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THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG 

Tôi xin hân hạnh thông báo rằng chúng ta đã bắt đầu một năm học 

mới vô cùng thú vị tại Trường Quốc Tế Singapore tại Thành Phố Mới 

Bình Dương. Mỗi buổi sáng, các em học sinh đều háo hức đến 

trường. Tôi rất vinh hạnh khi nhận được sự chào đón thân tình từ tất 

cả quý phụ huynh, các em học sinh và toàn thể nhân viên trường. Là 

một người mẹ có hai con theo học tại trường, tôi luôn ý thức được 

trách nhiệm của cả hai vai trò: phụ huynh và Hiệu Trưởng. 

Chúng tôi muốn gửi lời chào thân ái đến tất cả các em học sinh cũng 

như các nhân viên mới. Quý vị sẽ nhận thấy rằng môi trường học tập 

của chúng ta không chỉ là một môi trường đào tạo chất lượng cao mà 

còn là một môi trường với đầy sự ấm áp và quan tâm. Chúng tôi luôn 

vui mừng đón chào tất cả quý vị! 

Tất cả giáo viên trường đều được tuyển chọn rất kỹ lưỡng dưa trên kỹ 

năng sư phạm và nhân cách tốt. Họ đã và đang bắt đầu tạo ra những 

sự ảnh hưởng tích cực cho năm học này. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân 

thành nhất đến toàn thể giáo viên và nhân viên  đã dành nhiều thời 

gian chuẩn bị cho năm học mới. Chúng tôi biết được các bạn đã thực 

hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất của mình để xây dựng lớp học 

không chỉ thu hút hơn mà còn xây dựng một giáo án theo tiêu chuẩn 

cao nhất. 

Tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt nhất đến Phó Hiệu Trưởng, thầy 

Regan Armstrong vì những cống hiến tuyệt vời của thầy. 

Hàng tháng, quý vị sẽ nhận được các bản tin từ trường với các sự 

kiện và thông tin cập nhật. Quý vị vui lòng dành thời gian theo dõi Sổ 

tay Học sinh của con mình để nhận được thông tin kip thời về các 

hoạt động, bài tập và việc liên hệ giữa phụ huynh với giáo viên. 

Trân trọng, 

MaryKay Gudkova 

Hiệu Trưởng 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG     
Tháng 09 năm 2016 

 

TẦM NHÌN 

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào 

tạo xuyên suốt từ bậc Mẫu giáo đến Dự bị đại học, kết hợp 

những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm 

đào tạo ra những công dân toàn cầu.   

 
SỨ MỆNH 

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong 

một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, 

đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để 

tạo niềm say mê học tập lâu dài cho các em học sinh. 

 

NỘI DUNG BẢN TIN: 

 THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG 

 VIỆC ĐƯA ĐÓN HỌC SINH/ DỪNG ĐỖ XE 

 CÁC BỮA ĂN TẠI TRƯỜNG 

 CÁC SỰ KIỆN SẮP TỚI 

 

 

Address: Lot 7, Binh Duong Industry – Service – Urban 
complex, Hoa Phu ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong 
Province, Vietnam  
 
Tel: (0650) 2221000 Fax: (0650) 2221022 

Email:  enquiry@binhduong.sis.edu.vn  
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Lưu ý về sức khỏe và an toàn của các gia đình và nhân viên 

Thời Gian Đưa Đón Học Sinh 

Quý phụ huynh vui lòng không đưa các em đến trường từ quá sớm. 
Nếu các em không tham gia câu lạc bộ, quý phụ huynh vui lòng đến 
đón các em khi giờ học chính thức kết thúc Llớp 1-4 Chương trình 
Quốc tế kết thúc lúc 15h30, Các lớp thuộc Chương trình Song ngữ 
và Các lớp Quốc tế từ lớp 5 trở lên kết thúc lúc 16h15). Trong trường 
hợp các em tham gia câu lạc bộ, quý vị vui lòng đón các em lúc 
17h00 giờ. 

Quý phụ huynh vui lòng để các em ở nhà nếu các em có dấu hiệu sốt 
cao hay các bệnh lý khác. Quý vị vui lòng thông báo cho  Nhà trường 
về việc các em bị bệnh. 

Quy Định Về Việc Đỗ Xe 

Với các lớp Nursery, K1, K2, Prep, Lớp 1 - 4: Quý Phụ huynh vui lòng 
sử dụng cổng chính cho việc đưa đón các em học sinh, không dừng 
đỗ xe giữa lòng đường. 

Với các lớp 5, 6, 7, 8 và 9: Quý Phụ huynh vui lòng sử dụng cổng thứ 
hai (tại dãy nhà dành cho khối trung học). Khi quý vị đưa học sinh 
đến trường, xin vui lòng cho các em xuống xe và tiếp tục hành trình 
của mình. Có bãi đậu xe ở trường nếu quý vị cần dừng lại và chờ. 
Các nhân viên bảo vệ sẽ hướng dẫn quý vị. Nhằm đảm bảo an toàn, 
các em học sinh lớn nên đi cùng các em của mình đến khu A (dãy 
nhà chính). 

Cảm ơn sự hợp tác của Quý Phụ huynh! 

Các Bữa Ăn Ở Trường 

Bữa ăn trưa tại trường dành cho học sinh từ Lớp 1 trở lên là 1h00 
chiều. Giờ ăn này trễ hơn giờ ăn thông thường do các em đều học 
đến 4h15 hay tham gia câu lạc bộ sau giờ học. Khi các em chuyển từ 
Lớp Prep lên lớp 1, các em sẽ cần một vài tuần đầu để thích ứng  
theo giờ ăn này. 

Nhằm giúp các em thực hiện sự điều chỉnh này, Quý Phụ huynh vui 
lòng cho con mình ăn sáng trước khi đến trường. Ở khối Tiểu học, 
các em sẽ dùng bữa ăn nhẹ lúc 10h15. Đây không phải là bữa ăn 
sáng chính thức nên các em sẽ cảm thấy đói nếu không ăn sáng 
trước khi đến trường. 

Nếu các em thấy đói, Nhà trường khuyến khích các em nên mang 
theo đồ ăn vặt như các loại đậu hoặc trái cây để các em được cung 
cấp đủ năng lượng trong ngày. 

Tết Trung Thu 

Vào ngày 15 tháng 09 nhà trường sẽ tổ chức Tết Trung Thu cho các 
em học sinh tại hội trường của Trường Quốc Tế Singapore tại Thành 
Phố Mới Bình Dương. Các em học sinh sẽ cùng nhau trang trí trường 
lớp với các loại lồng đèn nhiều màu sắc. Ngoài ra, chương trình còn 
có sự góp mặt của tiết mục múa lân – do các em học sinh khối trung 
học cơ sở biểu diễn và tiết mục diễn kịch “Sự tích Chú Cuội Cung 
Trăng” đầy ấn tượng của các em học sinh khối tiểu học. Tiếp nối lễ 
hội, học sinh ở mỗi khối lớp đã tham gia vào các hoạt động khác 
nhau bao gồm: Trò chơi, Làm đèn lồng, Trang trí mâm ngũ quả.  

Trung thu năm nay hứa hẹn đem đến cho các em học sinh một ngày 

hội đầy thú vị và ý nghĩa. Nhà trường hi vọng phụ huynh có  thời gian 

ý nghĩa khi tham gia cùng với các em học sinh.  

Kính chúc quý vị một mùa Trung thu ấm áp và nhiều niềm vui! 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG     
Tháng 09 năm 2016 

 

 

SỰ KIỆN SẮP TỚI: 

 LỄ QUỐC KHÁNH:2/9/2016 

 TẾT TRUNG THU: 14/9/2016 

 NGÀY CUỐI HỌC PHẦN 1:14/10/2016 

 NGÀY ĐẦU HỌC PHẦN 2: 24/10/2016 

 TẾT TRUNG THU: 9:00-9:45, NGÀY 

15/9/2016 

NGÀY HỘI THAM QUAN TRƯỜNG: 

10:00-11:45, NGÀY 15/9/2016 

 

Address: Lot 7, Binh Duong Industry – Service – Urban 
complex, Hoa Phu ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong 
Province, Vietnam  
 
Tel: (0650) 2221000 Fax: (0650) 2221022 
Email:  enquiry@binhduong.sis.edu.vn  

http://bdnewcity.sis.edu.vn/

