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Phụ huynh thân mến,  

 
Nhà trường vui mừng thông báo học sinh sẽ đã trở lại 
trường sau Tết. Các giáo viên của chúng tôi đang háo 
hức trang trí lớp học để chào đón các em. Bởi vì đại 
dịch nên một vài quy trình và những hoạt động quen 
thuộc thường ngày có thể sẽ sẽ bị điều chỉnh lại trong 
suốt năm học còn lại. Bởi vì các hướng dẫn phòng 
chống dịch có thay đổi nên nhà trường cũng sẽ uyển 
chuyển thay đổi sao cho phù hợp và chủ động cập nhật 
thông tin đến quý phụ huynh. Hiện tại, nhà trường sẽ 
yêu cầu các học sinh tuân thủ các điều sau: 
 
Học sinh bắt buộc tham gia lớp học. Chúng tôi hiểu lo lắng của quý vị, lo ngại con em đi học tại trường sẽ 
có thể bị nhiễm Covid. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đã nói rõ học sinh sẽ đi học tại trường theo chỉ thị 
của chính phủ. Xin lưu ý rằng tại SIS chúng tôi đã và đang áp dụng các bước an toàn để giảm thiểu khả 
năng lây lan dịch bệnh như phun khử khuẩn lớp học và cho học sinh tiêm chủng, giáo viên và nhân viên 
cũng thực hiện tiêm chủng theo quy định chính phủ. 
 
Chúng tôi cũng thành lập ban chỉ đạo phòng chống Covid tại trường để đánh giá và triển khai quy trình an 
toàn –rất riêng biệt, về các vấn đề liên quan nguy cơ làm lây lan vi-rút. Tất cả các giáo viên và y tá trường 
tập trung phát triển kế hoạch đảm bảo quyền lợi cho tất cả mọi người.  
 
Việc đeo khẩu trang được yêu cầu bắt buộc cho suốt thời gian tại trường. Điều này áp dụng cho tất cả các 
lớp, ngay cả khi các lớp có trang bị biện pháp giãn cách học sinh vẫn được yêu cầu đeo khẩu trang. Ngoại 
trừ thời gian ăn uống. 
 
Để tránh mọi người tập trung trong giờ ăn trưa, các lớp được chọn sẽ thực hiện bữa ăn trên lớp thay vì ở 
căn-tin. Bởi chúng ta nhận thức được việc tập trung ăn uống với bạn cùng lớp, đồng nghiệp cũng tương 
đương việc tụ tập nơi đông người.  
 
Trường đã trang bị một phòng cách ly, nếu giáo viên hay nhân viên phát hiện bất cứ ai có biểu hiện, người 
đó sẽ được cách ly tại phòng cách ly và chờ cho đến khi được đưa đến trung tâm y tế.  
 
Tôi cũng là bậc cha mẹ và là ông bà, tôi thực sự quan tâm việc thực hiện an toàn ở trường như thể có con 
cháu mình đang có mặt tại đây. Bằng cách theo dõi chế độ an toàn nhất quán, chúng tôi mong muốn năm 
học mới này sẽ là một năm an toàn và hạnh phúc cho tất cả mọi người tại SIS. Chúc mừng năm mới. 
 
Trân trọng, 
 
Larry Synclair 
Hiệu trưởng, 

Tháng 01/ 2022 
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Lãnh sự quán Singapore thăm trường SIS. 

 
Ngày 06/01, trường vinh dự đón tiếp Tổng Lãnh Sự Quán Singapore (từ Hồ Chí Minh), Ngài Roy Kho đã đến 
thăm Trường Quốc tế Singapore. Hiệu trưởng Larry Synclair và các nhân viên đã hướng dẫn tham quan cơ sở 
giáo dục tại SIS Cần Thơ, đây là trường quốc tế đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long. Chuyến thăm của ông 
Kho là một phần trong chuyến tham quan Cần Thơ, liên quan đến các dự án kinh doanh tiềm năng của Singapore. 
Theo báo chí đưa tin, lãnh đạo thành phố và Tổng lãnh sự đã thảo luận về các lĩnh vực thích hợp để đầu tư: giáo 
dục, y tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển công nghiệp sản xuất chất bán dẫn và quy hoạch xây dựng 
dự án. Tổng Lãnh sự khẳng định Cần Thơ có thể là “cầu nối” trong việc giới thiệu, xúc tiến các hoạt động đầu 
tư, hợp tác với Singapore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bởi  KidsHealth.com 

 
Các em đã học cách đạp xe như thế nào? Có thể một ai đó đã dạy cho các 
em cách chạy xe đạp và sau đó các em đã thực hành rất nhiều. Các em có 
thể học theo cùng một cách. Không ai sinh ra đã biết cách học tập. Các em 
cần học một vài kỹ năng học tập và sau đó thực hành chúng. 
 
Tại sao cần có kỹ năng học tập? Bởi vì các em sẽ học và làm bài tốt hơn ở 
trong lớp học, đặc biệt khi các em học lên cấp 2 và cấp 3.  

 
 

Sau đây là sáu bước giúp các em học tập thông minh hơn: 
 

1. Tập trung trong giờ học. 
2. Ghi chép bài học tốt 
3. Lập kế hoạch học tập trước cho các bài kiểm tra và dự án.  
4. Chia nhỏ bài học. (Nếu bạn có nhiều thứ cần học, hãy chia nó thành nhiều phần nhỏ hơn.) 
5. Yêu cầu giúp đỡ nếu các em gặp khó khăn. 
6. Ngủ một giấc thật ngon! 

 
1. Tập trung: một bắt đầu tốt cho việc học ở trường  
Đây là một câu đố dành cho các em: các em có biết rằng trước khi bắt đầu học, các em đã thực sự bắt đầu 
chưa? Huh? Đây là điều chúng tôi muốn nói. Khi các em chú ý trong lớp và ghi chép tốt thì đây mới là bắt 
đầu của quá trình học tập và nghiên cứu. 
 
Các em có gặp khó khăn khi chú ý trong lớp không? Các em có đang ngồi cạnh một người ồn ào không? 
Nhìn bảng có khó không? Hãy đảm bảo rằng các em đang ngồi ở một vị trí tốt để có thể tập trung trong giờ 
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học. Hãy chia sẻ với giáo viên hoặc cha mẹ khi có bất kỳ yếu tố nào đang hạn chế sự chú ý và việc ghi chép 
bài của mình. 
 
2. Ghi chép tốt = Học tập dễ dàng hơn 
Nếu các em không biết cách làm thế nào để ghi chú. Hãy bắt đầu bằng cách viết ra những kiến thức mà 
giáo viên giảng hoặc viết lên bảng trong giờ học. Cố gắng ghi chú sạch đẹp để các em có thể đọc ghi chú 
của mình sau đó. Các em cũng nên sắp xếp các ghi chú, câu đố và giấy tờ theo môn học. 
 
3. Lập kế hoạch trước và các em sẽ rất vui khi đạt được các kế hoạch đã được lập ra  

Các em không nên học bài vào đêm thứ Năm cho bài kiểm tra diễn ra vào thứ Sáu. Điều đó sẽ 

khiến cho các em khó có thể cố gắng hết sức. Tất cả chúng ta đều cảm thấy có lỗi khi làm một số 

thứ không tốt. Một trong những cách tốt nhất để đảm bảo điều đó không xảy ra là lập kế hoạch 

trước. 

 

Hãy để một quyển lịch ở bàn học hoặc khu vực học tập và ghi ngày kiểm tra hoặc hạn nộp bài tập. Sau đó, 
các em có thể lên kế hoạch cần làm sau giờ học và cần dành bao nhiêu thời gian cho mỗi bài. Bài giảng 
hoặc hoạt động ngoại khóa khiến bạn khó tìm thời gian để học? Hãy tham khảo ý kiến của bố hoặc mẹ để 
biết cách lập thời gian biểu cho những việc cần làm và thời gian hoàn thành. 
 
4. Chia nhỏ bài học! 
Khi có nhiều thứ cần phải học, các em có thể giúp chia nhỏ bài học của mình. Giả sử bạn có một bài kiểm 
tra 20 từ vựng. Thay vì học các từ vựng cùng một lúc, các em cố gắng chia nhỏ ra khoảng 5 từ hoặc chia 
thành một hoặc hai phần để học tập mỗi đêm.   
 
Đừng lo lắng nếu các em không thể nhớ hết trong lần thử đầu tiên. Đó là lúc thực hành bắt đầu. Các em 
càng dành nhiều ngày để xem lại bài học, thì khả năng ghi nhớ của các em càng tốt. Ngoài ra còn có các 
thủ thuật được gọi là thiết bị ghi nhớ (gọi là: new-MON-ik) có thể giúp các em ghi nhớ đồ vật tốt. Khi các em 
đang cố gắng ghi nhớ một danh sách đồ vật nào đó, hãy tạo một cụm từ sử dụng chữ cái đầu tiên của mỗi 
vật. Ví dụ, các em đang cố gắng tìm hiểu tám hành tinh và thứ tự của chúng từ mặt trời? 
 
Hãy nghĩ ra một cụm từ như: My Very Excellent Mother Just Served Us Nachos để ghi nhớ thứ tự của các 
hành tinh từ Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, đến Neptune. Giáo viên cũng có thể cho 
các em một số ý tưởng nào đó. 
 
Một cách khác để chia nhỏ nó là học thường xuyên thay vì chỉ học vào buổi tối hôm trước đó. Các em luôn 
có thể xem lại ghi chú của mình và đọc qua các chương các em đang làm. Hoặc nếu các em đang học toán 
hoặc khoa học, hãy làm một số bài toán thực hành.Các em nên học bao nhiêu mỗi đêm? Giáo viên của bạn 
có thể giúp các em tìm ra điều đó. Hầu hết bộ não của chúng ta chỉ có thể chú ý trong khoảng 45 phút. Vì 
vậy, nếu các em đã học tập được một khoảng thời gian và cảm thấy khó tập trung, hãy thử nghỉ ngơi uống 
nước hoặc đi dạo quanh nhà. Chỉ cần chống lại sự cám dỗ của TV hoặc ngừng học tập là được! 
 
5. Ngừng ngại ngùng — Hãy yêu cầu giúp đỡ 
Các em không thể học hiệu quả nếu các em không hiểu tài liệu. Hãy nhờ đến sự giúp đỡ của giáo viên nếu 
các em bối rối về bài tập nào đó. Các em có thể tự kiểm tra bằng cách đọc qua ghi chú của mình. Các em 
có hiểu bài khi tự học không? Nếu không, hãy nhờ giáo viên hướng dẫn bài tập đó cho các em. Nếu các em 
gặp một số vấn đề khi ở nhà, hãy nhờ đến sự giúp đỡ của bố hoặc mẹ. 
 
6. Hãy có một giấc ngủ ngon! 
Nếu ngày mai có bài kiểm tra và các em đã làm theo kế hoạch học tập của mình - nhưng đột nhiên các em 
không thể nhớ được gì, thậm chí cả 2 + 2! Đừng hoảng sợ. Bộ não của các em cần thời gian để tiếp thu tất 
cả thông tin các em đã cung cấp cho nó. Hãy cố gắng ngủ một giấc thật ngon và các em sẽ ngạc nhiên vì 
những kiến thức các em đã học sẽ trở lại vào buổi sáng hôm sau. 
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‘Học sinh xuất sắc của tháng’ sẽ sớm trở lại 

 
Chúng tôi rất vui mừng khi có thể khởi động lại Giải thưởng “Học sinh xuất sắc của tháng” vào cuối tháng 
sau. Giải thưởng Học sinh xuất sắc của tháng sẽ được trao cho một học sinh mỗi tháng. Giải thưởng sẽ 
trao tặng công bằng cho tất cả học sinh SIS và KIK. Giải thưởng “Học sinh xuất sắc của tháng” sẽ tạo 
động lực cho học sinh cố gắng nỗ lực hết mình để đạt được nhiều thành công trong học tập. Giải thưởng 
này nhầm công nhận những nỗ lực của các em cho tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là liên quan đến Mục 
tiêu Học tập Toàn trường của chúng tôi: 1) Trở thành Người Giao tiếp Tự tin; 2) Có thành tích học tập 
tốt 3) Là nhà tư tưởng phê bình 4) Có kiến thức về công nghệ 5) Là một công dân năng động và có trách 
nhiệm. 
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