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Thông điệp từ Hiệu trưởng 

Hội chợ từ thiện Giáng Sinh và Chuyến thăm Trại trẻ mồ côi –

Trong tháng 12, Nhà Trường đã tổ chức Hội chợ từ thiện Giáng sinh 

thường niên. Xin cảm ơn tất cả Quý Phụ Huynh đã góp phần tổ chức 

sự kiện  thành công tốt đẹp. Với sự giúp đỡ của Quý vị, nhà trườngđã 

quyên góp được 21,173,685 đồng cho tổ chức Phẫu thuật nụ cười và 

3,250,000 đồng cùng với 1706 kg gạo, 638 gói mì ăn liền, 15 thùng 

sữa, tã giấy, đồ chơi, quần áo cùng các vật dụng cần thiết khác cho 

Trại trẻ mồ côi Bình Dương.  

Nhà trường rất tự hào với việc các thành viên trong Hội đồng Học 

sinh  từ lớp 5 trở lên đã mang các đồ quyên góp đến Trại trẻ mồ côi 

Bình Dương vào ngày 12 tháng 01 năm 2018.  

Họp Phụ Huynh và báo cáo thành tích – Họp phụ huynh học sinh 

Khối Mầm non sẽ được tổ chức từ ngày 15-19/01. Khối Tiểu học và 

Trung học sẽ được tổ chức và gửi báo cáo kết quả học tập từ ngày 

05 – 09/02. Các em học sinh sẽ nhận thông báo từ giáo viên trong 

thời gian tới.  

Thay đổi nhân sự - Chúng tôi hân hạnh đón chào Thầy Herman 

Kruger là Giáo viên mới của Lớp 5 Quốc tế. Thầy là một giáo viên có 

nhiều kinh nghiệm giảng dạy ở các Trường quốc tế tại Anh và Nam 

Phi. Xin cảm ơn Quý phụ Huynh đã thông cảm trong suốt thời gian 

thay đổi này. Chúng tôi cũng xin chúc mừng Cô Alex đã đảm nhiệm  

dạy môn Khoa học thay thế cho Thầy Steven. Cô là giáo viên có trình 

độ cao về môn Khoa học và nhà trường rất trân trọng  những nỗ lực 

tuyệt vời của cô. Ngoài ra, hãy cùng chào đón Cô Wesley Darling 

quay lại giảng dạy lớp 1 Quốc tế.  

Mừng Tết đến! Mừng năm mới! Nhà Trường kính chúc Quý Phụ 

huynh một năm mới an khang thịnh vượng, ngập tràn yêu thương và 

sức khỏe dồi dào. Hãy bắt đầu một năm mới với nhiều điều mới tươi 

đẹp và tràn đầy hạnh phúc! 

Trân trọng  

MaryKay Gudkova,  

Hiệu trưởng 

 

 

 

 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG 

 QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHONG HỌC SINH 

CỦA KINDERWORLD 

 QUY ĐỊNH ĐỒNG PHỤC TRƯỜNG 
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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 Phương Tây 

nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.   

 SỨ MỆNH 

Cung cấp các chương trình giáo dục chất lượng cao trong môi 

trường học tập sáng tạo và thử thách, luôn cập nhật các 

phương pháp sư phạm tiên tiến để tạo niềm say mê học tập 

lâu dài cho các em học sinh. 

 

http://www.bdnewcity.sis.edu.vn/
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QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHONG HỌC SINH CỦA KINDERWORLD 

Nhà Trường xin nhắc lại một vài quy định về tác phong đồng phục 

của học sinh Trường Quốc tế Singapore. Xin vui lòng phối hợp với 

nhà trường yêu cầu các em tuân thủ những quy định sau: 

 Trang sức được phép mang theo bao gồm đồng hồ và hoa 

tai. 

 Tóc phải sạch sẽ và gọn gàng. Màu tóc là màu tự nhiên. Học 

sinh nữ phải cột tóc. Học sinh nam phải để tóc gọn gàng 

sạch sẽ.  

 Không được xăm trổ. 

 Không được dùng son môi hay trang điểm mắt. Son dưỡng 

môi phải có màu tự nhiên.  

QUY ĐỊNH VỀ ĐỒNG PHỤC TRƯỜNG 

 Trường Quốc tế Singapore yêu cầu học sinh phải mặc đồng 

phục trường đầy đủ.  

 Học sinh không mặc đồ bên ngoài khoác lên đồng phục 

trường.  

 Học sinh phải mang giày bít mũi. 

Nhà trường xin trân trọng cảm ơn 

 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG   
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SỰ KIỆN SẮP TỚI 

 

 Từ 22-26/01 Nghỉ kết thúc Học phần. 

 Ngày 19/01 - Kết thúc Học phần II.  

 Ngày 29/01 - Bắt đầu Học phần III. 
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