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THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG 
 

Kính thưa Quý Phụ huynh, 

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý vị, các em học sinh và nhân viên trường đã chào đón tôi rất nồng hậu vào 

cộng đồng trường Quốc tế Singapore - Thành Phố Mới Bình Dương. Tôi muốn phát triển mối quan hệ hiệu 

quả với cộng đồng trường để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các em học sinh. Giáo viên của trường đến từ 

nhiều nền văn hóa khác nhau nhưng việc quan trọng là chúng tôi làm việc đoàn kết như một đội. Tôi rất cảm 

ơn sự hướng dẫn tận tình của các đồng nghiệp Việt nam. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Cô Thi, 

Cô Trí, Cô Bình và Thầy Hải đã giúp đỡ tôi trong những ngày qua.  

Trong khi chúng ta đang chời đợi vài giáo viên mới đến trường, năm học mới bắt đầu bận rộn hơn với tôi khi 

thầy Regan và tôi dạy thế một số lớp cho những giáo viên sắp đến. Đây là cơ hội tốt để hiểu được hoạt 

động và trình độ của các em học sinh. Tôi xin cảm ơn quý phụ huynh đã chào hỏi và giới thiệu với tôi trong 

giờ đưa đón học sinh. Với tôi, việc nhận biết các em học sinh và phụ huynh của trường là việc rất quan 

trọng. 

Năm học này chúng tôi sẽ tập trung vào một số lĩnh vực quan trọng nhưng việc ưu tiên hàng đầu là chất 

lượng giảng dạy. Chúng tôi đang thực hiện một số chương trình mới bao gồm phương pháp dạy học rõ 

ràng, chương trình STEM tập trung vào khoa học và kỹ thuật và chuyến đi Outward bound cho các học sinh 

trung học. 

Tục ngữ Châu phi có câu “Để nuôi một đứa trẻ lớn khôn cần cả một ngôi làng”. Tuy nhiên trong xã hội hiên 

đại, cộng đồng trường đóng vai trò như một ngôi làng mới. Tôi xin cảm ơn Thầy Mark và các giáo viên đã 

sắp xếp chương trình học tiếng anh tăng cường, xin cảm ơn thầy Regan cùng các giáo viên đã tổ chức và 

đưa các câu lạc bộ vào hoạt động. Sự khỏe mạnh và hạnh phúc của các em học sinh sẽ giúp nâng cao kết 

quả học tập tại trường. 

Chúng tôi đang áp dụng việc sử dụng thẻ ra vào trường nhằm nâng cao mức độ an toàn cho các em học 

sinh. Đây là quy trình mới tại trường Quốc tế Singapore Thành Phố Mới Bình Dương, vì vậy nếu quý phụ 

huynh có thắc mắc hoặc gợi ý cải tiến quy trình tốt hơn, vui lòng cho chúng tôi biết. Việc này sẽ giúp chúng 

tôi vừa tạo dựng được một môi trường an toàn cho các bé vừa dễ dàng sử dụng cho quý phụ huynh và 

người giám hộ. 

Trân trọng cảm ơn. 

Christopher Bradley 
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SỰ KIỆN SẮP TỚI 

 Ngày 30/08- Buổi giới thiệu về Outward Bound 

 Ngày 02/09- Lễ quốc khánh 

 Ngày 03/09- Ngày nghỉ bù Lễ quốc khánh 

 Ngày 24/09- Lễ hội trung thu (Thời gian cụ thể 
sẽ được thông báo trong thời gian tới) 

 Ngày 12/10- Ngày cuối cùng học phần 1 
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MC ONLINE 
 
Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đã được thiết lập tài khoản MC Online cho năm học mới 2018-2019. Học sinh 
được học cách thức đăng nhập vào tài khoản và khám phá nội dung trang web ở những tiết học vi tính tại 
trường. 
 
MC Online là một phương thức học tuyệt vời cho học sinh để ôn luyện những nội dung đã học ở trường vì 
trang web được thiết kế dựa vào chương trình học của Singapore. Chúng tôi khuyến khích các em học sinh 
sử dụng chương trình MC Online tại nhà càng nhiều càng tốt. Quý phụ huynh có thể hỏi các em học sinh 
(hoặc giáo viên) về cách thức đăng nhập, bên dưới là đường dẫn vào trang web. Xin quý vị lưu ý, đường 
dẫn và yêu cầu đăng nhập khác với năm học trước.  
 
https://mymco.mceducation.com/LEAD/login/lms_login.aspx 
 
 
LỊCH THI 
 
Gửi cùng với bản tin này là lịch thi năm học 2018-19. Lịch thi thể hiện ngày thi cho năm học này cùng với 
những chủ đề liên quan đến bài thi cuối kỳ. Chúng tôi cũng có gửi một bản sao cho các em học sinh mang 
về nhà. 
 
 
CÂU LẠC BỘ SAU GIỜ HỌC 
 
Vui lòng nhấp chuột vào đường dẫn bên dưới. Dựa vào sự phản hồi của phụ huynh ở việc khảo sát đơn 
giản này, chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức các câu lạc bộ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của quý vị ở học phần 
2. 
 
Phiên bản Tiếng anh 
https://goo.gl/forms/TOn9Y8Setihe1tSD2 
 
Phiên bản Tiếng Việt 
https://goo.gl/forms/j5jbYq2vq2PoHnLN2 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH OUTWARD BOUND 
 
Trong năm học này, học sinh từ lớp 4 trở lên sẽ tham gia vào các hoạt động của Outward Bound. Các em 
học sinh lớp 4 và lớp 5 sẽ tham gia các hoạt động được diễn ra tại Trường Quốc tế Singapore Thành Phố 
Mới Bình Dương nhưng học sinh từ lớp 6 trở lên sẽ có cơ hội được đi đến bản địa Outward Bound Việt 
Nam tại Thành phố Quy Nhơn. Chúng tôi hy vọng buổi giới thiệu về OBV vào ngày 30 tháng 8 và hồ sơ đã 
được gửi đến phụ huynh sẽ giúp quý vị có thêm thông tin về khóa học này. Nếu cần thêm thông tin, quý vị 
có thể liên hệ với thầy Angus là người chịu trách nhiệm chính về chương trình Outward Bound tại trường 
của chúng ta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các em học sinh và giáo viên quay trở lại công việc dạy và học tại Trường Quốc Tế Singapore Thành Phố Mới 
Bình Dương! 

https://mymco.mceducation.com/LEAD/login/lms_login.aspx
https://goo.gl/forms/TOn9Y8Setihe1tSD2
https://goo.gl/forms/j5jbYq2vq2PoHnLN2

