
 

 

 E: enquiry@cantho.sis.edu.vn T: (84) 292 730 9988 www.cantho.sis.edu.vn 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ CAN THO 

AUGUST 2018 

AUGUST 2018 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ CAN THO FEBRUARY 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông điệp của hiệu trưởng: Sẵn sàng chào đón năm học mới 

 
Gửi Quý phụ huynh,  
 
Nhà trường rất vui mừng và hân hoan chào đón các em trở lại trường với những nụ 
cười rạng ngời trên môi. Mặc dù năm học vừa qua tại trường quốc tế Singapore đã 
để lại nhiều thử thách cho cả học sinh và giáo viên vì dịch bệnh Covid-19, năm nay 
nhà trường  hy vọng một năm học mới với nhiều niềm vui, học hỏi cũng như nhiều 
thành quả tại trường. Giáo viên tại trường quốc tế Singapore đã sẵn sàng. 
 
Tất cả giáo viên đã trở lại trường. Tôi cũng rất vui mừng được chào đón quý thầy cô 
trở lại trường. Đội ngũ giáo viên của Trường rất chuyên tâm và chuyên nghiệp - tất 
cả giáo viên ở đây đều có kĩ năng chuyên môn. Giáo viên bản ngữ tại trường không 
chỉ đơn thuần là giáo viên nói tiếng anh mà còn là giáo viên với nhiều kinh nghiệm. 
Có thể nhận định rằng giáo viên của trường luôn truyền tải kiến thức đến các em một 
cách tự nhiên nhất.  
 
Với kinh nghiệm nhiều năm, giáo viên tại SIS không sử dụng phương pháp áp đặt truyền thống. Giáo viên luôn sàng lọc và 
áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại. Truyền đạt phát triển một cách tự nhiên có thể được xem như một hình thức 
“kiến thức ngầm” mà chỉ có một số giáo viên giỏi mới có thể làm được. Tại SIS, giáo viên áp dụng phương pháp giảng dạy 
phát triển tự nhiên cũng như tiếp cận ứng dụng nhiều phương pháp giảng dạy phù hợp. Vì sao giáo viên phải luôn cập 
nhập các phương pháp giảng dạy? 
 
Có thể nói giảng dạy là một trong những công tác khó khăn. Một giáo viên giỏi cần có nhiều yếu tố, trong đó có tâm huyết. 
Một giáo viên giỏi cũng phải đòi hỏi kĩ năng chuyên môn, chuyên nghiệp trong khả năng quan sát và nhận biết vấn đề. Kĩ 
năng chuyên môn còn có nghĩa là có thể làm được những điều có thể thấy; mỗi cá nhân khác nhau sẽ có kĩ năng khác 
nhau, giáo viên có thể nhận biết và phát triển cho mỗi cá nhân. Chính giáo viên cũng vậy, mặc dù có nhiều chuyên môn 
nhưng không có nghĩa là ngừng cố gắng. Tại SIS, để là một giáo viên giỏi chính bản thân giáo viên cũng không ngừng 
hoàn thiện và mở rộng kiến thức của mình. 
 
Chính vì thế … toàn thể giáo viên và học sinh sẽ bắt đầu một năm học mới cùng nhau học tập và cải thiện. Chương trình 
tiếng anh DynEd (Chương trình học qua máy tính) sẽ áp dụng cho lớp 3 trở lên. Giáo viên mẫu giáo sẽ bắt đầu học kì mới 
với những buổi tập huấn về các chủ đề giảng dạy. STEM, lớp học thú vị với nhiều dự án dành cho các em.  
 
Giáo viên đã sẵn sàng chào đón một năm học mới. 
  

 
Trân trọng,  
Larry Synclair 
Hiệu trưởng, 
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Dang Ngoc Thien Phuc (Rose) 

 
 
 
 
 
Sân chơi mới sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. Sân chơi 

được thiết kế bởi công ty xây dựng sân chơi uy tín - Merryland, với mục đích 

tạo ra sân chơi lành mạnh và an toàn cho học sinh. Sàn của sân chơi là sàn cao 

su được thiết kế để chống va đập và trơn trượt. Nó hoạt động như tấm đệm giúp 

giảm nguy cơ chấn thương trong trường hợp không may học sinh bị ngã. Nhà 

trường đã thiết kế thêm mái che ở phía trên sân chơi, tuy nhiên để bảo vệ sức 

khỏe cho học sinh, chúng tôi yêu cầu học sinh nên đội mũ khi trời nắng to.  

 

 
Trong năm học mới, Trường Quốc tế Singapore sẽ thành lập Hội đồng học sinh 
(S.C). Nhà trường khuyến khích và tán dương học sinh tự ứng cử cho các vị trí 
trong Hội đồng học sinh. Giáo viên lớp 5, 6 và 7 sẽ chọn ra hai ứng cử viên của 
mỗi lớp; giáo viên lớp 8 và 11 sẽ chọn ra một ứng cử viên của mỗi lớp để tham 
gia vào Hội đồng học sinh. Nhà trường sẽ lần lượt chọn ra các ứng cử viên 
sáng giá cho các vị trí: Chủ tịch Hội học sinh, Phó Chủ tịch và thư ký. Chủ tịch 
Hội học sinh sẽ chủ trì các cuộc họp của Hội học sinh và phải đảm bảo rằng 
mọi người đều có tiếng nói bình đẳng trong các cuộc họp thảo luận của Hội học 
sinh. Phó Chủ tịch S.C. sẽ phụ trách chủ trì cuộc họp của Hội học sinh nếu Chủ 
tịch không thể tham dự và cũng sẽ hỗ trợ Chủ tịch chuẩn bị lịch trình và chương 
trình nghị sự cũng như đảm bảo các dự án và hoạt động diễn ra tốt đẹp. Thư 
ký S.C. sẽ ghi chép lại biên bản cuộc họp và đảm bảo hoạt động diễn ra đúng 

lịch trình. Lớp trưởng là đại diện phát ngôn của mỗi lớp và tham gia vào cuộc 
họp của S.C cũng như phổ biến lại kế hoạch của S.C cho tập thể lớp. Hiệu 

trưởng và giáo viên đại diện cũng sẽ tham gia vào buổi họp của S.C. Hội học sinh cũng sẽ góp mặt trong một 
số nhóm của trường như Hội đồng STEM và ban sự kiện để tổ chức các sự kiện trong năm như: lễ hội 
Halloween, giáng sinh và hoạt động vui chơi khác.  
 
   

 

Chúc mừng Rose - học sinh xuất sắc của tháng đầu tiên 

trong năm học mới. Rose giao tiếp tiếng Anh rất tự nhiên và 

thoải mái. Rose là học sinh lớp 11, em ấy là một trong những 

ngôi sao sáng giá về học thuật kể từ khi em bắt đầu học tập 

tại trường năm vừa qua. Ngoài sự yêu thích khi là học sinh 

tại SIS, Rose còn là một người hâm mộ cuồng nhiệt của K-

Pop. Rose cũng yêu thích môn cầu lông, em ấy tập luyện 

môn thể thao này ba lần một tuần.    
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Hàng tháng, trường sẽ giới thiệu về một giáo viên cũng như cung cấp một số thông tin thú vị về giáo 

viên. 

 
Maika Valino 
Giáo viên ICT/EFL  
 

Cô Maika gia nhập SIS cách đây một năm. Cô đến 

từ Philippines với những bằng cấp ấn tượng: bằng 

Thạc sĩ và Cử nhân về Công nghệ thông tin cùng 

nhiều chứng chỉ và khóa đào tạo hội thảo về các chủ 

đề khác nhau như đào tạo người máy LEGO, hoạt 

hình 2D và truyền thống, hướng nghiệp, v.v. 

 

Cô Maika chia sẻ rằng: “Tôi tự nhủ với chính mình rằng tôi muốn trở thành một 

giáo viên, và tôi sẽ giúp đỡ học sinh vượt qua khó khăn trong học tập. Điều tuyệt 

vời nhất khi trở thành một giáo viên là có thể tham gia và hiểu được cuộc sống 

của học sinh, truyền đạt kiến thức và cả những bài học cũng như kinh nghiệm 

sống cho các em”. Cô Maika tin rằng mọi người không nên giới hạn bản thân khỏi 

những gì họ đã biết, mà nên mở rộng kỹ năng và khả năng của mình để sẵn sàng 

đối mặt với mọi thử thách có thể gặp phải trong cuộc sống. “Niềm tin vào bản 

thân, sự phát triển và nghiên cứu đóng một vai trò lớn trong xã hội,” cô chia sẻ 

thêm. 

 

 


