
 

 

E: enquiry@cantho.sis.edu.vn T: (84) 292 7301 777 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 trưởng: Sức mạnh của Truyền Thông 
 
Quý phụ Huynh thân mến, 
 
Khi học sinh học tiếng Anh tại trường Quốc Tế Singapore, các em không 
chỉ được học về từ ngữ mà còn hơn thế nữa. Các em còn phải học cả 
cách giao tiếp hiệu quả. Đôi khi, chúng ta cần lắng nghe các thông điệp 
từ những người trẻ tuổi. Trong những ngày gần đây, các bản tin trên 
mạng xã hội dễ dàng cho chúng ta nhiều thông tin, ý kiến của giới trẻ 
được bày tỏ qua vấn đề môi trường. Gần đây nhất, thế giới đã đổ dồn 
sự chú ý của mình về nhà môi trường trẻ người Thụy Điển có tên là 
Greta Thunberg. Thông điệp của em ấy đã mang lại những cảm hứng 
mới mẻ và cả những phê bình. Có thể nói em ấy rất biết cách truyền 
thông hay còn gọi là giao tiếp trên mạng xã hội  

Greta được hàng triệu người gồm những người trẻ và cả những người 
lớn tuổi hơn biết đến thông qua truyền thông. Cô gái chỉ mới 16 tuổi này được xem là dộng lực và khợi dậy nhận 
thức của con người về sự nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường. Về mặt chính trị và kinh tế, cô gái người Thụy 
điển này đã bị một số ít những người đem ra để bàn luận và bình phẩm. Greta đã chiếm được sự chú ý của 
truyền thông. Cho hàng triệu người cả người trẻ và người lớn tuổi hơn, cô gái 16 tuổi ấy và nguồn động lực cho 
nhận thức về môi trường. Một số ít thiên về lợi ích chính trị và kinh tế, cô gái người Thụy Điển đã trở thành mục 
tiêu để chỉ trích. Cô ấy là một thiếu niên với khả năng nêu lên những cảnh báo cần được ngăn chặn thông qua 
việc cô dùng cảm xúc của mình để phản ứng với điều đó. Tại sao ư? Cô ấy thể hiện điều đó theo một cách rất 
xúc động và mặc kệ những người muốn trêu chọc về cách nói ra ấy của cô 

Hình ảnh biểu thị sự giận dữ trên gương mặt của cô bị lạm dụng trên mạng xã hội. Một số người có xu hướng 
rất nhanh, rất kiên quyết, làm suy yếu sự thật bằng cách chế giễu những niềm tin chân chính và những nỗ lực 
thực tế để giải quyết các vấn đề mà chúng ta phải đối mặt. Greta đổ lỗi cho người lớn, và đúng như vậy. Đây 
không phải là lần đầu tiên thế hệ trẻ đổ lỗi cho thế hệ trước. Tuy nhiên, thế hệ này có thể tạo ra sự khác biệt. 

Không giống như Greta và một vài thiếu niên khác đã khiến giới truyền thông chú ý đến, hầu hết những người 
trẻ tuổi của chúng ta không hoàn toàn hiểu được sức mạnh của truyền thông ngày nay. Các em chỉ quan tâm 
đến thế giới theo một khía cạnh cá nhân. Đúng, các em đã thể hiện sự yêu thích đặc biệt đối với thuốc nhuộm 
tóc, thưởng thức thể loại âm nhạc mà cha mẹ các em sẽ không bao giờ hiểu được, viết hoặc đọc ngôn ngữ khó 
hiểu trên các trang mạng xã hội, v.v. Đây thực sự là những gì làm cần làm để một thiếu niên có đầu óc độc lập 
có thể phát huy khả năng giao tiếp? Có rất nhiều vấn đề để thanh thiếu niên của chúng ta phải dùng lời nói để 
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diễn đạt - giống như cách mà thế hệ cha mẹ các em và những thế hệ trước đó đã sử dụng. Nhưng còn bây giờ 
thì sao? 

Thế giới của chúng ta đang thay đổi. Bằng chứng khoa học bây giờ không bị cản trở. Cuộc cách mạng công 
nghiệp từ vài thế kỷ trước đã tạo ra những điều kiện đáng báo động tại các thành phố trên khắp thế giới. Bất kể 
nghèo đói và ô nhiễm, Trái đất của chúng ta có thể quản lý và có thể trẻ hóa chính nó. Nhưng, nó cần sức mạnh 
của truyền thông để tạo ra thông điệp đó. 

Greta có thể được nhận xét như một người nhiệt thành quá mức hay là một nạn nhân không may mắn do sự 
quan tâm thái quá của các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, thông điệp của em đã vang lên sự thật. Những 
người trưởng thành trên Trái đất phải hành động và làm điều gì đó nhanh chóng. Hơn nữa, khuyến khích thế 
hệ người lớn tiếp theo của chúng ta – con em của quý vị - quan tâm tích cực và thực tế hơn và truyền đạt sự 
thay đổi để tốt hơn. 

Trân trọng 
Larry Synclair 
Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

     

 

Mỗi người đều có một giáo viên ảnh hưởng đến cuộc sống của mình theo một cách nào đó. Cho dù đó là việc 
học ngôn ngữ, phát triển tư duy phê phán hay cung cấp các hỗ trợ để bồi dưỡng đạo đức, chúng tôi biết giáo 
viên là một phần trong việc định hình các học sinh trở thành người như thế nào. Có một câu nói phổ biến được 
truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác - đó là “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Ngày 20 tháng 11 là ngày đặc biệt khi 
Việt Nam vinh danh các giáo viên và công việc của họ. Đối với các giáo viên của trường quốc tế Singapore, đó 
là một ngày vui nhất định dành cho họ. Ngày lễ kỷ niệm bao gồm các màn trình diễn của các học sinh để thể 



hiện sự biết ơn của các em đối với các giáo viên. Những buổi biểu diễn bao gồm ca hát, nhảy múa và tặng hoa, 
thiệp, quà tặng. Rất nhiều lời cảm ơn chân thành đã được gửi đến tất cả mọi người từ các giáo viên đến nhân 
viên SIS. 

 
Ngày 14 tháng 12 / 9:00 AM - 12:00 PM  

Hội chợ từ thiện 2019 lại sắp sửa diễn ra tại trường chúng ta, và cũng như mọi năm 
– số tiền từ hội chợ này sẽ được quyên góp cho việc làm từ thiện. Năm nay 
KinderWorld sẽ hỗ trợ tổ chức Caritas Việt Nam. Các chương trình của Caritas Việt 
Nam nhằm mục đích thúc đẩy phát triển con người toàn diện và cung cấp sự hỗ trợ 

khẩn cấp. Caritas tổ chức các hội thảo về HIV / AIDS để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch. Các hội thảo bao 
gồm đào tạo và tư vấn. Các hoạt động dịch vụ xã hội của Caritas Việt Nam bao gồm các chiến dịch giúp tăng 
cường giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, các dự án về nước để cải thiện sức khỏe của bệnh nhân 
phong và hỗ trợ người khuyết tật. Caritas cũng điều hành một chương trình học bổng dành cho sinh viên nghèo. 
Hãy sẵn sàng vui chơi thỏa thích tại hội chợ từ thiện sắp tới nhé! 

 

 

 
 

 
 

Vào ngày 21 tháng 11, học sinh lớp 4 của thầy Phước, và học sinh 
lớp 5 của cô Oanh đã tham gia vào chương trình Outward Bound 
tại trường: một chuyến cắm trại qua đêm trong khuôn viên trường 
hay còn gọi là chuyến đi cắm trại trong phòng đa chức năng, các 
học sinh đã tham gia vào nhiều trò chơi và dự án làm việc nhóm 
khác nhau. Kết thúc sự kiện qua đêm này, các sinh viên đã nhận 
được chứng chỉ của Outward Bound Vietnam và trang bị thêm nhiều 
kiến thức, kĩ năng sống rất có ích. 
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MỖI THÁNG, CHÚNG TÔI SẼ GIỚI THIỆU MỘT GIÁO VIÊN VÀ BẬT MÍ NGẮN MỘT SỐ SỰ THẬT THÚ VỊ 
VỀ NGƯỜI NÀY. 

 
Nguyễn Thị Linh – Giáo viên lớp Nursery 
 
Cô Linh – một giáo viên luôn truyền tải năng lượng tích 
cực - một khi bạn nhìn thấy và nói chuyện với cô ấy, tôi 
tin là bạn vui vẻ và tích cực cũng như tôi cảm thấy. Cô 
Linh đã  làm việc trong ngành giáo dục được bảy năm 
và gia nhập trường của chúng tôi khi vừa bắt đầu mở 
cửa lần đầu tiên vào năm 2018. Cô Linh nói rằng cô 
không chỉ là người dạy, mà còn là người học. “Điều mà 
tôi thích nhất khi trở thành một giáo viên là theo dõi sự 
phát triển và thành công của các học sinh” cô nói. “Hơn 
nữa, mỗi ngày đều có những cuộc phiêu lưu và thử 
thách mới. Tôi cũng học được những điều mới từ các 
em mỗi ngày”. Cô Linh là một giáo viên thông thạo tiếng 
Anh. Và cô luôn ca ngợi về giáo viên đại học của mình 
vì sự lưu loát của cô ấy đã ảnh hưởng đến cô. Cô còn 
chia sẻ với  tôi nhiều cách giúp học sinh cải thiện tiếng 
Anh đơn giản như bằng cách đọc sách, xem phim, nghe 
nhạc bằng tiếng Anh và đặc biệt là tự học. Cô ấy cũng 

là người mẹ đáng tự hào của hai cậu bé. Cô ấy nói khi cô ấy không ở trường, cô ấy thường dành thời gian 
chăm sóc và chơi với các con. “Tôi thích đi du lịch đến những nơi ấy cùng với gia đình của mình”, ngoài ra 
đọc sách và đi mua sắm cho cá nhân cũng là một trong những sở thích của cô giáo Linh. 

 
 
 

Xin chúc mừng học sinh lớp Prep của 
chúng tôi, bé Phương Nghi. Em ấy 
không chỉ là một học sinh giỏi mà còn 
là một người bạn rất tốt bụng với các 
bạn học. Phương Nghi luôn lắng nghe 
giáo viên và hoàn thành tất cả các 
nhiệm vụ được giao một cách hoàn 
hảo. Ngoài ra, em ấy sẵn sàng giúp đỡ 
những người khác với lòng tốt và sự 

tử tế của mình. Phương Nghi, thích chơi với đồ chơi nấu ăn và thích đồ chơi xây dựng, và em còn khá sáng tạo 
với trò chơi Lego. Hơn hết, giáo viên, bạn bè và gia đình em luôn tự hào về em. 
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