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THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Năm học 2021-2022 trường thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo 
an toàn về phòng chống dịch covid-19 vừa hoàn thành nhiệm vụ 
năm học; kế hoạch này nằm trong mục tiêu được chính phủ và Bộ 
GDĐT thông qua. 

Từ ngày 9/8/2021 đến ngày 22/10/2021 Trường SVIS Nha Trang 
tiến hành dạy và học trực tuyến (online) cả ba cấp từ Tiểu học đến 
Trung học phổ thông. 

Từ ngày 25/10/2021, cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 
bắt đầu trở lại trường học trực tiếp. 

Việc học trực tuyến có những tồn tại như học sinh chưa quen 
phương pháp học, mạng internet không ổn định, thời gian ngồi 
trước máy tính hoặc điện thoại nhiều nên học sinh có phần mệt 
mỏi;  

Bên cạnh đó, việc học trực tuyến vẫn có nhiều thuận lợi như phụ 
huynh đồng thuận, cùng ủng hộ và hỗ trợ nhà trường trong việc 
học sinh học online. Nhà trường rất cảm kích khi nhận được sự 
đánh giá cao từ phía phụ huynh về việc: 

 GV giảng dạy có trách  nhiệm, tận tâm, bài giảng được 
đầu tư kỹ 

 Sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của BGĐ công ty 
KinderWorld trong công tác dạy và học                                        

Song song với việc giảng dạy, Nhà trường tích cực thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch, vệ sinh khử khuẩn phòng học, khuôn 

viên trường, thực hiện giãn cách bàn ghế lớp học, sẵn sàng đón 

học sinh quay lại trường học trực tiếp. 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thông điệp từ cô Hiệu Trưởng 

 Những lợi ích của việc đóng vai khi 

học Tiếng Anh 

 Các lưu ý khi học sinh học trực 

tuyến (online) 

 Cách cải thiện kỹ năng viết bài luận 

thi IELTS của học sinh Lớp 12 

 Các lưu ý khi học sinh trở lại 

trường học trực tiếp 

 Lưu ý với học sinh Lớp 1 học trực 

tuyến 

 10 điều cần làm để phòng dịch 

Covid-19 

 Cập nhật tiến độ xây dựng trường – 

Giai đoạn 2 
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Các mốc thời gian và sự kiện đáng ghi nhớ trong tháng 10/2021: 

 Ngày 24/10/2021, Trung tâm y tế cộng đồng phối hợp với 
Nhà trường tổ chức Test sàng lọc Covid-19 cho 100% học 
sinh cấp THCS và THPT (Lớp 6 – Lớp 12) và CBGV – CNV 
của trường.  

 Ngày 25/10/2021, học sinh cấp THCS và THPT (Lớp 6 – 
Lớp 12) quay lại trường học trực tiếp. 

 Ngày 31/10/2021,  Trung tâm y tế cộng đồng phối hợp với 
Nhà trường tổ chức Test sàng lọc Covid-19 cho 100% học 
sinh cấp Tiểu học (Lớp 1 – Lớp 5) và CBGV – CNV của 
trường chuẩn bị cho học sinh Tiểu học quay lại trường học 
trực tiếp từ ngày 01/11/2021. 

 Trường lập danh sách học sinh trong độ tuổi  từ 12 đến 17 
gởi đến Sở GD Khánh Hòa đăng ký cho các em được tiêm 
vắc xin phòng chống Covid -19 theo quy định. 

 Tháng 10 đã qua và chào đón tháng 11 tới, kính chúc quý phụ 

huynh sức khỏe, bình an và tiếp tục đồng hành cùng nhà trường 

trong năm học 2021 – 2022 này. 

Cô Nguyễn Thị Hạnh – Hiệu Trưởng 

 

 

 

 

Ngụy Trang 

Lớp 2 chúng tôi đang học về ngụy trang. Thông qua bài này, các 

em được học về cách các động vật có thể ẩn mình trong tự nhiên. 

Màu sắc của chúng đặc trưng cho môi trường sống nên chúng có 

thể dễ dàng ngụy trang khỏi những kẻ săn mồi.  

Các em cũng được học để hiểu rằng động vật sống ở những nơi 

khác nhau và tại sao chúng ta khó nhìn thấy chúng khi chúng ở 

trong môi trường tự nhiên. Sau bài học, các em được yêu cầu tô 

màu một bức tranh và sử dụng trí tưởng tượng của mình để ngụy 

trang con thằn lằn trong bức tranh để thể hiện kiến thức mà các em 

đã được học.  

Sự hiểu biết của các em thật là ấn tượng, điều đó đã truyền cảm 

hứng cho tôi viết về bài mà các em đang thực hành trong sách giáo 

khoa để cùng chia sẻ sự sáng tạo của các em. 

Cô Tammy Leigh Lawless – Giáo Viên Tiếng Anh 
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Các lưu ý khi học sinh học trực tuyến (online) 

1. Chuẩn bị trước trang thiết bị 

- Tốc độ đường truyền Internet: Ngày càng nhiều người làm việc 
online gây áp lực lớn lên mạng lưới Internet. Do vậy, trước khi bắt 
đầu vào lớp học, bạn nên kiểm tra tốc độ đường truyền Internet 
của mình. 

- Webcam: Test webcam là cần thiết để đảm bảo hình ảnh của bạn 
hiện lên một cách rõ ràng và đúng mực. 

- Micro và tai nghe: Bạn cần chắc chắn micro và tai nghe hoạt động 
bình thường và ở âm lượng phù hợp. 

2. Tắt micro khi không cần thiết 

Đây là một trong những chú ý quan trong khi học online bởi nếu 
micro bật suốt quá trình học sẽ khiến cho tiếng ồn từ xung quanh 
lọt vào và gây ảnh hưởng đến bài giảng. 

3. Chọn không gian học phù hợp 

Hãy chọn không gian yên tĩnh để bạn có thể tập trung tinh thần và 
đạt hiệu quả học tốt nhất.  

4. Không làm việc riêng khi học online 

Làm nhiều việc cùng một lúc sẽ làm bạn mất tập trung và cuối cùng 
là giảm hiệu quả học tập. 

5. Đặt ra lịch học rõ ràng 

Để có thể đảm bảo hiệu quả học tập, bạn cần đề cao tinh thần tự 
giác, lên kế hoạch học tập cụ thể, rõ ràng và tuân thủ nghiêm túc. 
Có như vậy, bạn mới có thể đảm bảo tiến độ và kết quả học tập. 

 

Thầy Nguyễn Trung Tĩnh – Giáo Viên Vật Lý 

Những lợi ích của việc đóng vai khi học tiếng Anh 

Việc đóng vai khi học tiếng Anh đối với học sinh nói tiếng Anh 

không phải là bản ngữ rất quan trọng và hiệu quả trong việc phát 

triển các kỹ năng giao tiếp và ngôn ngữ. Phương pháp này giúp 

học sinh hành động và hiểu các tình huống thực tế đồng thời giúp 

các em khám phá, điều tra và thử nghiệm các vai trò khác nhau. 

Nhập vai cũng là cách phát triển các kỹ năng xã hội khi học sinh 

hợp tác với những bạn khác. 

Học sinh học cách đồng cảm với người khác; tham gia vào hoạt 

động đóng vai có nghĩa là học sinh được đóng vai nhân vật sẽ giúp 

chúng hiểu về sự đồng cảm, về các quan điểm và các nền văn hóa 

khác nhau. Ngoài ra, việc đóng vai còn khuyến khích học sinh bày 

tỏ ý tưởng và cảm xúc của mình trong một môi trường thoải mái, 

phát triển nhận thức về bản thân và người khác, đồng thời khiến 

học sinh thích học hơn vì việc học được đóng vai như một trò chơi. 

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đóng vai khơi dậy 

sự sáng tạo và xây dựng sự tự tin khi học sinh nhập vai. 

Thầy Hong Sein Muy – Giáo Viên Tiếng Anh 
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Cách cải thiện kỹ năng viết Tiếng Anh cho kỳ thi IELTS 

Nhiều học sinh phải vật lộn với việc luyện thi IELTS, một dạng bài 

thi nổi tiếng là khó và sẽ kiểm tra khả năng ngôn ngữ của bất kỳ ai 

ở mức giới hạn. Đối với nhiều người học, phần viết của bài đánh giá 

có thể khiến các em căng thẳng, nhưng đừng lo, thầy có một số mẹo 

hay hàng đầu giúp cho những ai cảm thấy khó khăn. Hãy xem qua 

một số thông tin chi tiết và lời khuyên của thầy dưới đây, và chắc 

chắn các em sẽ vượt qua bài kiểm tra viết IELTS. 

1. Hiểu các gợi ý: Nếu em đang viết một bài luận về quan 

điểm, hãy đảm bảo rằng em có thể xác định được cả hai 

mặt của vấn đề. Khi em đã định hình được, em có thể bắt 

đầu phác thảo cho bài viết của mình 

2. Luôn lập dàn ý: Dàn ý sẽ giúp em tiết kiệm thời gian bằng 

cách giữ cho em tập trung khi viết, để không đi lạc đề. Lập 

dàn ý cũng sẽ giúp em sắp xếp các ý tưởng của mình và 

xếp chúng theo thứ tự tốt nhất trước khi bắt đầu viết 

3. Tập trung vào ngôn ngữ, không phải độ dài: Thay vì lo 

lắng về độ dài của bài luận, hãy dành thời gian đưa vào bài 

những từ vựng thú vị và tránh lặp lại các từ 

Lưu ý: 

Điều quan trọng cần nhớ là các bài viết IELTS không phải 

là kiểm tra xem thí sinh hiểu chủ đề đó đến mức nào hay 

thông minh cỡ nào mà là sự đánh giá khả năng trình bày ý 

tưởng rõ ràng và mạch lạc bằng tiếng Anh của thí sinh. 

 

Thầy Riccardi Bessard – Giáo Viên Tiếng Anh 

Các lưu ý khi học sinh trở lại trường học trực tiếp 

1. Thực hiện đo thân nhiệt mỗi ngày. Học sinh có thân nhiệt từ 

37.5°C trở lên sẽ không được đến trường. 

2. Luôn mang khẩu trang, ngoại trừ những lúc ăn uống. 

3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát 

khuẩn tay. 

4. Ngồi đúng vị trí giãn cách trong lớp học và tại nhà ăn. 

5. Luôn mang theo chai nước uống cá nhân, súc rửa bình 

nước mỗi ngày. 

6. Không ăn chung suất ăn hoặc chia sẻ thức ăn với các bạn 

khác. 

7. Hộp thức ăn cần có nhãn ghi tên học sinh và lớp trước khi 

gởi đến trường. 

8. Học sinh sẽ thực hiện việc test sàng lọc kháng nguyên 

Covid-19 trước khi trở lại trường học và định kỳ theo quy 

định. 

9. Học sinh sẽ ra về ngay khi hết tiết học tại trường. 

10. Toàn bộ phòng học, khu vực nhà ăn, các bề mặt tiếp xúc sẽ 

được lau dọn và khử khuẩn mỗi ngày. 
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Một số lưu ý khi học trực tuyến của học sinh Lớp 1 
 
1. Tư thế ngồi học 

Lưng thẳng, mắt nhìn lên màn hình trình chiếu, hoặc có thể kết hợp 
nhìn Sách giáo khoa để tránh đau mắt, mỏi mắt; không được cúi 
gằm mặt. Khi viết bài khoảng cách từ mắt đến vở 25 – 30cm. Hai 
chân thoải mái, không co duỗi. 

2. Cách cầm bút đúng khi viết Tập viết 

Cầm bút bằng ba đầu ngón tay ở bàn tay phải: ngón trỏ, ngón cái, 
ngón giữa và nghiêng góc 450 

 

3. Cách phát biểu 

Khi muốn phát biểu, phải nhấn ký hiệu giơ bàn tay màu vàng trên 
màn hình máy tính, không tự ý mở Micro vì sẽ làm ồn. Học sinh chỉ 
được mở Micro khi được giáo viên gọi. 

4. Một số quy định khác 

Học sinh cần mở Camera trong suốt tiết học. 

Không chạy lung tung và rời khỏi vị trí. 

Trang phục gọn gàng, nghiêm túc, áo có cổ và có tay áo. 

Năm học mới với những trải nghiệm mới, tôi rất mong muốn các em 
học sinh sẽ có những kiến thức bổ ích cũng như những niềm vui lớn 
khi học tại trường SVIS Nha Trang. Đồng thời bày tỏ nguyện vọng 
nhận được sự hỗ trợ cũng như phối hợp của Quý Phụ huynh trong 
công tác giáo dục và rèn luyện các em. 

Kính chúc Quý Phụ huynh và các em học sinh nhiều sức khỏe. 

Cô Dương Thị Thu Hạnh – Giáo Viên Tiểu Học 

10 ĐIỀU CẦN LÀM ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 
Tăng cường hệ miễn dịch: 

1. Ngủ đủ giấc. 

2. Ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và uống nước ấm. 

3. Duy trì các hoạt động thể chất. 

4. Tránh căng thẳng, hoảng loạn quá mức. 

Thực hiện những điều sau để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh: 

5. Luôn đeo khẩu trang. 

6. Đo nhiệt độ, thực hiện khai báo y tế. 

7. Rửa tay thường xuyên với xà phòng và chà kĩ trong vòng 20 giây 
hoặc dùng dung dịch sát khuẩn tay. 

8. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Cần che miệng khi ho và hắt 
hơi. 

9. Không dùng chung các vật dùng cá nhân hoặc thức ăn. 

10. Hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với 
người khác. 

 
Cô Huỳnh Thị Quí Quí – Giáo Viên Tiểu học 
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Địa điểm: Khu Dân Cư Vĩnh Điềm Trung, Xã 

Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 

 
Tổng diện tích: 1.76 ha 

 
Số học sinh (dành cho toàn bộ công trình): 

Dự kiến  1,130 học sinh 

 
Các hạng mục của giai đoạn 2: 

- Tòa nhà 2 dành cho học sinh Tiểu học (Tổng 

diện tích: 5,330 m2) 

- Sân bóng, sân chơi, vườn rau hữu cơ 

- Các công trình phụ trợ khác 

 
Tiến độ thi công GĐ 2: 

- 07/ 2021: bắt đầu xây dựng công trình 

 

 

Phối cảnh khuôn viên trường – Giai Đoạn 2 

 

 
 

 

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2 


