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THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG 

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Trẻ 
em có thể  chậm phát triển, học lực giảm sút và thậm chí dễ mắc 
bệnh khi bị thiếu ngủ. Giáo viên cho biết nhiều em học sinh của 
trường (đặc biệt là các em học sinh trung học) bị mệt mỏi quá mức. 
Học sinh thường dành quá nhiều thời gian chơi các trò chơi điện tử, 
điện thoại hoặc ti-vi, dẫn đến việc các em bị kiệt sức (và ngủ gật) 
trong giờ học. 

Quý vị có thể làm gì để giúp các em? 

Quý phụ huynh hãy lập ra thời gian biểu phù hợp để có thói quen sinh 
hoạt và giấc ngủ hàng ngày. Trẻ em đi ngủ đúng giờ mỗi ngày (thậm 
chí vào cuối tuần) thường có biểu hiện cảm xúc và thái độ học tập tốt 
hơn. 

Kiểm soát việc sử dụng các thiết bị điện tử và xem ti-vi. 
 
Trẻ em không tập thể dục, không bổ sung thực phẩm dinh dưỡng đầy 
đủ và dành quá nhiều thời gian cho màn hình thiết bị điện tử sẽ rất 
khó có được giấc ngủ sâu. Các thiết bị điện tử kích thích hoạt động 
não bộ và làm gián đoạn khả năng rơi vào giấc ngủ. Thói quen tốt là 
tắt ti-vi và các thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính, máy tính bảng…) 
một tiếng trước khi đi ngủ. Trước giờ ngủ là thời gian tuyệt vời để gắn 
kết với các em bằng cách tạo thói quen đọc sách mỗi tối. 
 
Nếu các em bị mất ngủ liên tục vì sử dụng các thiết bị điện tử, hãy thu 
lại các thiết bị điện tử (bao gồm điện thoại) vào ban đêm và không 
nên để ti-vi/ máy tính trong phòng ngủ. 
 
Thời thơ ấu là giai đoạn ngắn ngủi của cuộc đời, những ảnh hưởng 
tích cực từ cha mẹ sẽ tạo nên sự khác biệt lớn cho tương lai các em. 
 

HƯỚNG DẪN THỜI GIAN NGỦ CHO TRẺ 
 

Từ 3 đến 5 tuổi  từ 10 đến 13 tiếng  

Từ 6 đến 12 tuổi  từ 9 đến 12 tiếng  

Từ 13 đến 18 tuổi  từ 8 đến 10 tiếng 

 

Trân trọng, 

MaryKay Gudkova 

Hiệu trưởng 

 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG   
                                                                                         Tháng 11 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 

 THI HỌC KỲ 1 

 QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHONG HỌC SINH  

 HỘI ĐỒNG HỌC SINH 

 TUẦN LỄ SÁCH 

 BUỔI TỪ THIỆN GIÁNG SINH  

 
 

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: (0274) 2221000 Fax: (0274) 2221022 
Email:  enquiry@binhduong.sis.edu.vn  
 

http://www.bdnewcity.sis.edu.vn/
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THI HỌC KỲ I 

Xin Quý Phụ Huynh lưu ý vào đầu tháng Một, Học sinh từ lớp 2 đến 

lớp 9 sẽ thi kết thúc Học kỳ I. Thông tin lịch thi như bảng bên dưới.  

Đính kèm với Bản tin là bản tóm tắt thông tin về quy trình kỳ thi.    

Tuần 1 Môn thi 

01/01/2018 
(Thứ Hai) 

Tiếng Anh 
tăng 

cường và 
Tiếng Hoa 
sẽ được 
kiểm tra 

trong tuần 
này 

 

Nghỉ lễ 

02/01/2018 
(Thứ Ba) Bài thi Tiếng Anh 1 – Nói 

(Học sinh khối Quốc tế và Song ngữ) 03/01/2018 
(Thứ Tư) 

04/01/2018 
(Thứ Năm) 

Bài thi Tiếng Anh 2 – Viết 
(Học sinh khối Quốc tế và Song ngữ) 

05/01/2018 
(Thứ Sáu) 

Bài thi Tiếng Anh 3 - Đọc & Hiểu 
(Học sinh khối Quốc tế và Song ngữ) 

Tuần 2 Môn thi 

08/01/2018 
(Thứ Hai) 

Tiếng Anh 
tăng 

cường và 
Tiếng Hoa 
sẽ được 
kiểm tra 

trong tuần 
này 

Toán 
(Học sinh khối Quốc tế) 

09/01/2018 
(Thứ Ba) 

Bài thi Tiếng Anh 4 - Nghe 
(Học sinh khối Quốc tế và Song ngữ) 

10/01/2018 
(Thứ Tư) 

Khoa học 
(Học sinh khối Quốc tế) 

 

Nhà trường sẽ dành một tuần để ôn tập cho các em học sinh trước 

kỳ thi. Những giờ ôn tập này sẽ thay thế cho các giờ học câu lạc bộ. 

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 hỗ trợ chúng 

tôi bằng cách 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 chồng lên đồng phục 

trường.  

 Học sinh phải mang giày bít mũi. 

 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG     
Tháng 11 năm 2017 

 

SỰ KIỆN SẮP TỚI 

 

 Ngày 13/12: Hội chợ Từ thiện Giáng sinh 

 Ngày 18/12 – 01/01 Nghỉ lễ Giáng Sinh.  

 Ngày 02/01 – 10/01/2018 Thi học kỳ 1. 

 Ngày 19/01 Ngày cuối Học phần 2. 

 Ngày 29/01 Bắt đầu Học phần 3. 

 

 

 

 
 

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: (0274) 2221000 Fax: (0274) 2221022 
Email:  enquiry@binhduong.sis.edu.vn  
 

http://www.bdnewcity.sis.edu.vn/
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Hội đồng học sinh Trung học 

 

 

 

 

 

 

 

Hội đồng Học sinh Tiểu học 

  

 

 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG     
Tháng 11 năm 2017 

 

HỘI ĐỒNG HỌC SINH 
 

Hội đồng Học sinh năm học 2017-2018 đã được bầu chọn. Đó là Hội 

đồng Học sinh Tiểu học và Hội đồng Học sinh Trung học để có thể 

hoạt động riêng biệt hoặc cùng nhau tùy thời điểm.  

Trung học: 

Võ Ngọc Mai Phương 
Bai Fong 
Vương Bảo Như 
Lai Zi Yin 
Chung Tuyết Nhi 
Lý Trúc Vy 

Vương Đằng Khang 
Vương Đằng Kiện 
Liu Fei 
Liu Cheng 
Lai Yu Hao 
Lai Yu Lun 
Wu Cheng Si 

Tiểu học:   

Vương Bảo My 
Vương Hồng Ngọc 
Imaiboon Chawalitruangrith 
Margareta Ivana Ekaluri 
Võ Hoàng Long 
Lâm Tư Như 

Lin Yu Jo 
Khúc Lan Anh 
Đoàn Tú Uyên 
Ting Chia Hung 
Vương Mỹ Thy 
Alexander Gudkov 

 

Hội đồng Học sinh sẽ có 2 công việc chính; 

 Tổ chức các sự kiện cho học sinh tại Trường 

 Quyên góp tiền cho các Tổ chức từ thiện. 
 

Hội đồng Học sinh đã tổ chức thành công sự kiện “Bán Bánh Nhà 

Làm” và quyên góp được 4,836,000 đồng cho hoạt động từ thiện  

Giáng Sinh. Xin chúc mừng tất cả các thành viên của Hội đồng Học 

sinh!   

TUẦN LỄ SÁCH 
 
Vào cuối tháng 11, Trường Quốc tế Singapore tại Thành Phố Mới 
Bình Dương đã tổ chức thành công Tuần lễ sách. Sự kiện này bao 
gồm các hoạt động bán sách, các cuộc thi và nhiều hoạt động nhằm 
khuyến khích việc đọc sách. 
 
Chúng tôi xin chia sẻ lại với Quý Phụ huynh những trang web sau để 
giúp Quý vị tăng cường khuyến khích việc đọc sách hàng ngày cho 
các em: 
 
www.raz-kids.com 
Trang này dành cho các em học sinh lớp Prep đến lớp 3 và cả các 
em đang theo học chương trình EFL. Quý vị có thể liên hệ Giáo viên 
của các em để lấy thông tin đăng nhập.  
www.tumblebooklibrary.com  
Tên đăng nhập : sischool 
Mật khẩu: books 
Trang này dành cho tất cả các em học sinh các cấp lớp. 

GIÁNG SINH VÀ HỘI CHỢ TỪ THIỆN GIÁNG SINH 

Hội chợ từ thiện Giáng sinh và Lễ giáng sinh thường niên sẽ được tổ 

chức vào ngày 13/12. Chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi và 

chương trình văn nghệ cho các em học sinh.  

Chương trình bắt đầu lúc 13:30, chúng tôi rất mong Quý vị và gia 

đình, bạn bè sẽ cùng đến tham dự với các em. 
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