh tắt trong suốt tiết học thì được xem như là vắng mặt; sau đó, giáo viên sẽ gửi 

email cho Phụ huynh để thông báo về việc này.   

   d. Nếu camera hoặc wifi của các em có vấn đề, Phụ huynh vui lòng liên hệ giáo viên để thông báo về vấn đề 

đó và thời gian để sửa chữa.  

2. Tại sao học sinh cần bật camera?  

   a. Giáo viên cần quan sát học sinh trong khi dạy để đảm bảo rằng các em hiểu bài hay không.  

   b. Học sinh cần có cảm giác như đang trong lớp học thực sự - tất cả học sinh đều phải tham gia vào lớp 

học.  

   c. Học sinh cần trả lời khi giáo viên gọi.  

   d. Học sinh không được chơi trò chơi điện tử hoặc sử dụng mạng xã hội trong các tiết học. Nếu camera 

được bật, giáo viên có thể thấy. 

4. Học sinh thông báo giáo viên nếu họ cần rời tiết học sớm hơn.  

5. Học sinh có thời gian giải lao và ăn trưa riêng biệt vì vậy các em không nên ăn trong giờ học.  
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COVID-19 Lời nhắc An toàn tại Trường học 

Theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, phụ huynh, học sinh và khách lưu trú được nhắc nhở rằng bất cứ 

ai vào khuôn viên trường của chúng tôi đều phải kiểm tra nhiệt độ, khử khuẩn trùng tay và đeo khẩu trang khi ở 

trong khuôn viên. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng an toàn cho mọi người là ưu tiên hàng đầu. 

 

Cám ơn Qúy Phụ huynh đã luôn hỗ trợ trong các lớp học trực tuyến.  
 

Chúc mừng các em học sinh say đây nhận được chứng chỉ hoàn thành Dyned. Các em đã chăm chỉ học tập 

tiếng Anh với quyết tâm cao thông qua chương trình Dyned. Trong học phần 1, nhiều học sinh đã thành công 

khi đạt được cấp độ mới, qua đó cho thấy những nỗ lực của đều sẽ mang đến kết quả tốt. Chương trình Dyned 

ngày càng cho thấy có hiệu quả khi các em luyện tập nói, phát âm và đọc. Chúng tôi rất mong chờ được trao 

nhiều chứng nhận hoàn thành DynEd trong học kỳ này cho các em.  

 Lớp 3  

Dương Quỳnh Anh   Cấp độ 1 

Võ Huy Thịnh    Cấp độ 2  

 

Lớp 4 

Kiều Bảo Đức   Cấp độ 2   

Bùi Thái Bảo Ngọc  Cấp độ 3 

Huỳnh Nguyễn Thanh Lâm   Cấp độ 3 

Nguyễn Vĩnh Minh Khoa      Cấp độ 3 

Phan Hạ Thanh   Cấp độ 3 

Trần An Khang   Cấp độ 3 

Lê Duy Quang   Cấp độ 4 

Võ Ngọc Song Thư   Cấp độ 2, Cấp độ 3, Cấp độ 4 

Trần Mỹ Anh   Cấp độ 6 

 

Lớp 7 

Nguyễn Minh Đăng A2 

Vũ Quế Hảo B1+ 

 

Lớp 8 

Phan Đình Thiên Ân A1+ 

 

Lớp 12 

Đoàn Đông Thy A1 + 

 

 

 

 

 


