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Thông điệp từ Hiệu trưởng: Hãy chuẩn bị sẵn sàng để phòng chống dịch 

  

Kính gửi Qúy Phụ huynh, 
 
Chúng tôi hiểu được rằng mọi người đều đang lo lắng về sự bùng phát COVID-
19 gần đây trong cộng đồng cũng như các nước trên toàn thế giới. Trường Quốc 
tế Singapore đang hợp tác chặt chẽ với Bộ Y tế và các cơ quan chức năng ở địa 
phương để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của học sinh và nhân viên. Các cơ 
quan chức năng đã cảnh báo chúng ta về việc hạn chế di chuyển đến các thành 
phố khác trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, chúng tôi hy vọng rằng mọi người kiên 
trì và tiếp tục nỗ lực để hạn chế sự lây lan của vi rút. 
 
Các chuyên gia y tế và chuyên gia về dịch bệnh đã nhấn mạnh rằng việc giữ gìn 
vệ sinh trong trường học là rất quan trọng việc bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. 
Để thực hiện tốt công tác giữ gìn vệ sinh chung, chúng tôi luôn nhắc nhở học 
sinh về tầm quan trọng của việc rửa tay trước và sau khi ăn. Ở trường, chúng 
tôi luôn trang bị nước rửa tay trước mỗi lớp học và nhiều vị trí khác trong khuôn 
viên trường. Tuy nhiên, Phụ huynh và học sinh cũng nên mang theo nước rửa 
tay cá nhân khi rời khỏi trường học.  
 
Tất nhiên, mọi người đều sẽ cảm thấy không thoải mái khi thực hiện giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và rửa 
tay thường xuyên. Nhưng chúng ta không nên lơ là cảnh giác trong thời gian khó khăn này. Chúng ta nên nhắc 
nhở các em nên sử dụng khăn giấy hoặc khủy tay để che miệng lại khi ho hoặc hắt hơi. Hơn thế nữa, các em 
không nên chạm tay vào miệng hoặc mũi vì vi khuẩn có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể các em qua hai con 
đường này.  
 
Trường học ở một số tỉnh thành đã được yêu cầu đóng cửa vì COVID-19, vì vậy chúng ta sẽ có khả năng quay 
trở lại hình thức dạy và học trực tuyến. Năm trước, giáo viên chúng tôi đã có kinh nghiệm với việc dạy học từ 
xa trong đại dịch với thời lượng giảng dạy hạn chế; đây là trải nghiệm khó khăn cho cả học sinh và giáo viên 
nhưng lại vô cùng quan trọng. Chúng tôi luôn đặt lợi ích của các em lên hàng đầu. Thông qua một số phản hồi 
của giáo viên, chúng tôi đề nghị rằng Phụ huynh vui lòng tìm một góc học tập lí tưởng cho các em. Góc học tập 
cần được trang bị một máy tính, bàn, ghế, và không có tiếng ồn nhằm giúp cho các em tập trung học tập được 
tốt nhất.  
 
Chúng tôi hy vọng rằng lần bùng phát này sẽ không làm ảnh hưởng để phải chuyển từ hình thức giảng dạy 
thông thường sang giảng dạy trực tuyến.  
 
Chúc Qúy Phụ huynh có kỳ nghỉ Tết vui vẻ và bình an cùng với gia đình. Hãy luôn cẩn thận, tuân theo biện pháp 
phòng chóng dịch và bảo vệ sức khỏe cho con em mình để cả Trường có thể bắt đầu năm học mới vào Thứ 
Hai, ngày 22 tháng 02. Chúc Mừng Năm Mới. 
 
Trân trọng, 
Hiệu trưởng 
Larry Synclair 

Tháng 01/ 2021 
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Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đã có chuyến đi dã 
ngoại tại Bảo Gia Trang Viên. Cơ sở này được 
xây dựng bởi đội ngũ kỹ sư nông nghiệp, họ đã 
phát triển phương pháp nhằm khắc phục những 
khó khăn và thử thách về thời tiết, sâu bệnh, ô 
nhiễm đất và nước. Học sinh hiểu biết thêm về 
sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, giàu 
dinh dưỡng và an toàn mà không cần sử dụng 
đến phân bón, hóa chất và thuốc trừ sâu độc 
hại. Các hoạt động tham quan cung cấp cho học 
sinh những thông tin hữu ích về quá trình canh 
tác và giúp các em hiểu rằng Việt Nam hoàn 
toàn có khả năng phát triển thành một cường 
quốc nông nghiệp tiên tiến. 

 
 
 

 

Nguyễn Ngọc Phương Thảo 
Giáo viên chủ nhiệm lớp 7 và lớp 8 

 
Cô Thảo là một giáo viên tận tụy, nhiệt tình và luôn 
được học trò và đồng nghiệp yêu mến. Cô Thảo hiện 
đang là giáo viên giảng dạy bộ môn Vật lý của trường, 
đồng thời cũng là viên chủ nhiệm của hai lớp 7 và 8. 
Cô ấy từng theo học sư phạm Vật lý tại khoa sư phạm 
của trường Đại học Cần Thơ. Cô Thảo chia sẻ rằng: 
“Tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy các em hứng thú với 
bài học mà tôi truyền đạt”. Cô chia sẻ thêm rằng tôi 
không chỉ là một giáo viên mà còn là một cố vấn học 
tập cho các em. “Tôi rất tự hào khi thấy học sinh của 
mình trưởng thành qua từng ngày và phát huy được 
tài năng của mình. Góp phần hình thành năng lực, 
phẩm chất, nhân cách của học sinh là một trong những 
điều tuyệt vời của nghề giáo”. Trong thời gian rảnh rỗi, 
cô Thảo sẽ chăm sóc vườn xương rồng của mình, đọc 
sách hoặc gọi điện thoại trò chuyện cùng với bạn bè 
để trao đổi thêm về kinh nghiệm giảng dạy.  
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Đầu tháng 3, học sinh SIS sẽ trở lại học bơi. Việc nhà trường đưa chương trình 

dạy bơi như một phần của chương trình Giáo dục Thể chất xuất phát từ hai lý 

do quan trọng: nhu cầu tập thể dục và để tránh cho con bạn khỏi bị đuối nước. 

 

 
Theo báo cáo của Bộ Y tế trên trang SwimVietnam.com, ở Việt Nam có 16 người chết mỗi ngày do đuối nước, 
tỷ lệ này cao gấp 10 lần các nước phát triển. Mặc dù con số này gây sốc nhưng Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo 
rằng đây là một con số đã kiểm chứng. 
 
Đuối nước là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam do tai nạn xảy ra với trẻ em. Có nhiều yếu tố 
góp phần vào những con số này, bao gồm: 
 

• Việt Nam có hàng ngàn dặm đường thủy, trong đó có 2.000 km bờ biển dễ bị ảnh hưởng bởi thủy triều 
và mùa mưa. Lũ quét là hiện tượng thường xuyên xảy ra, đặc biệt ở các vùng nông thôn và miền núi. 

• Giáo dục về bơi và an toàn dưới nước giúp hạn chế tai nạn, tuy nhiên Việ Nam đang thiếu giáo viên dạy 
bơi có trình độ chuyên môn, ít nơi học bơi an toàn cho trẻ em và an toàn dưới nước không được đưa 
vào chương trình giảng dạy. 

• Trẻ em thường không được giám sát khi cha mẹ phải đi làm, đặc biệt là trong kỳ nghỉ học. Khoảng 50% 
dân số sống ở các vùng nông thôn, nơi có nhiều ruộng đồng với nhiều sông suối gần nhà. 

 
Tại sao chuyện này đang xảy ra? Trong Tạp chí Khoa học, Phòng chống Thương tích, các nhà nghiên cứu trao 
đổi với các bậc phụ huynh và họ thừa nhận rằng “thiếu quen thuộc với các hoạt động dưới nước và ít kỹ năng 
bơi lội, vài các nhân cho rằng bơi lội chỉ là hoạt động thể thao giải trí…” 

 

Học sinh tiêu biểu của tháng 1 chính là Hanna. Cô học 

sinh lớp 4 này rất chăm chỉ học hành, cũng như rất yêu 

thích môn vẽ, em rất tài năng đối với bộ môn này. Khi 

không học ở trường, em còn thích nấu ăn… đặc biệt 

là nấu bánh ngọt. Xin chúc mừng, Hanna!  
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Các học sinh lớp K2 đã có nhiều niềm vui với thí nghiệm NỔI hoặc CHÌM trong lớp học, các em đi quanh lớp 
tìm các vật thể cho vào nước để nghiên cứu về sự nổi. Sau đó, tất cả các em đi ra ngoài để cùng xem những 
chiếc thuyền giấy nổi. Các em đã rất ngạc nhiên và có những tràng cười thỏa thích. Ngoài ra, các em đã đến 
thăm khu vườn hữu cơ của trường và nhà kính để xem sự phát triển của các loại cây khác nhau. 
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Học sinh cấp 2 và cấp 3 có một chuyến phiêu lưu đến Làng du lịch sinh thái 
Ông Đề, cách Cần Thơ khoảng 7km. Tại đây, chào mừng các em bằng cảnh 
quan tuyệt đẹp của cỏ cây xanh tươi và các loài động vật hoang dã như đại 
bàng, diều hâu, ngựa và kì đà. Các em đã được tham quan hệ sinh thái này 
cũng như vui chơi và tham gia các hoạt động dưới nước ngoạn mục. 

                   

 

under the sun 
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