
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       Ngày hội nước 

 

  

THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi Quý Phụ Huynh, 
 
Nhà trường cảm thấy vô cùng vui mừng về rất nhiều hoạt động mới  
được diễn ra trong năm nay, nổi bật nhất là Hội đồng Học sinh 
Trường Quốc tế Singapore tại Thành Phố Mới Bình Dương (gọi tắt là 
STUCO) được dẫn dắt bởi thầy giáo tài năng Steven Bolland. Trong 
các buổi họp, thành viên của Hội cùng nhau thảo luận về các phương 
pháp để giúp cải thiện trường cả về mặt học thuật lẫn xã hội. Hội còn 
lên kế hoạch tổ chức cho các sự kiện đặc biệt của trường. Nhà 
trường rất tự hào về những nỗ lực của họ và cảm ơn thầy Steven đã 
giành nhiều thời gian và tâm huyết để giúp STUCO trở nên thành 
công! 
 
Một ý tưởng mới đáng được khen ngợi khác của Hội đồng Học sinh là 
chương trình phát thanh đầu tiên tại trường. Thầy Steven và các em 
trong Hội đồng đã thu âm một số tin tức và giới thiệu tại giờ sinh hoạt 
trường. Nhà trường vô cùng hào hứng chờ đón nhiều hoạt động sáng 
tạo hơn nữa từ các em! 
 
Vui lòng lưu ý rằng vào ngày 18 tháng 4, Hiệp Hội các trường phổ 
thông và đại học miền Tây Hoa Kỳ (WASC) đến thăm trường. 
 
Trân trọng, 
 
Marykay Gudkova 
Hiệu trưởng 

 

NGÀY HỘI NƯỚC THẾ GIỚI 

Vào ngày 22 tháng 3, toàn bộ học sinh trường quốc tế Singapore đã 

được tham gia Ngày hội nước thế giới được tổ chức tại trường. Các 

em đã cùng nhau vui chơi và hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của 

nguồn nước sạch trong cuộc sống hằng ngày. Quý Phụ Huynh vui 

lòng truy cập trang web bên dưới hoặc trang Facebook của trường  

để xem những hình ảnh đáng yêu này. 

Học sinh Mầm Non: https://www.facebook.com/KinderWorld.KIK 

Học sinh Tiểu Học: https://www.facebook.com/siskinderworld/?fref=ts 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG     
Tháng 04 năm 2017 

 
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. 

 
NỘI DUNG BẢN TIN: 

 THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG 

 NGÀY HỘI NƯỚC 

 LỊCH THI 

 MỤC TIÊU HỌC TẬP TOÀN DIỆN  

 HỘI HỌC SINH 

 TRIỂN LÃM BÌNH DƯƠNG 

 

 

 

 

Địa Chỉ: Lô F7, Đường Lê Lợi, Thành Phố Mới Bình 
Dương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam 
 
Điện thoại: (0650) 2221000 Fax: (0650) 2221022 
Email:  enquiry@binhduong.sis.edu.vn  
 

www.bdnewcity.sis.edu.vn 
  

https://www.facebook.com/KinderWorld.KIK
https://www.facebook.com/siskinderworld/?fref=ts
http://www.bdnewcity.sis.edu.vn/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ngày hội nước 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THI HỌC KỲ II 

Các em học sinh đang bước vào Học phần 4 và Kỳ thi Học kỳ II đang 

đến gần. Quý Phụ Huynh Vui lòng tham khảo lịch thi chi tiết bên 

dưới.  Xin lưu ý rằng, học sinh lớp 1 sẽ dự thi các môn thi Học kỳ II 

và các em học sinh Khối song ngữ sẽ không phải làm bài thi các môn 

Toán và Khoa học. 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH 

DƯƠNG 

Lịch thi Học Kì II- năm học 2016-2017 

Ngày Môn thi 

Thứ Hai - Thứ Tư 

(22/05 – 24/05) 

Tiếng Anh:Bài thi Nói 

(Học sinh Quốc tế và Song ngữ) 

Thứ Năm,  
(25/05/2017) 

Tiếng Anh:Bài thi Viết 

(Học sinh Quốc tế và Song ngữ) 

Thứ Sáu 
(26/05/2017) 

Tiếng Anh: Bài thi Đọc & Hiểu 

(Học sinh Quốc tế và Song ngữ) 

Thứ Hai 

(29/05/2017) 

Toán 

(Học sinh Quốc tế) 

Thứ Ba  

(30/05/2017) 

Tiếng Anh:Bài thi Nghe 

 

Thứ Tư 

(31/05/2017) 

Khoa học 

(Học sinh Quốc tế) 

 

*Lịch thi chi tiết sẽ được gửi đến Quý Phụ Huynh bao gồm cả các bài 

kiểm tra EPP, Tiếng Trung và Tiếng Việt. 

 

 

TRIỂN LÃM VỀ BÌNH DƯƠNG 

Vào tuần thứ 9 của Học phần Ba, một cuộc triển lãm tranh về Bình 

Dương đã được tổ chức tại Trường Quốc tế Singapore nhằm giới 

thiệu về quá khứ, hiện tại và tương lai của tỉnh Bình Dương. Đây là 

kết quả của dự án nghiên cứu xã hội được thực hiện bởi các em học 

sinh lớp Xã Hội Học do cô Kathleen Boyle phụ trách. Dự án này hoàn 

thành dựa vào tư liệu các em học sinh đóng góp cho triển lãm. Nhà 

trường xin trân trọng cảm ơn Quý Phụ Huynh đã dành thời gian ghé 

thăm và tìm hiểu. 

 

 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG     
Tháng 04 năm 2017 

 

SỰ KIỆN SẮP TỚI: 
Thứ Sáu, ngày 21/04: Kết thúc học phần 2 

Thứ Hai, ngày 01/05: Ngày Quốc tế Lao Động (Học 

sinh được nghỉ Lễ) 

Thứ Tư, ngày 03/05: Bắt đầu học phần 4 

Từ ngày 22/05 đến 31/05: Thi Học kỳ II  

 
 

Địa Chỉ: Lô F7, Đường Lê Lợi, Thành Phố Mới Bình 
Dương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam 
 
Điện thoại: (0650) 2221000 Fax: (0650) 2221022 
Email:  enquiry@binhduong.sis.edu.vn  
 

www.bdnewcity.sis.edu.vn 
  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh được nhận giấy khen  

“Mục tiêu học tập toàn diện” 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG     
Tháng 04 năm 2017 

 

MỤC TIÊU HỌC TẬP TOÀN DIỆN 

SIS Bình Dương đã và đang ghi nhân các em học sinh phấn đấu cho 

Mục tiêu học tập toàn diện. Rất nhiều em học sinh đã được trao giấy 

khen thưởng (chi tiết mời các Quý Phụ Huynh theo dõi trên trang 

Facebook của trường). Chúng tôi cũng tổ chức các cuộc thi để các 

em có cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo của mình. Hình ảnh người 

thắng cuộc được trưng bày bên ngoài phòng 1, khu A.   

Dưới đây là một trong các học sinh chiến thắng cuộc thi thơ ca bằng 

khả năng truyền đạt tự tin với nhiều cách thức diễn đạt vô cùng sáng 

tạo.   

 

HỘI ĐỒNG HỌC SINH  

Xin Chúc mừng các thành viên mới được bầu chọn của Hội đồng 

Học sinh! Kể từ khi thành lập, Hội đồng Học sinh đã và đang tích cực 

lên kế hoạch cho các sự kiện của trường, gần đây nhất là trận đá 

bóng giữa học sinh và giáo viên hay ngày hội Pajama. Hội đồng đang 

lên kế hoạch chuẩn bị cho nhiều hoạt động thú vị khác sẽ diễn ra vào 

tháng 4 này nên Quý Phụ Huynh hãy chú ý các tờ rơi hay băng rôn 

xung quanh trường nhé! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Địa Chỉ: Lô F7, Đường Lê Lợi, Thành Phố Mới Bình 
Dương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam 
 
Điện thoại: (0650) 2221000 Fax: (0650) 2221022 
Email:  enquiry@binhduong.sis.edu.vn  
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http://www.bdnewcity.sis.edu.vn/

