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                    BẢN TIN  

• Thông điệp Hiệu trưởng 

• Chủ điểm giá trị đạo đức 

• Giải thưởng về Mục tiêu học tập toàn 

trường 

• Quy định trường học 

 

CHÀO MỪNG CÁC EM TRỞ LẠI 

TRƯỜNG! 
 

Thông điệp Hiệu trưởng 

 
Kính gửi Qúy Phụ huynh, 
 
Tôi xin cảm ơn chân thành đến Qúy Phụ huynh vì sự đón tiếp nồng hậu 
mà tôi đã nhận được tại Trường Quốc tế Singapore tại Cần Thơ. 
 
Học sinh, giáo viên và nhân viên của chúng ta thực sự xuất sắc và mọi 
người đã tiếp đón tôi rất nồng hậu, điều này khiến tôi cảm thấy như tôi 
đang ở nhà của mình vậy! Vợ, con trai tôi và tôi rất vui mừng khi chuyển 
đến Cần Thơ và gia nhập đại gia đình Trường Quốc tế Singapore tại 
Cần Thơ. 
 
Với vai trò là Hiệu trưởng, tôi mong muốn hướng dẫn sự phát triển về 
cả giáo dục và cá nhân các em học sinh, giúp các em có sự chuẩn bị 
tuyệt vời để trở thành những nhà lãnh đạo tương lai. Tôi muốn gửi lời 
cảm ơn đến Qúy Phụ huynh và người giám hộ của các em vì luôn kiên 
nhẫn, thấu hiểu và tin tưởng khi chúng ta làm việc cùng nhau để đảm 
bảo rằng học sinh Trường Quốc tế Singapore tại Cần Thơ sẽ đạt được 
những mục tiêu và thành công to lớn trong cuộc đời của các em. 
 

Tôi rất vinh dự khi trở thành lãnh đạo của Nhà trường và tôi xin trân trọng 

cảm ơn sự ủng hộ của Qúy Phụ huynh. 

  

Trân trọng,   
Thầy Ben 
 

 

 

 

Những ngày nổi bật: 
 

Ngày 8/8: Bắt đầu học phần 1 

 

Ngày 1-2/9: ngày Quốc khánh 

 

Ngày 5/9: Hoạt động sau giờ học của học 

phần 1 bắt đầu/ Lễ khai giảng theo chỉ 

đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Ngày 9/9: Lễ hội Trung thu 

 

Ngày 17/9: Học phần 1 kết thúc 

 

Ngày 18-21/9: Kỳ nghỉ kết thúc học kỳ 1 
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Hồ Huỳnh Hoàng Phúc – học sinh 
lớp Chồi (hình phía trên) đang chăm 
chỉ làm chú voi Elmer trong khi học 
sinh lớp 3 (hình phía dưới) đang làm 
việc cùng nhau để tổ chức nhóm động 
vật cho lớp học STEM của mình. 

 

Chủ điểm giá trị đạo đức 

Vào tháng 8, học sinh của chúng ta đã học 
về sự Quan tâm và Chính trực. 

Quan tâm là dành tình yêu và sự chú ý cho 
những người và những điều quan trọng đối 
với bạn. Khi bạn quan tâm đến mọi người, 
bạn sẽ giúp họ. Bạn làm một công việc cẩn 
thận, cố gắng hết sức của bạn. Bạn đối xử 
với mọi người và mọi thứ một cách nhẹ 
nhàng và tôn trọng. Quan tâm làm cho thế 
giới trở thành một nơi an toàn hơn. 
 
Chính trực là sống theo giá trị cao quý của 
bạn. Đó là trung thực và chân thành. Chính 
trực giúp bạn lắng nghe tiếng lòng của mình, 
làm điều đúng đắn và nói lên sự thật. Sống 
chính trực là khi lời nói và hành động của 
bạn nhất quán với nhau. Chính trực mang 
lại cho bạn lòng tự tôn và một trái tim bình 
yên. 
 

Mục tiêu học tập toàn trường 

Mục tiêu Học tập Toàn trường trong tháng 8 
là nuôi dưỡng những Học sinh hiểu biết về 
công nghệ sử dụng hiệu quả công nghệ để 
truy cập, tổ chức, đánh giá, tạo ra và truyền 
đạt thông tin. Học sinh có thể minh họa kiến 
thức về công nghệ bằng vô số cách, chẳng 
hạn như: sử dụng Internet để nghiên cứu 
cho các dự án của trường, làm thuyết trình 
bằng PowerPoint, học cách sử dụng máy 
tính, và nhiều hơn thế nữa.  
 
Giải thưởng SWLG của chúng tôi dành cho 
những học sinh chăm chỉ nhất và đạt thành 
tích cao nhất. Những người chiến thắng của 
tháng này (xem trang tiếp theo): 
 

Eastern Values 
 

Western Education 
 

Global Citizens 
 

 

Mỹ, Phương, Quốc, and Vy – học 
sinh lớp 9 đang thảo luận cách để tổ 
chức một chuyến đi dã ngoại của 
Trường. 
 

Các em học sinh (hình phía trên) háo 
hức bắt đầu năm học mới. Thầy Ben 
(hình phía dưới) chào mừng các em với 
khẩu hiệu "Vâng, tôi có thể!" Các em có 
thể cố gắng hết sức mình…? Vâng tôi có 
thể! 
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Các học sinh lớp 6 học về Khoa học 
và vận dụng kiến thức liên quan để làm 
xà phòng  
 

Những Học Sinh Hiểu 
Biết và Sử Dụng Công 

Nghệ 

 
 

K1 – Lê Nguyễn Bảo Quyên, K2 – 
Nguyễn Ngọc Gia Hân, Prep – Lâm 
Hoàng Thi Thơ, Y1 – Trần Phúc Đăng, 
Y2 – Lương Tấn, Y3 – Huỳnh Ái My, Y4 
– Nguyễn Mỹ Phụng, Y5 – Đoàn Vân 
Anh, Y6 – Mã Ngọc Hân, Y7 – Lê 
Nguyên Long, Y8 – Đoàn Đồng Gia 
Huy, Y9 – Nguyễn Nhật Đăng, Y10 – 
Thái Nguyễn Hoàng Anh 

 

Chúc mừng tất cả học 
sinh của chúng ta! 

 

Nội quy trường 

Chúng tôi đã có một khởi đầu năm học mới  
tốt đẹp và mong rằng trường sẽ tiếp tục 
nhận được nhiều sự ủng hộ  từ các gia đình 
tại SIS@Cần Thơ 
 
Phụ huynh xin hãy lưu ý giờ đưa học sinh từ 
8:00 – 8:30 sáng và giờ đón về từ 3:30 – 
4:00 chiều đối với khối KIK và 4:00 – 4:30 
đối với tất cả học sinh còn lại. Trong thời 
gian này có rất nhiều xe hơi và xe máy vào 
khuôn viên trường. Điều này có thể tạo ra 
tình trạng kẹt xe, không an toàn cho học 
sinh và bất tiện cho phụ huynh. 
 
Để đảm bảo việc đưa đón được an toàn và 
hiệu quả, chúng tôi đề nghị phụ huynh cố 
gắng tránh đậu xe trong khuôn viên trường 
và đón con ngay sau giờ học. 
 
Chúng tôi rất cảm ơn sự thấu hiểu và sự ủng 
hộ các qui định của nhà trường. 
 

 

 

 

Học sinh lớp 2 vui đùa trong sân chơi 
dưới thời tiết đẹp. 
 

Học sinh lớp 1 trình bày với giáo viên 
cách bắt đầu tên bằng chữ in hoa. 
 

Giáo viên Tiếng Hoa Ms. GuoTing là 
sự bổ sung đáng mừng cho đội ngũ 
giáo viên của chúng tôi 
 

Các học sinh K2 đi dạo và xem các 
loại cây khác nhau trong khuôn viên 
trường. 
.  
 

Học sinh lớp 5 – Nguyễn Huy trình 
bày về công nghệ xưa và nay  
 

 

 

 

 

 


