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Ngày Quốc tế Thiếu nhi 

 

 

 

 

 

    Sẵn sàng và… 

 

 

 

 

 

 

              Bay lên!  

THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi Quý Phụ Huynh Trường Quốc Tế Singapore, 

Một năm học thành công nữa lại sắp kết thúc, tôi xin được chúc 

mừng các em học sinh vì sự tiến bộ các em đã đạt được trong năm 

học qua. Tôi rất vui khi đọc và kí vào bảng điểm cuối kỳ của các em. 

Tôi khuyến khích các em nên đọc mỗi ngày để các em tiến bộ hơn 

trong suốt thời gian nghỉ hè vào tháng 7.  

Nhà trường muốn gửi lời chào tạm biệt đến những gia đình và giáo 

viên sắp chuyển đến trường mới hay địa điểm mới. Được gặp gỡ và 

làm quen với mọi người là một niềm vui lớn và nhà trường xin chúc 

mọi người những điều tốt đẹp nhất. Nhà trường sẽ luôn nhớ mọi 

người! 

Chân thành gửi lời cảm ơn đặc biệt đến toàn thể giáo viên và nhân 

viên vì sự chăm chỉ và tận tụy với các em học sinh. Nhà trường thực 

sự cảm kích sự đóng góp to lớn của mọi người. 

Năm học mới sẽ bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 7 tháng 8. Số lượng 
học sinh ra vào trường sẽ tiếp tục thay đổi trong khoảng thời gian hè, 
danh sách học sinh các lớp có thể sẽ còn thay đổi cho đến khi năm 
học mới bắt đầu vì việc này còn tùy thuộc vào lượng học sinh đăng kí 
học. Rất cảm ơn sự thông cảm của Quý Phụ Huynh. 
 
Trân Trọng, 

MaryKay Gudkova 

Hiệu Trưởng 

CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TỈNH  

Nhà trường vô cùng tự hào thông báo rằng học sinh Đoàn Tú Uyên, 

hiện đang học lớp 4 song ngữ là quán quân cuộc thi Olympic Tiếng 

Anh tỉnh Bình Dương. Cuộc thi này được tổ chức tại Trường Tiểu 

Học Bình Nhâm với hơn 1.000 thí sinh tham gia và Tú Uyên đã được 

trao giải quán quân với số điểm cao nhất.   

Tú Uyên bắt đầu học tại Trường Quốc Tế Singapore kể từ khi trường 

còn tọa lạc tại địa điểm Canary - Lái Thiêu 7 năm trước. Chúng tôi rất 

vui mừng khi thấy ở em sự chăm chỉ và tìm kiếm thành công ở các 

cuộc thi bên ngoài 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. 
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                         Ngày Quốc tế thiếu nhi 

 

 

Đặc biệt gửi lời cảm ơn đến cô Hoàng Nhật Thảo - giáo viên chủ 

nhiệm  và thầy Reuben Schiff – giáo viên tiếng Anh vì sự chỉ dạy 

của thầy cô 

NHỮNG HỌC SINH XUÂT SẮC VÀ HỌC SINH GIỎI 

Nhà Trường trân trọng gửi lời chúc mừng đến những học sinh xuất 

sắc của năm học này. Đó là Yu Mei và Tuyết Ngọc, Lớp 1. Imboon 

và Minh Đăng*, Lớp 2.  Yo Yo và Tư Như, Lớp 3. Mỹ Thy and Tú 

Uyên, Lớp 4. Bảo Tín* and Uyên Trang, Lớp 5.  Lâm Anh and Bảo 

Như, Lớp 6. Trúc Vy*, Lớp 7. Thanh Vy* and Anh Phương* Lớp 8. 

* Học sinh vắng mặt trong ảnh bên dưới 

 

Chúc mừng các em học sinh đạt thành tích học sinh giỏi với điểm 

trung bình các môn học chính cao hơn 90% trong năm học này: đó 

là Nguyễn Mai Khôi, Lin Hsin Jo, Zhang ZiKang, Zhu ZiXi, Đặng 

Huỳnh Gia Bảo, Khúc Lan Anh and Nguyễn Tiểu Hạ. 

Cuối cùng, Nhà Trường ghi nhận sự cố gắng của tất cả các học sinh 

đã hoàn thành kỳ thi. Chúng tôi biết rằng các em đã học tập chăm 

chỉ và cố gắng hết sức mình.  

 

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 

 
Xin chân thành cảm ơn tất cả quý phụ huynh đã tham dự buổi Lễ 
Tổng Kết cuối năm học và tạo nên một đêm thật đặc biệt. Chúc 
mừng các em có thành tích học tập xuất sắc và các học sinh tốt 
nghiệp lớp Dự bị Tiểu học. Đặc biệt cảm ơn Thầy Seth đã điều hành 
buổi lễ. Các đĩa ghi hình của buổi lễ Tổng kết sẽ được gửi đến Quý 
vị trong năm học mới. 

 
THÔNG TIN VỀ NHÂN SỰ 

 

Cô Marion Castro đến từ Anh giảng dạy khối Tiểu học. Cô có chứng 

chỉ Quản lý với Chuyên môn cấp Quốc gia của trường Cao Đẳng 

Quản Lý Trường học, Chứng chỉ Công giáo về Giáo dục Tôn giáo từ 

Giáo phận Công giáo tại Lancaster, Chứng chỉ Sau Đại học về Giáo 

dục Tiểu học của Trường Đại học Manchester, và Bằng Cử nhân 

Khoa học (mức 3) trong lĩnh vực Nghiên cứu kết hợp – Toán học và 

Nghiên cứu Châu Âu bằng Tiếng Đức của Trường Đại học 

Manchester, nước Anh. Cô có thể nói hai thứ tiếng cũng như đã 

từng là giáo viên và Phó hiệu trưởng tại Anh và Columbia. 

 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG     
 Tháng 06 năm 2017 

 

SỰ KIỆN SẮP TỚI 

 NGÀY 30/06 : KẾT THÚC HỌC PHẦN IV 

 NGÀY 07/08 : BẮT ĐẦU HỌC PHẦN I 
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Ngày Quốc tế thiếu nhi 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
Các em đã có một ngày Quốc tế thiếu nhi đáng nhớ! 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG     
 Tháng 06 năm 2017 

 
từng là giáo viên và Phó hiệu trưởng tại Anh và Columbia.  

Cô Lilit Kevorkyan đến từ Cộng hòa Armenia, là một nhạc sĩ cũng 

như là một nhà sư phạm hợp xướng có trình độ cao và được đào 

tạo bài bản ở Nga, giảng dạy Thạc sĩ cho các ứng viên có bằng Âm 

nhạc. Cô sẽ dạy Âm nhạc. Với tư cách là một trong những sinh viên 

tốt nghiệp xuất sắc nhất của một trường Âm nhạc hàng đầu, cô có 

kiến thức chuyên sâu về lý thuyết và lịch sử âm nhạc. Cô có khả 

năng biểu diễn các tiết mục piano chuyên nghiệp từ cổ điển cho đến 

đương đại. Là một nhà sư phạm học thuật, cô đã giảng dạy cho 

nhiều sinh viên đã giành chiến thắng trong các cuộc thi quốc tế. Cô 

Lilit đã sống và làm việc ở nhiều nước và sở hữu kỹ năng giảng dạy 

xuất sắc. 

Cô Joan Hope Elgincolin là một Giáo viên có trình độ, đến từ 

Philippines anh sẽ giảng dạy ở khối Mầm non. Cô ấy đã từng giảng 

dạy ở Bangkok (Bao gồm trường Quốc tế Thái Lan-Singapore). Cô 

Joan là một người tài năng, hướng ngoại, và nhiệt tình. Cô cũng là 

một đạo diễn âm nhạc và hợp xướng, và là thành viên của một dàn 

nhạc vi-ô-lông. Cô có bằng Cử nhân, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, 

và hiện tại cô đang làm luận án tiến sĩ về truyền thông. 

Rất tiếc khi nhà trường phải nói lời tạm biệt với những giáo viên sẽ 

chuyển công tác.  Chân thành cảm ơn Thầy Seth, Cô Rae, Cô 

Charlotte, Cô Wesley, Cô Marcie, Cô Laura và Tiến sĩ Douthitt vì 

những đóng góp của quý Thầy Cô cho trường Quốc tế Singapore. 

Nhà trường sẽ ghi nhớ khoảng thời gian dài cống hiến, lòng tận tụy, 

sự quan tâm của quí thầy cô và chúc quí thầy cô luôn may mắn trên 

con đường phía trước.  

Cuối cùng, tiếc nuối hơn khi chúng ta phải chia tay Cô Lan – Hiệu 

trưởng chương trình Việt Nam, sau tám năm gắn bó với trường 

Quốc tế Singapore tại Thành Phố Mới Bình Dương. Chúc Cô luôn 

gặp may mắn trong tương lai. 

 

HỌC SINH LỚP 10 ĐƯỢC TRAO HỌC BỔNG  

 

Nhà trường hân hạnh thông báo Võ Nguyễn Thái Sơn lớp IGCSE 2, 

đã giành được học bổng của chương trình Trải Nghiệm Nước Mỹ 

của Trường Đại Elmhurst tại Chicago, nước Mỹ. Thái Sơn đã được 

trao tặng học bổng cho sự chăm chỉ, sáng tạo, và khả năng tư duy 

được trình bày trong đọan video và bài luận về chủ đề “Phương 

pháp Giới Trẻ Việt Nam Có Thể Hưởng Lợi Từ Việc Học Tập Trên 

Điện Thoại Di Động”.  

Chương trình Trải Nghiệm Mùa Hè kéo dài 4 tuần tại trường Đại học 

Elmhurst là cơ hội cho Thái Sơn trải nghiệm cuộc sống và học tập 

đồng thời nhận được tín chỉ của một trường Đại học hàng đầu ở 

Hoa Kỳ. Học bổng Trải Nghiệm Nước Mỹ của Thái Sơn trị giá 8.000 

đô la Mỹ cho chương trình học cử nhân của em. 

Chúc mừng Thái Sơn! 
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