
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi quý phụ huynh, 
Chuyến thăm từ hiệp hội các trường đại học và cao đẳng miền Tây 
Hoa Kỳ. 
 
Vào giữa tháng 4, Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng miền Tây 
Hoa Kỳ sẽ có chuyến thăm hệ thống các trường quốc tế Singapore. 
Họ đặc biệt quan tâm đến kế hoạch giảng dạy toàn trường và các 
hoạt động tiếp theo kể từ chuyến thăm quan trước đó.Thầy Regan, 
các giáo viên, và tôi đã cùng nhau làm viêc cho việc chứng nhận và 
chúng tôi rất hân hạnh trao đổi cùng quý vị Phụ Huynh nếu quý vị có 
bất kỳ thắc mắc nào. 
 
Các kế hoạch củng cố toàn trường có 4 mục tiêu sau: 
Mục tiêu 1: củng cố các chương trình phát triển chuyên môn nhằm hỗ 
trợ các mục tiêu hoạt động toàn trường và các mục iêu phát triển 
chuyên môn sư phạm của giáo viên. 
Mục tiêu 2: phát triển và chia sẻ sự hiểu biết về mục tiêu học tập toàn 
trường 
Mục tiêu 3: phát triển các mục tiêu nhằm đánh giá thành tích các em 
học sinh trong việc đáp ứng mục tiêu học tiêu học tập và hệ thống 
đánh giá kết quả. 
Mục tiêu 4: chọn lọc và triển khai các chương trình hợp tác giáo dục 
nhằm hỗ trợ các giáo viên trong công việc giảng dạy sâu rộng trên 
mọi lĩnh vực. 
 
Tại sao việc chứng nhận lại quan trọng? 

 Nhằm đảm bảo với xã hội rằng trường là một nơi đáng tin cậy 

trong việc học tập  

 Tính toàn diện của chương trình học và bảng đánh giá học 

tập 

 Thúc đẩy sự cải tiến liên tục chương trình học và vận hành 

trường để hỗ trợ việc học tập của học sinh 

 Cung cấp cái nhìn giá trị từ các nhà giáo dục đến thăm 

trường  

 Cuối cùng chúng tôi muốn thúc đẩy một nền văn hóa đang 

được phản ánh và cải tiến 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG     
Tháng 03 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 

 TUẦN LỄ CHỐNG BẮT NẠT HỌC ĐƯỜNG 

 TRANG FACEBOOK CỦA TRƯỜNG 

 CHUYÊN ĐỀ XÃ HỘI HỌC CỦA LỚP 7&8 

 MỤC TIÊU HỌC TẬP LÂU DÀI  
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Học sinh lớp 2 cùng tác phẩm Phòng Chống Tệ Nạn 

học đường 

Sarah và Anne, học sinh lớp IGCSE, đoạt giải 

tranh tuyên truyền chống bắt nạt học đường 

www.bdnewcity.sis.edu.vn 
  

http://www.bdnewcity.sis.edu.vn/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN LỄ CHỐNG BẮT NẠT HỌC ĐƯỜNG 

Trong suốt tuần 4 của học phần 3, tất cả học sinh tại trường Quốc tế 

Singapore đã tham gia chương trình chống bắt nạt học đường. Trong 

suốt tuần học, các em đã tìm hiểu thế nào là bắt nạt, các em cần phải 

làm gì khi bị ngưởi khác ức hiếp đồng thời các em tham gia các hoạt 

động cuộc thi tuyên truyền rằng nạn bắt nạt trong học đường là 

không tốt. Một trong những điểm nhấn của chương trình là cuộc thi 

thiết kế tranh. Quý vị vui lòng đến sảnh A để chiêm ngưỡng các  tác 

phẩm đoạt giải. 

TRANG FACEBOOK CỦA TRƯỜNG 

Ban Giám hiệu Trường mẫu giáo Quốc tế KinderWorld (KIK) và 

Trường Quốc tế Singapore (SIS) – Thành Phố Mới Bình Dương trân 

trọng thông báo đến Quý phụ huynh về trang thông tin facebook 

chính thức của hệ thống trường KIK và SIS tại địa chỉ: 

Facebook KIK: 

https://www.facebook.com/KinderWorld.KIK/?fref=ts 

Facebook SIS:  

https://www.facebook.com/siskinderworld/?fref=ts 

Để tăng cường sự phối hợp giữa Gia đình và nhà trường nhằm mục 

đích nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục các em, chúng tôi xây 

dựng hệ thống truyền thông ứng dụng mạng xã hội với phụ huynh 

của trường.  

Quý vị có thể theo dõi các hoạt động của các em cũng như những 

thông báo của trường thông qua trang Facebook này.  

Rất mong các Quý phụ huynh ủng hộ và hợp tác để xây dựng hệ 

thống tương tác ngày càng hiệu quả hơn bằng cách: 

1. Like Fanpage: để theo dõi hoạt động của các bé ở trường. 

2. Chế độ Following sẽ tự động bật, chọn chế độ “Xem 

trước”, hay gọi là “See first” để ưu tiên thông tin từ trang 

facebook của trường được xuất hiện trên top của News 

Feed. 
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SỰ KIỆN SẮP TỚI: 

 Thứ Năm ngày 6/4: Giỗ tổ Hùng Vương 

 Thứ Năm ngày 13&14/4: Triễn lãm Sự đa 

dạng về tỉnh Bình Dương 

 Thứ Sáu ngày 21/4: Học phần 3 kết thúc 

 Thứ Hai ngày 1/5: Quốc tế Lao Động 

 Thứ Ba ngày 2/5: Nghỉ bù ngày Giải 

phóng miền Nam. 

 Thứ Tư ngày 3/5: Ngày đầu Học phần 4 

Học sinh lớp7/8  đến thăm công ty Gốm sứ cho 

chuyên đề xã hội học. 

 
 

Địa Chỉ: Lô F7, Đường Lê Lợi, Thành Phố Mới Bình 
Dương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam 
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CHUYÊN ĐỀ XÃ HỘI HỌC CỦA KHỐI 7&8 

Vào ngày 13 và 14 tháng Tư này, Các nhóm xã hội học của khối lớp 

7&8 sẽ tổ chức một buổi triển lãm về sự đa dạng và phát triển của 

tỉnh Bình Dương. Chúng tôi đang tìm hiểu những phiếu câu hỏi mà 

các bạn đã gửi và cũng đi tham quan các nhà máy ở địa phương để 

chuẩn bị đáp án cho những câu hỏi này. Gần đây, chúng tôi đã đi 

tham quan Công ty gốm sứ Cường Phát và làng tranh sơn mài tại xã 

Tương Bình Hiệp. Chúng tôi cũng đã nhận được bản kế hoạch phát 

triển Thành Phố Mới Bình Dương từ Becamex Tokyu. Học sinh khối 

7&8 hân hạnh mời tất cả quí phụ Huynh đến tham dự buổi triển lãm 

tại Trường Quốc tế Singapore. 

 

MỤC TIÊU HỌC TẬP LÂU DÀI 

KinderWorld đang tiếp tục cải thiện từng ngày việc đánh giá thành 

tích của học sinh cũng như việc Trường quốc tế Singapore có những 

mục tiêu học tập nhằm giúp cho các em học sinh luôn học tập tiến 

bộ. 

Các mục tiêu học tập lâu dài cũng như ngắn hạn giúp các giáo viên 

và học sinh nhận biết rõ ràng những mục tiêu hướng tới trong từng 

năm học. Dưới đây là các mục tiêu học tập của Trường quốc tế 

Singapore tại Thành Phố Mới Bình Dương: 

Trường quốc tế Singapore nuôi dưỡng nên: 

1. Những học sinh có thành tích học tập tốt 
a. Hoàn thành hoặc vượt trên kết quả học tập mong đợi cho 
từng năm học. 
b. Luôn tiến bộ trong học tập 
c. Không ngừng phấn đấu để có kết quả học tập tốt hơn 

2. Những học sinh tự tin trong giao tiếp: 
a. Sử dụng thành thạo cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. 
b. Cộng tác tốt với các thành viên khác 
c. Sáng tạo trong cách thức diễn đạt 

3. Những học sinh có kỹ năng tư duy 
a. Áp dụng được các kỹ năng tư duy logic và nâng cao. 

4. Những học sinh hiểu biết về công nghệ 
a. Sử dụng công nghệ một cách hiệu quả để tìm kiếm, tổ 
chức, đánh giá, kiến tạo và truyền đạt thông tin. 
b. Hiều và có trách nhiệm trong việc sử dụng các phương 
tiện truyền thông xã hội, các công cụ kết nối và truyền đạt 
thông tin. 

5. Những công dân năng động và có trách nhiệm 
a. Hiểu biết, tôn trọng các nền văn hóa khác nhau. 
b. Thể hiện là công dân và có trách nhiệm xã hội thông qua 
việc giúp đỡ người khác. 
c. Hiểu được tầm quan trọng của lối sống lành mạnh và tích 
cực. 
d. Hiểu biết và thể hiện các chuẩn mực đạo đức chung. 
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Các em Mầm Non kỷ niệm ngày Quốc Tế Phụ nữ 
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