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THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG. 

Kỳ thi kết thúc học phần 4, Họp phụ huynh học sinh, Lễ tốt nghiệp cho 

các em Mầm Non, Lễ tổng kết và phát thưởng cuối năm, Kỳ nghỉ hè 

đều là các sự kiện quan trọng sắp diễn ra tại trường quốc tế 

Singapore Thành phố mới Bình Dương. Nhà trường hy vọng quý phụ 

huynh sẽ hỗ trợ các em chuẩn bị tốt cho các hoạt động sắp tới vì tất 

cả chúng ta đều hy vọng năm học 2015 - 2016 sẽ được kết thúc thành 

công và tốt đẹp.  

Trân trọng, 

Regan Armstrong 

Hiệu Trưởng 

 

THI HỌC KỲ 2 

Kỳ thi học kỳ 2 sắp được diễn ra. Kỳ thi sẽ bắt đầu vào thứ hai ngày 

30 tháng 05 và kết thúc vào thứ tư ngày 08 tháng 06. 

Quý phụ huynh vui lòng lưu ý về việc lên kế hoạch cho các em đi du 

lịch trong thời gian này. Mến chúc các em học sinh nhiều may mắn và 

đạt được những thành tích tốt trong kỳ thi sắp tới. 

Lịch thi đã được gửi về nhà cho các em học sinh hoặc để biết thêm 

chi tiết. quý phụ huynh có thể truy cập vào trang web 

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

 

QUỐC TẾ THIẾU NHI 

Nhân ngày Quốc tế Thiếu Nhi, thứ tư ngày 01 tháng 06, nhà trường 

sẽ tổ chức một số hoạt động vui chơi cho các em học sinh tại trường, 

bắt đầu vào lúc 10h. 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG     
Tháng 05 năm 2016 

 

Tại Trường Quốc tế Singapore, Chúng tôi đào 

tạo nên những học sinh: 

 Có thành tích học tập tốt 

 Tự tin trong giao tiếp 

 Tư duy sáng tạo 

 Hiểu biết công nghệ 

 Năng động và có trách nhiệm 

 

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 

 THI HỌC KỲ HAI 

 QUỐC TẾ THIẾU NHI 

 THAY ĐỔI NHÂN SỰ 

 ĐIỀU CHỈNH LỊCH NĂM HỌC 

 LỄ TỔNG KẾT CUỐI NĂM 

 

 
SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA: 

 30/5-8/06: Thi học kỳ Hai  

  Họp Phụ Huynh học sinh sẽ được thông 

báo sau                     

 24/06           : Lễ Tổng kết cuối năm 

 01/07           : Học phần 4 kết thúc 

 08/08: Ngày đầu kỳ 1 năm học 2016-2017 

http://bdnewcity.sis.edu.vn/
http://bdnewcity.sis.edu.vn/
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Ngày Môn Thi 

30/05/2016 

(THỨ HAI) 

 

Tiếng Anh 1: Nói 

31/05 2016 

(THỨ BA) 

Tiếng Anh 2 

 
 

  
01/06/ 2016 

(THỨ TƯ) 

 

Tiếng Anh 3: Nghe 

02/06/ 2016 

(THỨ NĂM) 

Tiếng Anh 4: Viết 

 

 

03/06 2016 

(THỨ SÁU) 

Toán 

(Học sinh quốc tế) 

 

06/06 2016 
(THỨ HAI) 

 

Khoa học 
(Học sinh quốc tế)   

 

THÔNG TIN VỀ NHÂN SỰ 

Để tiếp tục mở rộng và phát triển, nhà trường sẽ có những thay đổi 

về mặt nhân sự trong năm học tới. Cô Tanya Balmaceda và cô Sara 

Avent sẽ ngừng công tác tại trường vào tháng 6 này. Cô Tanya sẽ 

chuyển công tác lên trường Nam Sài Gòn trong khi cô Sara sẽ 

chuyển đến Trung Quốc. Nhà trường kính chúc quý thầy cô nhiều 

điều tốt đẹp nhất trên con đường mới. Hiện tại, Nhà trường đang 

tiến hành tuyển dụng và trân trọng đón chào sự có mặt của thầy 

Steven Bolland. 

Lời chào từ thầy Steven Bolland 

Xin chào những con người thân thiện của Việt Nam. Tôi là Steven 

Bolland, nhưng đa số bạn bè đều gọi tôi là Steve. Tôi được sinh ra 

và học tập tại Cape Town, Nam Phi và đã sống ở đây 20 năm. Tôi 

đã theo học chương trình Cử nhân Khoa Học và đã có bằng Sau đại 

học chuyên ngành Sư Phạm từ trường Đại học Cape Town. Tôi đã 

có thời gian giảng dạy môn Khoa Học ở Cape Town và hiện nay tôi 

đã chuyển sang Anh công tác nhằm hỗ trợ cho công việc giảng dạy 

của tôi ở lĩnh vực Toán và Khoa Học. Tôi đang rất hào hứng và hy 

vọng sẽ có cơ hội để ứng dụng những kiến thức được học từ Cape 

Town trong quá trình giảng dạy tại Việt Nam sắp tới. Tôi thích tán 

gẫu cùng bạn bè, chơi thể thao, thưởng thức âm nhạc vào thời gian 

rảnh. Tôi thực sự rất hy vọng sẽ mang đến một nguồn năng lượng 

mới cũng như tạo nên sự khác biệt cho trường trong khả năng của 

tôi.  

 

ĐIỀU CHỈNH LỊCH NĂM HỌC 

Ngày học cuối cùng của năm học này sẽ là thứ 6 ngày 01 tháng 07 

năm 2016. Trong bản tin gởi về gần đây đã có sự sai sót trong mục 

thông báo về ngày học cuối cùng của trường.  

Sau kỳ nghỉ hè, các em học sinh sẽ bắt đầu ngày học đầu tiên của 

năm học mới 2016 - 2017 vào ngày 08 tháng 08 năm 2016. Để 

chuẩn bị tốt cho năm học mới, các giáo viên sẽ bắt đầu công tác trở 

lại vào thứ tư ngày 03 tháng 08 năm 2016.  

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý vị vui lòng xem file đính kèm lịch 

học 2016 - 2017. 

 

LỄ TỔNG KẾT CUỐI NĂM 

Tất cả các lớp học tại trường Quốc tế Singapore Thành Phố mới 

Bình Dương đều đang rất tích cực luyện tập cho buổi Lễ tổng kết 

cuối năm. 

Quý phụ huynh vui lòng lưu ý, trong buổi Lễ tổng kết cuối năm nhà 

trường sẽ tổ chức Lễ tốt nghiệp cho các em học sinh lớp Prep và lễ 

phát thưởng cho các em đạt thành tích học tập xuất sắc. Vì vậy, các 

em cần mặc đồng phục trường và mang giày bít mũi khi đến tham 

dự.  

Lễ Tổng Kết sẽ được tổ chức vào lúc 6:00 chiều, thứ sáu ngày 24 

tháng 06 tại Trung Tâm Hội Nghị và Triển Lãm tỉnh Bình Dương. 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG     
Tháng 05 năm 2016 

 

LỊCH THI HỌC KỲ 2 
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