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Thông điệp từ Hiệu Trưởng: Thời gian rất quan trọng 
 
Quý Phụ huynh thân mến, 
 
Mỗi buổi sáng trong tuần, tôi rất thích chào hỏi các em học sinh với một nụ 
cười tươi và đập tay cùng các em. Một ngày của tôi bắt đầu rất tích cực khi 
thấy các em học sinh chạy đến trường và chúc tôi có một buổi sáng tốt lành. 
Đến 8:30 sáng, giờ học bắt đầu và học sinh sẽ đến lớp. Nhưng vẫn còn một 
số học sinh đến muộn. 
 
Sự chậm trễ được xem như là thời gian sẽ bị thiếu trong một ngày học. Vì lý 
do đó, các nhà nghiên cứu cho rằng đây là một vấn đề kinh niên, lưu ý rằng 
một số học sinh dậy muộn mỗi ngày có dấu hiệu thờ ơ và chán nản từ 
trường học. Các nhà nghiên cứu cũng nói rằng học sinh có vấn đề khi đi trễ 
vì nhiều lý do bao gồm sự tập trung, khác biệt văn hóa, thiếu hụt kỹ năng và 
động lực kém. Học sinh cũng có thể bị trễ vì thiếu người đánh thức các em 
dậy và chuẩn bị đi học mỗi ngày. Đây là điều mà tôi có thể cần sự giúp đỡ 
của phụ huynh. 
 
Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự chậm trễ khi đi học có tác động tiêu 
cực đến kết quả học tập. Một số nghiên cứu đề cập rằng những học sinh đi 
trễ có xu hướng đạt điểm thấp hơn so với những người khác và ngủ muộn là nguyên nhân chính. Bởi bản chất của việc 
đến muộn là mất giờ học, học sinh nhận được ít giờ học hơn so với học sinh đã ở trong lớp khi tiếng chuông vang lên. 
Nhưng không chỉ một học sinh thường xuyên đến trường muộn còn hình thành thói quen không đúng giờ, sự chậm trễ 
của các em cũng làm gián đoạn việc học của các học sinh khác trong lớp. 
 
Một nghiên cứu của Viện nghiên cứu Hammil về khuyết tật đã xem xét sự chậm trễ ở các trường tiểu học. Các nhà 
nghiên cứu phát hiện ra rằng những học sinh thường xuyên đến trường muộn thường bỏ lỡ các thông báo mở đầu và 
các hoạt động học thuật quan trọng. Giáo viên có thể trở nên thất vọng khi học sinh đi muộn làm gián đoạn việc giảng 
dạy, và thường phải giảng lại phần bài giảng mà các em đã bỏ lỡ. Hành vi chậm trễ cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến 
môi trường lớp học tổng thể, nghiên cứu cho biết. Hơn nữa, những học sinh đi muộn khó có thể cảm thấy hòa nhập và 
chuẩn bị tốt khi các em vào lớp sau khi bài học bắt đầu. Học sinh có thể bối rối vì sự gián đoạn trong lớp học của mình 
khi vào muộn và có thể không lấy ra được các sách vở và dụng cụ cần thiết mà không gây ra sự gián đoạn. Ngoài ra, học 
sinh đó có thể không biết thầy cô đang dạy trang nào trong sách giáo khoa, hoặc liệu sẽ có một bài kiểm tra về bài học 
mà lớp đang học hay không.  
 
Trong khi nhiều sinh viên sẽ đi trễ vào một thời điểm nào đó trong năm, thì sự chậm trễ thường xuyên có thể trở thành 
một vấn đề thực sự. Một sự chậm trễ có được phép có thể được chấp nhận khi các em có các cuộc hẹn y tế kéo dài 
hoặc một tai nạn không thể tránh được. Sự chậm trễ không được phép có thể xảy ra khi một học sinh ngủ quên hoặc, rất 
đơn giản, đúng giờ không được coi là một vấn đề quan trọng. 
Do đó, một chính sách ngăn chặn sự chậm trễ hiệu quả sẽ sớm được thực hiện. Chúng tôi sẽ yêu cầu một học sinh 
muộn (có hoặc không có phụ huynh) đến văn phòng, ký tên vào sổ đăng ký và nhận thông báo đến muộn trước khi vào 
lớp. Học sinh sẽ thông báo đi trễ cho giáo viên và giáo viên sẽ ghi lại thời gian trễ trong sổ ghi chép của mình. Cảnh cáo 
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sẽ được đưa ra, trong những lần đầu vi phạm, sau đó là một cuộc họp với giáo viên và hiệu trưởng. Các biện pháp khác 
sẽ được xem xét dựa trên mức độ nghiêm trọng của sự chậm trễ và độ tuổi của các bé. 
 
Giờ học trong tuần của chúng ta là 8:00 sáng đến 5:00 chiều. Học sinh nên đến trường trong 30 phút đầu tiên (8: 00- 8: 
30 sáng). 
 
Chúng tôi hiểu rằng phụ huynh có lịch làm việc bận rộn, nhưng sự chậm trễ thường xuyên sẽ tạo ra các vấn đề về việc 
học cho học sinh đi muộn. Hãy chắc chắn rằng con quý vị đến đúng giờ vì đúng giờ là một kỹ năng xã hội quan trọng cho 
tất cả các em. Hơn nữa, đến đúng giờ thể hiện trách nhiệm với con cái của quý vị. 
 
Trân trọng,  
Larry Synclair 
Hiệu trưởng 
 

 
Chương trình học bơi của SIS đã bắt đầu. 
 
Đối với học sinh khối KIK, đây là cơ hội để các em tận hưởng việc 
chơi đùa ở dưới nước và học cách giữ an toàn khi ở gần nước. Hai 
hồ bơi nhỏ sẽ có sẵn trong khuôn viên trường và thời gian sẽ được 
lên cụ thể cho mỗi lớp để tham gia vào các hoạt động vui chơi dưới 
nước. Học sinh sẽ được hưởng lợi từ các hoạt động dưới nước, 
học cách chơi an toàn và kỹ năng để sẵn sàng bơi lội. Trong khi đó, 
học sinh SIS sẽ được đi đến hồ bơi cộng đồng gần khuôn viên SIS 
Cần Thơ một tuần một lần. Giáo viên hướng dẫn đã được thuê để 
dạy cho sinh viên về việc lặn, lướt, thở phối hợp và nhiều kỹ thuật 
bơi bao gồm bơi sải. 
 

 

 

 

 

 

 

Em Vinh (lớp Y4) là học sinh tiêu biểu của tháng 2. 

Em hiện đang học tập rất tốt. Nói tiếng Anh một 

cách thoải mái và dễ dàng, Vinh cũng rất năng 

động trong các môn thể thao như bóng đá và cầu 

lông. 

 

 

TRẦN CÔNG VINH 



 

 

 

Khoảng thời gian 
vui vẻ tại SIS 

 


