
 

 

 

 

Những ngày quan trọng 

Nghỉ lễ Giáng sinh bắt 
đầu từ ngày 15 tháng 12 

năm 2018 
Trường hoạt động trở lại 
vào thứ 4 ngày 2 tháng 1 

năm 2019 

 

THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU 

TRƯỞNG 

Kính thưa Quý phụ huynh, 

Giáng sinh là khoảng thời 

gian sẻ chia. Như quý phụ 

huynh đã biết một trong 

những mục tiêu học tập 

toàn diện của trường là 

hướng các em trở thành 

những công dân năng 

động và có trách nhiệm. 

Chúng ta có trách nhiệm 

giúp đỡ những hoàn cảnh 

khó khăn và không nhiều 

những nơi cần sự giúp đỡ 

hơn trung tâm nuôi dưỡng 

trẻ mồ côi ở địa phương. 

Tôi xin cảm ơn tấm lòng 

hảo tâm từ quý phụ huynh 

của trường đã ủng hộ thực 

phẩm cho trại trẻ mồ côi. 

Chúng ta đã đóng góp 

được khoảng 2,500 kg gạo, 

các loại thực phẩm khác, 

sách và đồ chơi. 

 

 

 

 

 

 

 

Rất nhiều gia đình đi du lịch trong dịp lễ Giáng sinh. Chúng 

tôi chúc quý vị có chuyến đi an toàn và tận hưởng thời gian 

vui vẻ với các em học sinh.  

Lễ hội Giáng sinh đã thành công tốt đẹp, tôi xin cảm ơn Thầy 

Will và Cô Lilit đã tổ chức sự kiện này, cũng xin cảm ơn Cô 

Hậu đã hỗ trợ tổ chức và trang trí cho sự kiện. Xin cảm ơn 

quý phụ huynh và học sinh đã hỗ trợ sự kiện thành công và 

đóng góp cho quỹ từ thiện. 

Sau thời gian nghỉ lễ là thời gian thi học kỳ. Tôi cũng xin lưu 

ý các em cần chú ý dành thời gian nhất định ôn bài để đạt 

được kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.  

Sau cùng, tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng trường của chúng 

ta đang phát triển, hiện tại trường đã có hơn 300 học sinh và 

đang ở giai đoạn chuẩn bị mở thêm lớp trung học cao hơn 

Chương trình trung học đại cương quốc tế Cambridge 

IGCSE2. Chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp chương trình GAC- 

Chứng chỉ đánh giá toàn cầu và xa hơn nữa là Chương trình 

chứng chỉ quốc tế Cambridge cấp độ A để hoàn thiện chương 

trình trung học và chuẩn bị cho các em vào đại học hoặc học 

xa hơn. Chúng tôi hy vọng sẽ có đủ số lượng học sinh để mở 

lớp ở đầu năm học 2019-2020 hoặc năm học 2020-2021. 

Chúng tôi hy vọng các em học sinh có thể bắt đầu và kết thúc 

chương trình học tại Trường Quốc tế Singapore tại Thành 

Phố Mới Bình Dương. 

 

Xin cảm ơn và bảo trọng, 

Christopher Bradley 
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Xin lưu ý:  

Các câu lạc bộ tiểu học và 

trung học sẽ ngưng hoạt 

động từ ngày 2 đến ngày 4 

tháng 1. Giáo viên sẽ ôn 

thi cho các em học sinh 

sau giờ học trong khoảng 

thời gian này. 

Tuần cuối cùng của học kỳ 

I sẽ diễn ra kiện đón mừng 

năm mới.  Hy vọng quý 

phụ huynh có thể dành 

thời gian tham dự sự kiện 

này cùng với chúng tôi.  

 

 

 

Quý vị vui lòng tham khảo lịch thi từ lớp 2 đến lớp 9 ở 

bảng bên dưới. 

Ngày  
 

Môn thi 

02-03/01/2019 Bài thi tiếng Anh 1: Nói 
(Học sinh lớp Quốc tế và lớp Song ngữ) 

04/01/ 2019 Bài thi tiếng Anh 2: Viết 
(Học sinh lớp Quốc tế và lớp Song ngữ) 

07/01/2019 Bài thi tiếng Anh 3: Đọc & Hiểu 
(Học sinh lớp Quốc tế và lớp Song ngữ) 

08/01/2019 Toán 
(Học sinh lớp Quốc tế) 

09/01/2019 Khoa học 
(Học sinh lớp Quốc tế) 

10/01/2019 Bài thi tiếng Anh 4: Nghe 
(Học sinh lớp Quốc tế và lớp Song ngữ) 

 

 


