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THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi Quý Phụ huynh 

Chào mừng Quý Phụ Huynh nhập học trong năm học mới. 
Hiện tại trường chào đón rất nhiều học sinh đến với 
trường Quốc tế Singapore tại Thành phố mới Bình Dương 
và nhà trường xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý phụ 
Huynh đã chọn trường là nơi gửi găm con em mình. Nhà 
trường rất vui vì các em học sinh quay lại với tâm thế sẵn 
sàng học tập. Năm nay, các em sẽ học tập với các trang 
thiết bị và cơ sở vật chất mới. Nhà trường cũng đang chờ 
đợi sự sân bóng sẽ được hoàn thành trong vài tuần tới,  
 
Như đã đề cập trong thư gửi đến Quý phụ Huynh, một số 
chương trình học có sự thay đổi như sau: 

1. Thay đổi sách Tiếng Anh và Toán – Hiện tại nhà 
trường đang sử dụng giáo trình ‘My Pals are Here’ 

2. Sử dụng phần mềm DynEd thay cho chương trình 
EPP. 

3. Áp dụng mô hình STEM vào thời khóa biểu học 
hàng tuần cho tất cả các lớp. 

4. Môn Việt Nam học bắt buộc cho tất cả các học sinh 
Việt Nam đang theo học chương trình Quốc tế. 
 

Nhà trường sẽ tiếp tục tập trụng vào giảng dạy kỹ năng đọc 
hiểu, đây là chương trình dạy kỹ năng đọc hiểu chuyên sâu 
đã được dạy vào năm trước, chương trình này sẽ dạy các 
em  nhận biết về ngữ âm (âm thanh), âm vị (mối quan hệ 
giữa các chữ cái), từ vựng (nhận biết nghĩa của từ), sự lưu 
loát (có khả năng nhận biết số âm tiết của từ và đọc một 
cách trôi chảy) và khả năng nhận thức (hiểu nội dung của 
bài đọc). Nhà trường mong nhận được sự hỗ trợ từ phụ 
Huynh trong việc đảm bảo con em mình luyện đọc mỗi 
ngày. 
 
Nhà trường đang mong đợi một năm học mới với nhiều 
thành tích, thành công và có nhiều điều thú vị sắp đến. Nhà 
trường xin gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả Quý phụ Huynh 
và học sinh. 
 
Trân trọng cảm ơn ! 
 
Mark Watling 
Hiệu Trưởng 

NỘI DUNG TRONG THƯ 

 THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY HIỆU TRƯỞNG 

 NHÂN VIÊN MỚI 

 ĐẾN TRƯỜNG MUỘN 

 PHẦN MỀM DYNED 

 THÔNG TIN LỚP IGCSE 

 CÁC TRANG WED HỌC TẬP 

 CÂU LẠC BỘ SAU GIỜ HỌC 

 NÂNG CẤP TRƯỜNG 

 NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý 
 
 

 

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 

 Thứ 4 ngày 2 tháng 9 – Kỉ Niệm Ngày 
Thống Nhất Đất Nước (Trường đóng cửa) 

 Ngày 29 tháng 9 – 01 tháng 10 – Bài kiểm 
tra ISA dành cho học sinh lớp 4, 6 và 8 

 29-30 Tháng 9 – OBV tại trường dành cho 
học sinh lớp 4 

 01 Tháng 10 – Tết Trung Thu  

 14 Tháng 10– Kết thúc HKI 

 19 Tháng 10 – Bắt đầu HKII 
 
 

 

 

 

THÁNG 8- 2020 

 

 
SỨ MỆNH 

TẦM NHÌN 

Trở thành tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo liên 

thông từ bậc mầm non đến Phổ thông Trung học và dự bị đại 

học 

Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên 

tiến trong môi trường sáng tạo, thử thách, khơi nguồn và nuôi dưỡng 

niềm say mê học tập lâu dài của học sinh, nhằm giúp các em phát huy 

tối đa tiềm năng của mình. 
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Our Academic Champions 2016-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN NHÂN VIÊN 
Trong năm học mới, nhà trường rất vui mừng chào đón thêm thành viên mới vào đội ngũ giáo viên của trường. Nhà 
trường xin thông báo đến Qúy phụ huynh thông tin của các thầy cô như sau: Cô Ayn Magtrayo (Philippines), Cô 
Freda Matseke (Nam Phi), Cô Thu Thảo (Vietnam), thầy Jolin Richardson (Úc), thầy Christopher Raggatt (Anh) và 
cô Chen Jing (Trung Quốc). Các thầy cô đã làm việc được một vài tuần ở trường Quốc Tế Singapore -  Thành phố 
mới Bình Dương. Nhà trường cũng xin giới thiệu thêm hai thầy cô sẽ đến giảng dạy tại trường vào ngày thứ Hai, 14 
tháng 9 năm 2020 là thầy Phil McCann (Ireland) và cô Elsabe Venter (Nam Phi).  Bên cạnh thông tin về giáo viên 
mới, nhà trường cũng xin chào đón và giới thiệu nhân viên mới: Ms. Dung (Quản Lý Văn Phòng), Ms. Nga (Kế 
Toán), Ms. Ngoc (Trợ lý phòng thí nghiệm Khoa Học) và Ms. Thi Nga (Trợ giảng khối cấp 3).  
Vị trí Hiệu phó của trường đang được tuyển dụng và sẽ có thông báo sớm đến quý phụ huynh và các em học sinh.  

 
TRƯỜNG HỢP ĐI HỌC TRỄ 

Học sinh vui lòng đến văn phòng để thông báo trong trường hợp đi học trễ. Nhà trường sẽ quản lí thời gian đến 
trường của các em học sinh chặt chẽ hơn. Nếu học sinh đến trường sau 8 giờ 30, các em sẽ đến văn phòng để 
thông báo và điền đơn Xin Đến Muộn, sau đó các em sẽ gửi lại đơn xin cho giáo viên chủ nhiệm để thầy cô điểm 
danh trên hệ thống của trường. 
 

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH DynEd 
Trong năm học mới này, nhà trường sẽ áp dụng chương trình học Tiếng Anh DynEd cho các em học sinh từ lớp 3 
trở lên. Cô Caroline Mead (Hiệu trưởng chương trình Trung học cơ sở) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cùng với 
thầy Tom Dowden và các thầy cô khác nhằm đảm bảo cho tất cả các em học sinh có thể tham gia bài kiểm tra trình 
độ Tiếng Anh. Dựa vào kết quả đó, nhà trường có thể theo dõi sự tiến bộ Tiếng Anh của học sinh. Bên cạnh việc 
học Tiếng Anh ở trường, các em có thể sử dụng máy tính để đăng nhập vào chương trình DynEd để học thêm Tiếng 
Anh khi ở nhà, như vậy sẽ giúp đẩy nhanh sự tiến bộ trong quá trình học Tiếng Anh của các em. 

 
PHỤ HUYNH LỚP IGCSE 

Phụ huynh các em học sinh lớp IGCSE 1 và 2 cần đưa ra những quyết định quan trọng đối với các bước tiếp theo 

cho tương lại học tập của các em. Trong năm học sau, nhà trường không chỉ giảng dạy chương trình Dự Bị Đại Học 

theo chương trình Cambridge A-Levels mà sẽ đưa vào giảng dạy thêm chương trình NCC. Hiện tại, việc ra nước 

ngoài sẽ có những khó khăn, vì thế phụ huynh có thể xem xét một trong hai chương trình Dự Bị Đại Học sẽ được 

giảng dạy tại trường Quốc Tế Singapore – Thành phố Mới Bình Dương. Để mở được lớp Dự Bị Đại Học, nhà trường 

cần có đủ số học sinh đăng kí và thời gian để chuẩn bị và lên kế hoạch. Qúy phụ huynh vui lòng xem xét và nhà 

trường sẽ có những buổi trao đổi với phụ huynh.  

Nhà trường đã có những buổi trao đổi trực tiếp với các em học sinh chưa học tập nghiêm túc trong năm qua. Phụ 

huynh vui lòng lưu ý rằng đây là chương trình học cần nhiều thời gian và các em sẽ có bài tập về nhà mỗi tuần. Vì 

thế, các em học sinh sẽ luôn có bài tập về nhà, bài ôn tập và các bài đọc.  

CÁC TRANG WEB HỌC TẬP 

Trong năm học này, nhà trường sẽ không tiếp tục sử dụng MCOnline trong chương trình học. Thay vào đó, nhà 

trường đang xem xét việc cấp quyền truy cập cho các em học sinh từ khối Lớp 1 đến Lớp 6 vào chương trình học 

trực tuyến mới McEduHub – đây là một trang web hỗ trợ cho các môn học được giảng dạy tại trường SIS như môn 

tiếng Anh, môn Toán, và tiếng Trung. Hiện tại, các giáo viên đã có quyền truy cập tạm thời vào trang web này để có 

thể chia sẻ với các em học sinh về các chương trình trong học kỳ 1. 

Tất cả các em học sinh từ lớp Dự bị tiểu học đến lớp 3 và các em học sinh học Tiếng Anh tăng cường sẽ được 

đăng kí vào chương trình Raz-Kids. Đây là một chương trình đọc có hướng dẫn vì thế các em học sinh có thể học 

tại nhà. Các em có thể nghe và đọc những câu chuyện phù hợp với trình độ và trả lời các câu hỏi về những câu 

chuyện đã đọc. Phụ huynh vui lòng khuyến khích các em dành thời gian tham vào chương trình Raz-Kids mỗi tuần. 

CÂU LẠC BỘ SAU GIỜ HỌC 

Các hoạt động và câu lạc bộ sau giờ học của trường đã bắt đầu, các em học sinh có thể đăng kí tham gia vào ít 
nhất một câu lạc bộ trong tuần. 
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NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý 

 

Thời gian bắt đầu và kết thúc của trường 

Quý phụ Huynh vui lòng chú ý thời gian bắt đầu và kết thúc mới của trường:  

Thời gian bắt đầu: 8.25 sáng.                           

Thời gian kết thúc: 3.15 chiều – đối với lớp 1-4 Quốc tế, 3.30 chiều dành cho khối mầm non, 4.00 chiều dành cho các khối lớp còn lại. 

Câu lạc bộ diễn ra từ 4.15 – 5.00 chiều hàng ngày ngoại trừ thứ Ba. 

 

Sinh hoạt lành mạnh 

Tại Trường Quốc Tế Singapore, chúng tôi giúp các em hiểu được tầm quan trọng của một lối sống năng động và lành mạnh. Vì lý do 
này, bơi lội đã trở thành một phần trong chương trình giáo duc thể chất của trường. Nhà trường hi vọng tất cả các em học sinh đều 
tham gia lớp học bơi tại trường. Nhà trường cũng thực hiện nghiêm túc chính sách không bánh kẹo và nước ngọt tại trường. 
 

Trước khi đến trường 

Trước khi đến trường, Quý phụ Huynh vui lòng nhắc nhở các em mang theo: 

• Bình nước và thức ăn nhẹ (không bánh kẹo, kẹo cao su, hoặc nước ngọt). 

• Đồ bơi hoặc mặc đồng phục thể dục. (nếu có tiết học trong thời khóa biểu). 

• Sách, vở, sổ tay và các mẫu đơn cần được ký nếu có. 

Sự nâng cấp của nhà trường 
 
Nhà trường rất may mắn vì sự cải tiến của 
phòng ốc trong kì nghỉ hè như hình ảnh bên 
dưới. Phòng học STEM đã sẵn sàng cho các 
buổi học STEM tại trường và chúng tôi nghĩ 
rằng các em học sinh cũng háo hức mong 
chờ được trải nghiệm phòng học STEM và 
các thiết bị rô-bốt mới. Sân bóng mới của 
trường đang trong quá trình hoàn thiện và 
chúng tôi cảm nhận được rằng các em học 
sinh cũng đang mong chờ được trải nghiêm 
sân bóng mới trong thời gian gần nhất. Hồ 
bơi cũng đã được sửa và sơn mới. Các lớp 
học bên khu A đã được sửa và sơn mới. 
Sảnh khu A cũng được gắn logo “Singapore 
International School”. 

 

 

 

 

 


