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THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY HIỆU TRƯỞNG
Kính gửi Quý Phụ huynh
Nhà trường rất hân hạnh chào đón tất cả phụ huynh học sinh mới và cảm ơn tất cả quý phụ huynh hiện tại
đã chọn Trường Quốc tế Singapore – Thành Phố Mới Bình Dương cho việc giáo dục con của bạn. Trường
chúng tôi là một ngôi trường quốc tế, chúng tôi sẽ trang bị cho con bạn những kiến thức và kỹ năng cần
thiết để thành công ở cả các trường đại học trong nước và các trường đại học sử dụng tiếng Anh trên toàn
thế giới.
Trong năm học này trường chúng tôi sẽ chú trọng vào việc dạy Đọc. Chúng tôi đã phát triển một chương
trình dạy đọc toàn trường để giúp học sinh nhận biết ngữ âm (âm thanh), ngữ âm (mối quan hệ âm chữ
cái), từ vựng (biết nghĩa của từ), lưu loát (có thể phân tích từ và đọc trôi chảy) và hiểu (hiểu những gì học
sinh đang đọc). Nhà trường mong rằng Quý phụ huynh hỗ trợ việc học của con em mình bằng việc đảm
bảo các em đọc sách mỗi ngày.
Một số cơ sở vật chất của trường đã được xây dựng mới đó là sân bóng rổ của chúng tôi gần như hoàn
thành. Đây sẽ là một sân thể thao ngoài trời tuyệt vời và sẽ được đưa vào sử dụng chương trình Giáo dục
thể chất của nhà trường. Sân chơi khu A trước đây đã được nâng cấp. Để phát triển, các cuộc thảo luận
đang được tổ chức để lên kế hoạch cho việc xây dựng các cơ sở mới và các phòng học mới. Sự tăng
trưởng và phát triển của trường sẽ là một lựa chọn khả quan trong thời gian tới.
Nhà trường hân hoan chào đón tất cả các nhân viên mới. Chúng tôi đã thực hiện trên 50 cuộc phỏng vấn
để tìm ra những giáo viên giỏi nhất từ khắp nơi trên thế giới như Cô Cecilia (đến từ New Zealand), Cô
Lyndie (Nam Phi), Thầy Darren – Lớp 5 (Anh Quốc), Cô Abbie (Trung Quốc), Cô Kathleen (Anh Quốc), Cô
Rosie (Úc), Cô Amy (Úc), Thầy Tuấn (Việt Nam) và Cô Yến (Việt Nam). Trường xin thông báo đến Quý
phụ huynh rằng hai giáo viên mới sẽ đến công tác tại trường trong thời gian sớm nhất. Trường Quốc tế
Singapore – Thành Phố Mới Bình Dương là một ngôi trường quốc tế và tôi hy vọng rằng Quý phụ huynh
sẽ nhiệt liệt chào đón tất cả các giáo viên mới và các giáo viên hiện tại của trường.
Chúng tôi xin chúc mừng Thầy Tom Dowden đã được chọn vào vị trí mới: Trưởng bộ phận phụ trách khối
Tiểu học tại Trường Quốc tế Singapore – Thành Phố Mới Bình Dương.
Trân trọng!
Christopher Bradley

AUGUST 2019

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ BINH DUONG NEW CITY

DẠY THÊM NGOÀI TRƯỜNG
Giáo viên tại Trường Quốc tế Singapore – Thành Phố Mới Bình Dương không được phép dạy hoặc dạy
kèm học sinh của trường ngoài giờ học. Quý phụ huynh xin vui lòng không tiếp cận giáo viên hoặc trợ
giảng và yêu cầu họ làm điều này. Nó có thể tạo ra sự mâu thuẩn về lợi ích. Nhà trường đang cố gắng
cung cấp nhiều cơ hội học tập hơn thông qua một số Câu lạc bộ tại trường trong năm học này. Câu lạc bộ
Toán được tổ chức vào thứ Sáu, sẽ tập trung vào học tập để cố gắng cải thiện các kỹ năng cụ thể cho học
sinh.
TIÊU CHÍ ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI XUẤT SẮC
Năm vừa qua, Tập đoàn KinderWorld đã thay đổi tiêu chí lựa chọn Học sinh giỏi xuất sắc trong học tập
cho các lớp Song ngữ. Trong những năm qua, giải thưởng này đã được trao cho học sinh trong lớp có
điểm tiếng Anh cao nhất trong năm học. Các tiêu chí hiện nay bao gồm các môn tiếng Việt bên cạnh bộ
môn tiếng Anh. Điều này mang lại sự đánh giá công bằng hơn về kết quả tổng thể của học sinh lớp Song
ngữ.
Đối với Học sinh lớp quốc tế, tiêu chí vẫn là điểm số tổng kết của học sinh cho các các môn tiếng Anh,
Toán và Khoa học.
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này, xin vui lòng liên hệ Cô Kim Trí, Hiệu trưởng
chương trình tiếng Việt tại trường.
TÀI KHOẢN HỌC TRỰC TUYẾN MC VÀ ĐỌC SÁCH TRỰC TUYẾN RAZ-KIDS
Tất cả học sinh từ Lớp 1 đến Lớp 6 đã nhận được mật khẩu cho phép các em truy cập tài khoản trực tuyến
MC. Tài khoản trực tuyến MC là một trang web tương tác hỗ trợ tiếng Anh, môn Toán, tiếng Anh và tiếng
Hoa được giảng dạy tại Trường Quốc tế Singapore. Xin vui lòng liên hệ giáo viên chủ nhiệm của con bạn
nếu bạn muốn biết thêm thông tin hoặc chưa nhận được mật khẩu truy cập của các em
Đường dẫn liên kết: https://mymco.mceducation.com/LEAD/login/lms_login.aspx
Học sinh từ Lớp Dự bị tiểu học đến Lớp 3 cũng đã được đăng ký chương trình Raz-Kids. Đây là một
chương trình hướng dẫn cách đọc mà các em học sinh có thể thực hiện ở nhà. Chương trình này cho phép
các em nghe và đọc các câu chuyện ở mức độ thích hợp và trả lời các câu hỏi liên quan đến các câu
chuyện. Quý phụ huynh vui lòng khuyến khích các em dành thời gian cho chương trình đọc sách Raz-Kids
mỗi tuần.
Tất cả các sinh viên đã đăng ký chương trình học tăng cường tiếng Anh của Trường cũng sẽ được đăng
ký chương trình Raz-Kids.
ĐẾN TRƯỜNG MUỘN
Khi học sinh đến trường muộn, các em vui lòng đến văn phòng trường để nhận phiếu đi trễ để vào lớp.
Căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trường muốn thắt chặt hơn trong quản lý điểm danh của học sinh. Và
để đảm bảo rằng các em học sinh đến lớp sau 8:45 phút sáng, các em phải đến văn phòng nhận phiếu
vào lớp, thay vì đi trực tiếp đến lớp học.
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