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Thông điệp từ Hiệu trưởng 
   
Kính gửi Quý Phụ Huynh,  
 
Nhà Trường đã tổ chức nhiều sự kiện thú vị trong tháng Ba này bao gồm Ngày Toán học, Ngày Hội Thể thao 
và đặc biệt là Ngày Nước Thế Giới. Đây là sự kiện hàng năm mang tính quốc tế được tổ chức vào ngày 22 
tháng 03. Một lần nữa,Trường Quốc tế Singapore tại Thành Phố Mới Bình Dương đã tham gia Chiến dịch 
Nhận thức và Hành động về Nước. Các giáo viên cùng với Hội đồng Học sinh đã khuyến khích các em học 
sinh, các gia đình cùng nhau tiết kiệm, bảo vệ các nguồn nước (ở sông, suối và biển) và biết quý trọng nguồn 
tài nguyên tuyệt vời này. Các em sẽ học được những hành động nhỏ như tái sử dụng các chai nước, tiết kiệm 
nước trong lúc rửa chén, không xả rác bừa bãi…có thể có tác động lớn đến môi trường và hỗ trợ bảo vệ môi 
trường. Chúng tôi rất cảm ơn và mong sẽ được biết đến những phương pháp độc đáo của gia đình quý vị trong 
chiến dịch nâng cao nhận thức và hành động bảo vệ nguồn nước. 
 
Trân trọng,   
 
MaryKay Gudkova 
Hiệu trưởng 
 
Ngày hội thể thao năm học 2017 - 2018 
 
Ngày hội Thể thao năm nay sẽ được tổ chức từ 8 giờ 45 sáng đến 3 giờ 30 chiều, thứ Sáu ngày 30 tháng 03 
tại Trường. Các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 10 (Song ngữ và Quốc tế) sẽ cùng tham gia các hoạt động. 
Trước giờ ăn trưa, học sinh sẽ luân phiên tham gia 5 hoạt động khác nhau tại Trường. Sau khi ăn trưa, các em 
sẽ xem phim tại Hội trường đa năng. Thời gian ăn trưa và ăn xế sẽ như thường ngày. 
Sự kiện này được tổ chức bởi Hội đồng Học sinh. Các thành viên của Hội đồng Học sinh Trung học sẽ triển 
khai các hoạt động với sư hỗ trợ từ các giáo viên. Xin cảm ơn Hội đồng Học sinh đã nổ lực hết mình để tổ 
chức sự kiện này! 
 
Chương trình Du Học Hè 
 
Chúng tôi xin trân trọng thông báo Chương trình Du Học Hè tại Malaysia và Singapore 2018 sẽ được tổ chức 
cho các học sinh lớp 4, 5 và 6 của Trường Quốc Tế Singapore (SIS), thời gian dự kiến từ ngày 8/7 đến 14/7 
năm 2018.  
 
Thông tin chi tiết về chương trình cũng như cách thức đăng ký sẽ được gửi đến Quý phụ huynh và các em học 
sinh trong thời gian sớm nhất, hoặc Quý vị có thể gọi đến số điện thoại +84 28 3997 9573 (gặp cô Diệu) để biết 
thêm chi tiết. 
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SỰ KIỆN SẮP TỚI 

 Ngày 30/03: Ngày hội Thể thao Trường 
Quốc tế Singapore (Dự kiến) 

 Ngày 20/04: Đường đua sắc màu (Dự kiến) 

 Ngày 24/04: Kết thúc Học phần 3 

 Ngày 02/05: Bắt đầu Học phần 4 

 Ngày 21-30/05 : Thi học kỳ II  

 Ngày 22/06: Lễ Tổng kết năm học  

 Ngày 29/06: Kết thúc Học phần 4  
 


