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Thông điệp từ hiệu trưởng: Đảm bảo an toàn trước và sau giờ học 
 
Quý phụ Huynh thân mến, 
 
Thật khó để tin được rằng học phần 1 đã kết thúc và chúng ta đã bước 
vào học phần 2 của năm học. Đây chắc chắn vẫn sẽ là một học phần 
đầy niềm vui. Hãy chuẩn bị cho một số dự án thú vị trong tương lai. 
Cuộc thi STEM, dã ngoại, lễ kỉ niệm những ngày đặc biệt và nhiều hoạt 
động thú vị khác đã được lên kế hoạch. Như vậy, để học sinh đến 
trường an toàn và tham dự các kế hoạch sắp tới của chúng tôi, tôi sẽ 
hoan nghênh sự giúp đỡ của quý vị liên quan đến việc đến trường và 
rời trường. 

Ở rất nhiều trường mà tôi đã từng làm việc, SIS đã mang đến nhiều nụ 
cười tươi nhất vào buổi sáng - nhưng chúng ta cần mang những nụ 
cười đó đến trường vào thời điểm giáo viên và nhân viên có mặt và 
trước khi các lớp học bắt đầu. Chúng tôi hiểu và thông cảm về những 
xung đột thời gian khi quý vị phải đi làm vào một thời gian nhất định, gặp 
khó khăn với ùn tắc giao thông, v.v. Tuy nhiên, chúng tôi luôn quan tâm đến các học sinh. Giờ làm việc tại SIS 
là 8:00 sáng đến 5:00 chiều. Học sinh cần phải đến lớp trước 8:30 sáng. Vui lòng sắp xếp để con quý vị được 
đưa đến trường trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng đến 8:30 sáng. Nếu không thể cho các em đi học sau 8:00 
sáng hoặc các em phải ở lại trường sau 5:00 chiều, vui lòng điền vào mẫu đơn trách nhiệm pháp lý có sẵn trong 
văn phòng. Thêm vào đó, các tầng trên và các lớp học sẽ đóng cửa đến 8:00 sáng. Học sinh nếu đến sớm hơn 
có thể chơi ở sân chơi hoặc sân bóng đá hoặc thư giãn ở sảnh trước hoặc căng tin. 

Trong khi đó, xin vui lòng đọc đoạn bản tin về bãi đậu xe. Cho đến khi chúng tôi có thể tiến hành việc mở rộng 
đường lái xe và bãi đỗ xe trong tương lai, điều rất quan trọng là duy trì luồng giao thông trôi chảy trong khi đưa 
hoặc đón học sinh. Kế hoạch mở rộng cho bãi đậu xe đòi hỏi nhiều thời gian để tham khảo và chuẩn bị với nhiều 
bộ phận khác nhau tham gia như kiến trúc sư, nhà khảo sát, nhà xây dựng, v.v. Do đó, vui lòng giúp chúng tôi 
bằng cách tuân theo các quy định mới của chúng tôi về bãi đậu xe và lưu lượng giao thông. Sự giúp đỡ của quý 
vị sẽ có lợi cho sự an toàn của học sinh và giảm ùn tắc. 

Trân trọng, 
Larry Synclair 
Hiệu trưởng 

Tháng 10 2019 



 

 
 

 

Ma quỷ, yêu tinh lang thang khắp các hành lang vào ngày 31 tháng 10. Tất nhiên, 
cũng có Người nhện, Người dơi và các siêu anh hùng khác nữa. Học sinh và nhân 
viên đã hóa trang để ăn mừng ngày lễ này. Ngoài ra, còn có các cuộc thi trang trí 
và trình diễn trang phục. 

  

Khi giáo viên, học sinh và nhân viên tuân theo nguyên tắc 
về an toàn trong bãi đậu xe của trường, việc giữ an toàn 
cho mọi người sẽ dễ dàng hơn. Các bãi đậu xe của 
trường là nơi cực kì đông đúc vào buổi sáng khi học sinh 
đến và vào buổi chiều khi đến giờ tan trường. Đảm bảo 
rằng không ai bị thương là mối quan tâm chính của nhân 
viên nhà trường, nhưng nó cũng đòi hỏi sự tham gia của 
mọi người, bao gồm cả phụ huynh. 

Khu vực A (khu vực màu cam) chỉ dành cho việc đưa / 
đón. Nếu phụ huynh cần ra khỏi xe và đưa con đến lớp, 
phụ huynh nên đỗ xe ở khu vực B (khu vực màu xanh lá 
cây). Điều này giữ cho luồng giao thông di chuyển trơn 

tru và hiệu quả. Với nỗ lực của tập thể, học sinh có thể 
đến trường và rời đi dễ dàng mà không phải lo lắng và điều 

đó giúp các em dễ dàng tập trung vào lí do mà các em đến trường: học tập.  
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 Học sinh lớp 10 của chúng ta đã di chuyển để gặp gỡ các học sinh khác tại các cơ sở của Outward Bound 
Vietnam tại Quy Nhơn từ ngày 7 đến 11 tháng 10.  

Được các giáo viên giới thiệu là học tập khám phá, Outward Bound Vietnam đã thành lập một cuộc thám hiểm 
với mục đích học tập. Trong suốt cuộc phiêu lưu kéo dài năm ngày của mình, mỗi học sinh đã tham gia vào các 
nỗ lực nhằm tăng cường sự đồng cảm, thành công và thất bại, hợp tác và cạnh tranh, hòa nhập và đa dạng. 
Tất cả những nỗ lực này được đặt nền tảng trong môi trường đầy kịch tính của thế giới tự nhiên. Khóa học này 
bao gồm các nhiệm vụ như lập kế hoạch tuyến đường, lập kế hoạch thực đơn, điều hướng, khám phá và phát 
triển kỹ năng. Điều này đã cho sinh viên cơ hội tham gia vào quá trình học tập phản xạ bao gồm các cơ hội 
chuyên sâu để lãnh đạo, tự phản ánh, phản hồi giữa các cá nhân, sự tự tin và ra quyết định. 
 
Mỗi tháng, chúng tôi sẽ giới thiệu một giáo viên và cung cấp ngắn gọn một số sự thật thú vị về giáo viên 
này. 

 
Nếu quý vị bước vào lớp tiếng Trung tại SIS, hãy sẵn 
sàng để thấy học sinh háo hức la hét bằng tiếng Trung. 
Li Jiaquan đã làm việc tại SIS từ năm học này với tư 
cách là giáo viên tiếng Trung của chúng tôi và cô ấy đã 
chứng tỏ là một nhà giáo rất năng động trong KIK cũng 
như ở tiểu học và trung học. Cô ấy quê ở thành phố 
Quý Cảng thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Với năm 
năm kinh nghiệm giảng dạy, hiện cô đã giảng dạy ở ba 
quốc gia: Việt Nam, Trung Quốc và Singapore. Li yêu 
thích công việc giảng dạy bởi vì theo Li “học sinh có thể 
học hỏi từ niềm vui và tiến bộ. Đối với tôi, dạy học cũng 
là một cách học tập”. Li nói thêm rằng cô ấy rất vui khi 
có thể trò chuyện với học sinh về các chủ đề khác nhau. 
Khi cô ấy không ở trong lớp học hay ở trường, cô ấy 
thích đi bộ đường dài, chạy bộ, du lịch và bóng rổ. 



 
  

 
Chúc mừng học sinh lớp 6 Phạm Lê Vy. Khi hiệu 
trưởng lần đầu tiên gặp em để kiểm tra đầu vào 
của em, thầy đã tự hỏi liệu có phải em đến từ 
Anh hay không vì chất giọng Anh của mình. 
Thật vậy, em nói tiếng Anh một cách tự tin cũng 
như học tập chăm chỉ để đạt điểm cao trong tất 
cả các môn học. 
 
Vy rất hòa đồng với mọi người và thích đọc sách 
bằng tiếng Anh. 
 
 

  
 
 
 
Trong tuần đầu tiên của tháng 10, Cần Thơ đã 
bị ảnh hưởng nặng nề với nhiều điểm ngập lụt. 
Kết quả đã khiến cho nhiều học sinh đến muộn. 
Như chúng ta đã biết, đây sẽ không phải là trận lụt cuối cùng. Hãy 
theo dõi các báo cáo về lũ lụt trong tương lai và chuẩn bị cho các 
sự kiện như vậy: 1) thiết lập thời gian khởi hành của bạn từ nhà đến 
trường sớm một chút; 2) kiểm tra các tuyến đường thay thế với mật 
độ giao thông ít hoặc ít khu vực ngập lụt hơn; và, 3) sắp xếp các 
chuyến đi để đảm bảo an toàn.  
 
 
 
 

 


