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Thông điệp từ hiệu trưởng: Tiếp thu và lắng nghe 

 

Quý phụ Huynh thân mến, 
 
Tháng 9 là một tháng thú vị đối với học sinh tại trường và đó là thời gian để 
mọi người chú ý đến những gì mình đã làm và những gì mình sẽ làm. 
 
Thật tuyệt vời khi xem trường của chúng ta đang trên đà phát triển và thấy 
các học sinh bận rộn với việc học. Luôn luôn có điều gì đó mới mẻ đối với 
học sinh của chúng ta: các em sẽ khám phá về tầm quan trọng của nhận 
thức về môi trường, nói với cha mẹ về những gì các em đã học được trong 
lớp học tiếng Trung của mình, đưa ra những sản phẩm được tạo ra từ lớp 
nghệ thuật và thủ công, giải thích về một cách mới để chào đón mọi người 
trong Tiếng Anh, hoặc, rất đơn giản, trở về nhà với điểm tốt khi làm bài tập. 
 
Tôi muốn quan sát cách các em học được các giá trị phương Đông thông 
qua giáo dục phương Tây. Đổi lại, học sinh sẽ trở thành những nhà lãnh đạo 
tháo vát và sáng tạo cũng như có ảnh hưởng và lòng nhân ái sẵn sàng đóng 
góp cho tương lai của thế giới. Có một câu nói rất phổ biến rằng: Một xã hội 
đa văn hóa không từ chối văn hóa của người khác mà sẵn sàng lắng nghe, 
xem xét, để đối thoại và cuối cùng, sẽ có thể chấp nhận văn hóa của người 
khác mà không ảnh hưởng đến văn hóa của mình. 
 
Khi chúng ta đang tiến gần đến những ngày cuối cùng của học kỳ đầu tiên, đây là thời gian đặc biệt để Quý phụ 
huynh sẽ tham gia cùng các giáo viên trong với mục đích: hỗ trợ và giúp đỡ học sinh của chúng ta. Nếu có thể, 
xin vui lòng đảm bảo rằng con quý vị sẽ có thời gian thích hợp và môi trường thích hợp để làm bài tập về nhà. 
Đưa ra hỗ trợ tích cực và nhiều khuyến khích. Trên tất cả, xin vui lòng hãy lắng nghe. Lắng nghe là một công 
cụ giao tiếp vô cùng hiệu quả giống như đối thoại; không lắng nghe, những lời quý vị nói sẽ không có được sự 
tôn kính. 
 
Trân trọng, 
Larry Synclair 
Hiệu trưởng 
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Đó là một lễ kỷ niệm thực sự của mùa thu 

hoạch. Trong khi các trường khác tổ chức lễ hội 

Trung Thu bằng một sự kiện bình thường, mọi 

người tại SIS đã tổ chức một buổi biểu diễn thú 

vị và – đặc biệt nhất - là một vụ thu hoạch tuyệt 

vời từ khu vườn hữu cơ của trường. Thầy 

Phước và cô Lizelle đã tổ chức lễ kỷ niệm với 

các tiết mục giải trí cùng thầy Thành, cô Ngọc 

và các học sinh. Sau đó, nhiều học sinh đã tập 

trung tại khu vườn hữu cơ để chia sẻ mùa thu 

hoạch rau muống. Mùa thu hoạch thật tuyệt vời 

cho tất cả. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Học sinh lớp 6 và lớp 7 của chúng ta đã đi và gặp 

gỡ các học sinh khác tại các cơ sở Outward Bound 

Vietnam tại Quy Nhơn từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 

9. 

Được các giáo viên giới thiệu là học tập thám 

hiểm, 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 nhiệm vụ nhằm tăng 

cường sự đồng cảm, thành công và thất bại, hợp 

tác, cạnh tranh, sự đa dạng và bình đẳng. 

Tất cả những bài học này được đặt trên 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 chuyến đi, tạo thực đơn, điều hướng, khám phá 

và phát triển kỹ năng. Điều này đã cho học sinh cơ hội tham gia vào quá trình học tập phản xạ và tạo điều kiện 

thuận lợi, liên quan đến các cơ hội chuyên sâu về lãnh đạo, tự nhận xét, phản hồi giữa các cá nhân, sự tự tin 

và ra quyết định. 

 

 

 

 

 

 

Mỗi tháng, trường sẽ giới thiệu một giáo viên và một số thông tin thú vị về giáo viên này 



 

Ngô Chí Thành là giáo viên chủ nhiệm lớp 2, chăm chỉ 
và hòa đồng. 
 
Ba năm trước, Thành tốt nghiệp chuyên ngành Sư 
Phạm Tiểu học. Anh ấy thích làm việc tại SIS, anh ấy 
nói: “Tôi có rất nhiều đồng nghiệp tốt. Họ đều nhiệt tình 
và quan tâm đến tôi. Bên cạnh đó, học sinh của tôi là 
những em rất năng động và hoạt bát”. 
 

Sở thích của thầy là nghe nhạc và đọc sách, cầu lông là 

môn thể thao yêu thích của thầy. Thầy cũng thích thực 

hành viết thư pháp trong thời gian rảnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin chúc mừng Thiên Ân, em được bạn 

bè và thầy cô biết đến như một học sinh 

giỏi. Em thích học ngôn ngữ. Ví dụ, 

Thiên Ân thích học tiếng Anh và rất yêu 

thích tiếng Trung rất nhiều nên em có 

thể nhớ từ vựng rất nhanh. Thiên Ân luôn 

tình nguyện tham gia buổi học một cách 

nghiêm túc. Em ấy ngồi và lắng nghe giáo 

viên. Thiên Ân cũng thích chơi bóng đá sau 

giờ học. 

 

 

 

 

 

GHI NHỚ: HỌP PHỤ HUYNH: 7/11 ĐẾN 10/11/2019.  

Vui lòng sắp xếp một cuộc hẹn trước với văn phòng để gặp các giáo viên.  
Trẻ em học tốt hơn khi có cha mẹ cùng tham gia. Tham dự cuộc họp giáo viên và phụ huynh là 

một cách để được tham gia vào quá trình học và giúp con quý vị thành công. Phụ huynh sẽ sớm 

nhận được thông tin về các cuộc họp phụ huynh-giáo viên sắp tới. Cuộc họp giữa phụ huynh và 

giáo viên cung cấp những cơ hội tuyệt vời để giáo viên thảo luận với phụ huynh về việc học 

của con em mình, nói về những điểm mạnh và điểm yếu của các em, trò chuyện về các mối 

quan tâm học thuật hoặc xã hội, v.v. Phụ huynh của lớp 10 sẽ gặp giáo viên trong tuần 21 tháng 

10. 

 

Nguyen Phuc Thien An 



 

 


