
 

THÔNG ĐIỆPTỪ HIỆU TRƯỞNG  

Kính gửi Quý phụ huynh gia đình SIS và các bạn,  

Là bố mẹ của 2 đứa trẻ, tôi hiểu được tầm quan trọng của những phút 

giây bình yên và yên tĩnh ở nhà, cho dù là ở nhà, trong khi đi du lịch 

hay ở nhà hàng. Tuy nhiên tôi nhận thấy rằng thời gian các em được 

tiếp xúc màn hình các thiết bị công nghệ nhiều hơn (như TV, máy 

tính, trò chơi điện tử, điện thoại…). Việc tôi muốn nói đến ở đây là sự 

cân bằng. Quá nhiều thứ không phải là điều tốt. 

Đã có nhiều nghiên cứu gần đây là về tác động của màn hình thiết bị 

công nghệ đến trẻ em. Giáo sư Daniel Fung, Chủ tịch Hội y khoa tại 

Viện sức khỏe tinh thần Singapore đã cảnh báo về thời gian tiếp xúc 

của các bé với thiết bị công nghệ tăng vượt mức và có đưa ra một số 

lời khuyên sau: 

 Sự giám sát của bố mẹ là cần thiết. Nội dung được trình 

chiếu là vấn đề đáng quan tâm.  

 Tránh xa tuyệt đối các bộ phim và trò chơi điện tử đầy gây 

hấn và bạo lực (các nghiên cứu chứng minh rằng trẻ em tiếp 

xúc với bạo lực thường có hành động bạo lực). 

 Bố mẹ nên tìm hiểu thêm thông tin về hướng dẫn mức độ sử 

dụng thiết bị điện tử cho từng độ tuổi. 

 Thời gian sử sụng thiết bị công nghệ không nên rơi vào các 

bữa ăn, thời gian vui chơi hoặc đi ngủ. 

 Quan sát việc tăng cân hay tinh thần các em khi thời gian 

được sử dụng các thiết bị đã hết hoặc khi không được chơi 

nữa.  .  

https://kids.youtube.com/ (only child-friendly videos) 

http://www.kiddle.co/  (Kids’ Google) 

https://www.youtube.com/watch?v=xdTJ8vjhsA0&feature=youtu.be  

(Cách giữ trẻ an toàn với những chương trình trên mạng) 

Tôi rất vui lòng được trao đổi trực tiếp với quý phụ huynh nếu quý vị 

cần tìm hiểu thêm thông tin về chủ đề này. 

Trân Trọng,  

MaryKay Gudkova 

Hiệu Trưởng  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  Các bạn lớp dự bị tiểu học nhận được giấy khen 

          Các bạn đã học xong 100 từ cơ bản   

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG     
Tháng 05 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. 
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ĐƯỜNG ĐUA SẮC MÀU  

Vào ngày cuối cùng của học phần 3, sự kiện Đường Đua Sắc Màu 

lần đầu tiên được tổ chức tại SIS@BDNC. Các em có được khoảng 

thời gian tuyệt vời dù các em chạy bộ, đi bộ hoặc chỉ đứng xem. Rất 

cảm ơn Hội đồng Học sinh đã tổ chức sự kiện này và xin chúc mừng 

các bạn đã gây được 3 triệu đồng tiền quỹ cho việc thiện nguyện!   

 

 

  

  

MỤC TIÊU HỌC TẬP TOÀN DIỆN CỦA TRƯỜNG 

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 và mời các Quý phụ huynh theo dõi trên trang 

Facebook của trường để biết thêm chi tiết. Trong vài tuần qua, thông 

qua những giải pháp cho các vấn đề, các em đã chứng tỏ được TƯ 

DUY PHẢN BIỆN và KHẢ NĂNG CÔNG NGHỆ của mình.   
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SỰ KIỆN SẮP TỚI: 

 

 Ngày 22-31/5: Thi Học kỳ 2  

 Thứ Năm, ngày 25/5: Thuyết trình của lớp dự 

bị tiểu học và lớp Một (cho bố mẹ các em)  

 Ngày 1/6:
:  
Ngày Quốc tế thiếu nhi 

 Ngày 12-16/6: Họp phụ huynh lớp dự bị tiểu 
học  

 Ngày 19-23/6: Họp phụ huynh lớp tiểu học  

 Ngày 23/6: Chương trình hòa nhạc cuối năm  

 Ngày 26 hoặc 27/6: Họp phụ Huynh lớp trung 
học

 
(Thứ Hai hoặc thứ Ba) 

 Ngày 30/6: Ngày cuối cùng của học phần 4  

 Ngày 7/8: Bắt đầu năm học mới  
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Chúc mừng Cô Đông đã nhận được bằng 

 thạc sĩ giáo dục 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      CÁC BÉ LỚP MẪU GIÁO LÀM XÀ PHÒNG  

 Các bé lớp Mẫu giáo rất háo hức được tập làm nhà  

khoa học. Các bé đang trộn nguyên liệu để làm các  

                           thanh xà phòng 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG     
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LỄ TỔNG KẾT CUỐI NĂM HỌC 

Lễ tổng kết cuối năm học kết hợp lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức thứ 

Sáu ngày 23 tháng 6. Chủ đề của buổi lễ tổng kết năm nay là Văn 

hóa Thế giới. Chương trình sẽ bắt đầu vào 6 giờ chiều và chúng tôi 

rất mong các gia đình có mặt tại Trung tâm hội nghị và triễn lãm Bình 

Dương lúc 5:30 chiều. Các em học sinh dự bị tiểu học sẽ được trao 

bằng tốt nghiệp, các em học sinh có thành tích học tập tốt sẽ được 

nhận bằng khen. Nếu con quý vị có tên trong danh sách được trao 

thưởng, quý vị vui lòng cho các bé mặc đồng phục khi lên nhận 

thưởng. 

Thứ Sáu ngày 23, các lớp học sẽ kết thúc vào lúc 1 giờ chiều. Rất 

mong quý phụ huynh sẽ đến đón các em vào buổi trưa để bé có thời 

gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi biễu diễn.  

                                          

                   CẬP NHẬT THÔNG TIN NHÂN VIÊN MỚI  

Như thường lệ, giáo viên các trường quốc tế lại đến và đi mỗi cuối 

năm học, chúng tôi rất buồn phải tạm biệt họ, thế nhưng chúng tôi 

cũng vui mừng chào đón một số giáo viên mới: 

Richard Bates, đến từ Anh, Thạc sĩ (Ed) đại học Southampton, Anh 

Quốc,  chứng chỉ Cert. Ed và B. Ed của đại học London, Anh. Thầy 

có nhiều kinh nghiệm làm giáo viên, hiệu trưởng và điều phối viên 

chươgn trình học tại Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. 

John O’Keefe, quốc tich Canada, cử nhân Giáo Dục tại trường đại 

học Toronto, thầy có kinh nghiệm giảng dạy bậc tiểu học, huấn luyện 

viên và quản lý tại các nước Canada, Singapore, Trung quốc và Thái 

Lan. 

Michael Thompson, đến từ Canada, cử nhân giáo dục tiểu học đại 

học Simon Fraser. Thầy được đạo tạo chuyên sâu phương pháp 

giảng dạy Montessori cho bậc mẫu giáo và tiểu học. Thầy đã từng 

dạy ở các nước như Canada, Việt Nam và Thái Lan. 

Alexandra Wallace, cũng đến từ Canada, có 2 bằng cử nhân 

chuyên ngành Giáo dục và khoa học đời sống từ Viện nghiên cứu 

giáo dục Ontario và từ đại học Toronto. Cô hiện đang giảng dạy tại 

Canada. 

Chúng tôi đang trong quá trình sắp sếp lớp học và giáo viên cho năm 

học sau. Trường sẽ có những thông tin chính xác hơn vào tháng sau 

vì chúng tôi đang trong quá trình tuyển sinh cho năm học mới và đợi 

xác nhận từ phụ huynh sẽ tiếp tục cho con em mình tiếp tục học năm 

tới hoặc chuyển trường. 
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