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Thông Điệp Từ Hiệu Trưởng:  Đồng hành cùng nhau 

Quý Phụ huynh thân mến,  

Giai đoạn này hẳn là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn đối với học 
sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân viên của Trường Quốc Tế 
Singapore. Cuộc khủng hoảng dịch Covid-19 đã lan rộng hầu hết 
200 quốc gia và ảnh hưởng gần 2 tỷ trẻ em trên thế giới.  

Vài tuần qua, mối lo ngại về bùng phát dịch đã gia tăng mạnh tại 
Cần Thơ làm gián đoạn việc dạy và học, gián đoạn việc hội họp, 
gặp mặt trong giao đình, ảnh hưởng trực tiếp đến việc giao tiếp 
trong xã hội và cuộc sống.  

Tôi đã thấy những sự thất vọng đó.  

Nhưng tôi muốn giành những lời ca ngợi đến mọi người – học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân viên. 
Những người đã có những quyết định khó khăn để bảo vệ sức khỏe bản thân và sức khỏe cộng đồng. 
Thật là không dễ dàng khi quyết định đóng cửa trường chuyển sang hình thức học trực tuyến trong 
một khoảng thời gian ngắn để có thể chuẩn bị cho việc học trực tuyến trong đại dịch.  

Tôi hiểu nỗi niềm của cha mẹ học sinh và những người thân luôn mong cho con em chúng ta được 
học tập một cách bình thường.  

Đã có rất nhiều phụ huynh không chỉ riêng ở Cần Thơ, kể cả những nơi khác đang phải vất vả trong 
việc vừa cân bằng công việc hằng ngày, vừa lo con cái ở nhà và cố gắng hỗ trợ con học tập trong giai 
đoạn giãn cách. Có thể hiểu tại sao cha mẹ mong muốn trường học mở cửa lại và các con được đến 
trường học trực tiếp. Vì đó là hình thức giáo dục tốt nhất cho trẻ. Chúng tôi mong phụ huynh hiểu rằng 
SIS cũng vậy, hi vọng trường sẽ mở cửa lại khi tình hình an toàn hơn.  

Hiện tại không phải là lúc để quên những nỗ lực của thành phố đã rất sớm có các biện pháp ngăn chặn 
cơn lây lan của đại dịch chết người. Nếu chúng ta mở lại trường quá sớm, dù kế hoạch tốt đến đâu, 
học sinh, giáo viên và cộng đồng của chúng ta sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng từ dịch bệnh 

Trân trọng, 
Larry Synclair 
Hiệu trưởng 

Tháng 05.2021 
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Lời khuyên cho cha mẹ dạy con ở nhà 
 

Trẻ em có nhiều cơ hội sử dụng và cải thiện ngôn ngữ của mình với 
sự hỗ trợ của cả giáo viên và phụ huynh. Nhưng các bậc cha mẹ 
cũng đặt ra nhiều câu hỏi, liệu tôi có thể hỗ trợ con mình nếu khả 
năng tiếng anh của tôi không tốt không? 
Câu trả lời là, có. 
Quý Phụ Huynh có thể giúp con mình tự tin và cảm thấy có động lực 
hơn bằng cách dành nhiều lời khen ngợi và tạo cơ hội để thực hành 
các bài học tiếng Anh của chúng. Trẻ em sẽ học dễ dàng hơn khi 
chúng được khen ngợi nhiều hơn khi ở nhà. Quý phụ huynh và con 
trẻ cũng có thể học tiếng Anh cùng nhau. Nếu Quý Phụ Huynh thật 
sự muống học tiếng Anh cùng còn, điều đó không khó. 
 
Đương nhiên, có những câu hỏi về việc luyện tập tiếng Anh ở nhà. 
Rất đơn giản: học ít và thường xuyên. Thực hành thường xuyên giúp 
trẻ học ngôn ngữ nhanh. Đừng nghĩ rằng học nhiều sẽ tạo ra nhiều 

kết quả tích cực. Trên thực tế, nó có thể tạo ra kiệt sức. Giữ các hoạt động ngắn gọn và thú vị (đối với 
những người học nhỏ tuổi, hãy thử từ 3–10 phút). Tuy nhiên, nếu con bạn thích làm việc một mình, 
hãy để chúng tự kiểm soát thời gian hoạt động của chúng.  
Luôn truyền đạt các cách để xây dựng sự tự tin của trẻ. Trẻ em đôi khi sợ mắc lỗi trước các bạn cùng 
lớp. Chúng thường cảm thấy thoải mái hơn khi thử luyện tập với cha mẹ. Khen ngợi trẻ để tạo cảm 
giác thành công và khuyến khích trẻ chấp nhận những sai làm mắc phải trong quá trình học.” 
Một gợi ý khác là tập trung vào sở thích của con trẻ: bình thường, giáo viên trên lớp sẽ chuẩn bị các 
bài học mà họ hy vọng sẽ thu hút được cả lớp, còn khi ở nhà Quý Phụ Huynh thực sự có thể tập trung 
đúng vào sở thích của con mình. Cùng nhau chọn những tài liệu mà con trẻ sẽ thích nhất, cho dù đó 
phải là về khủng long hay nhảy múa.  
Phần thưởng đôi khi có thể tạo ra sau mỗi hành động, thay vì phát triển các kỹ năng học tập lâu dài. 
Điều thực sự quan trọng là khen ngợi sự cố gắng của trẻ, không chỉ kết quả và trí thông minh. Điều 
này có nghĩa là khen ngợi con bạn nếu chúng tiếp tục thực hiện khi chúng tìm thấy điều gì đó khó khăn 
hoặc tự mình tìm ra cách giải quyết vấn đề. Nghiên cứu cho thấy rằng những đứa trẻ nhận được kiểu 
khen ngợi này sẽ có tiến bộ tốt nhất trong học tập. Giáo viên thường không thể đưa ra phần thưởng 
nào khác ngoài lời khen ngợi. Cha mẹ có nhiều lựa chọn - và phần thưởng không hề tốn kém. Ví dụ: 
bạn có thể thử những cách sau: 
• Phần thưởng hoạt động: con bạn có thêm thời gian rảnh để thực hiện các hoạt động yêu thích của 
chúng 
• Phần thưởng xã hội: con bạn có thêm thời gian giải trí cùng với gia đình và bạn bè 
• Yêu cầu con bạn nghĩ xem chúng muốn nỗ lực của mình được công nhận như thế nào. Ý tưởng của 
con có thể khiến bạn ngạc nhiên. 
Cha mẹ đóng một vai trò quan trọng bằng cách cho trẻ can đảm và tự tin để làm công việc của chúng, 
khuyến khích và giúp chúng phát triển các kỹ năng học tập. 

 

THÔNG TIN KÌ THI HỌC KÌ 2 
 
Diễn biến COVID-19 ở Việt Nam ngày càng phức tạp đã buộc các Cơ quan chức năng của Chính phủ chỉ 
đạo các trường học đóng cửa và chuyển sang học trực tuyến, các bài kiểm tra tiếng Anh trong Chương trình 
Quốc tế đã được thay thế bằng việc đánh giá hoàn thành trong các bài học trực tuyến trong ba đến bốn tuần 
tới. Đánh giá việc học trực tuyến này sẽ kết hợp với các bài đánh giá tiến trình trên lớp trong suốt Học kỳ 
Hai, để có được kết quả tổng kết cho Học kỳ Hai. Báo cáo điểm sẽ được chuẩn bị và có sẵn vào tuần cuối 
của năm học từ ThứHai, ngày 28 tháng 6 năm 2021. 



 

Vườn rau đang chờ các em trở lại... 
 

 
 

 

Chung kết toàn cầu 
Trường Quốc tế Singapore tự hào thông báo rằng em Nguyễn 
Khắc Thông (Dan) lớp 11 đã được chọn từ hàng nghìn bài dự thi 
của học sinh đến từ nhiều quốc gia để tham gia vào vòng chung 
kết của Chương trình RISE. 
  
Chương trình Cải Thiện Hệ Thống Giáo Dục (viết tắt: RISE) là một 
nỗ lực nghiên cứu toàn cầu nhằm tìm hiểu hơn về cách hệ thống 
giáo dục ở các nước đang phát triển có thể vượt qua tình trạng 
khủng hoảng học tập. Các thí sinh sẽ đưa ra các dự án đề xuất, 
tiến hành làm các video và bài phỏng vấn để tham gia. Dan đã đề 
xuất một dự án liên quan đến việc quản lý nước và phòng chống 
nhiễm mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.  
 
Cả trong các lần nộp bài dự thi ở Giai đoạn 1 và trong suốt thử thách Rise, Ban tổ chức nhận xét Dan đã 
thể hiện được “sự xuất sắc, sự kiên trì, tính chính trực, sự đồng cảm và khả năng kêu gọi” trong các bài thi 
của mình. Mỗi thí sinh lọt vào vòng Chung kết, giống như Dan sẽ tham gia “Ngày Chung kết” diễn ra vào 
một ngày cuối tuần trong tháng sáu, nội dung thi bao gồm một loạt các hoạt động và phỏng vấn cá nhân và 
nhóm. Sau khi hoàn thành các hoạt động, thí sinh sẽ nhận được một gói hỗ trợ tài chính để sử dụng cho 
mục đích giáo dục và ảnh hưởng của xã hội. 100 thí sinh chiến thắng sẽ nhận được gói hỗ trợ toàn thời 
gian.  
 
Những người chiến thắng trên toàn cầu của chương trình Rise sẽ tham gia hội nghị công dân thượng đỉnh 
để khám phá khả năng lãnh đạo, sự giúp đỡ và kế hoạch nghề nghiệp tương lai của họ. Họ sẽ nhận một gói 
công nghệ cùng với quyền truy cập vào các khóa học trực tuyến miễn phí và hỗ trợ tài chính cho mục đích 
giáo dục và thực tập. Khi những người chiến thắng trở thành lực lượng lao động, họ sẽ nhận được sự giúp 



đỡ cố vấn về nghề nghiệp. Nếu công việc của họ liên quan đến cộng đồng như dự án của Dan về Đồng 
Bằng Sông Cửu Long, họ có thể xin tài trợ để mở rộng sự ảnh hưởng của mình. Những người chiến thắng 
sẽ trở thành một phần của những lãnh đạo cộng đồng toàn cầu và được tiếp cận sớm với các cơ hội giáo 
dục và tài trợ thông qua mạng lưới thành viên RISE bao gồm đại học, doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận.  
 

 Mr. Ludwig Santos Mindo de Varona có hai bằng cử nhân và một bằng Thạc sĩ và 
sắp tới thầy ấy sẽ có hai bằng Thạc sĩ.  

 Ms. Lizelle MacLachlan là một trong những chủ đầu tư của một trường tư thục tại 
Nam Phi.   

 Ms. Lâm Thị Thủy Ngân (nhân viên văn phòng) từng là giáo viên tiếng Anh. 

 Mr. Aaran Meusen có đai đen ngũ đẳng bộ môn taekwondo.   

 Mr. Larry Synclair từng là giảng viên tại trường Đại học Bang Washington năm 1986.  

 
 

Trường SIS tại Cần Thơ sẽ trao 20 suất học bổng dành cho học sinh Việt 
Nam đang theo học tại các trường công lập và tư thục. Giá trị giải thưởng 
dành cho học sinh Lớp 6 và Lớp 10 chương trình tích hợp trong năm học 
mới như sau:  
 
 
 
 
 
 
Điều kiên tham gia như sau:  
1) Bảng điểm: Học lực Giỏi năm học 2019 – 2020 và học kì 1 năm học 2020 – 2021. 
2) Hạnh kiểm: Tốt năm học 2019 – 2020. 
 
Ngoài việc nộp các giấy tờ cần thiết, các thí sinh sẽ trải qua hai vòng thi gồm kiểm tra các môn như tiếng 
Anh, tiếng Việt và phỏng vấn. 
 
Con nhân viên của tập đoàn KinderWorld và các học sinh hiện tại đang học Lớp 5 của cơ sở Cần Thơ 
hoặc từ bất kỳ cơ sở nào của SIS đều không đủ điều kiện để tham gia chương trình học bổng. 
 
Vui lòng liên hệ văn phòng để biết thêm thông tin. 

 
 

Giá trị học bổng Lớp 6 Lớp 10 

90% 3 suất 3 suất 

70% 7 suất 7 suất 

TỔNG 10 suất 10 suất 

Khuôn mặt của giáo viên khi học sinh bảo không biết 

cách nộp bài tập trực tuyến 

nhưng thật kỳ diệu khi các em sử dụng thuần thục 

TikTok, You Tube, SnapChat, Twitter, Zalo, 

Facebook và Pinterest 


