TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE
@ THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG
Tháng 10 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
TẾT TRUNG THU
THÔNG TIN VỀ NHÂN SỰ
THI HỌC KỲ 1
CÁC MỤC TIÊU HỌC TẬP LÂU DÀI

THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG
Kính gửi Quý vị phụ huynh,
Học phần Hai sắp đến!
Có rất nhiều sự kiện đã diễn ra trong Học phần I bao gồm Ngày
Pijama Khối Mầm Non và Lễ hội Trung Thu hoành tráng với sự tham
dự của Quý vị Phụ Huynh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể
giáo viên và nhân viên trường đã cùng nhau tổ chức sự kiện tuyệt vời
này. Là một trường Quốc tế, chúng tôi rất coi trọng việc tổ chức lễ hội
và ghi nhận các nền văn hóa. Xin chân thành cảm ơn Quý vị đã hỗ
trợ chúng tôi trong suốt thời gian qua.
Chúng tôi đã lên kế hoạch cho nhiều hoạt động thú vị hơn trong thời
gian sắp tới trong đó có Tuần Lễ Đọc Sách vào giữa tháng 11. Sẽ có
nhiều hoạt động và chủ đề nhằm giúp các em học sinh hiểu thêm về
tầm quan trọng và sự hứng thú với việc đọc sách. Trong Tuần Lễ Đọc
Sách, chúng tôi khuyến khích Quý phụ huynh trao đổi với các em tại
nhà về việc đọc sách và định hình cho các em. Nghiên cứu cho thấy
rằng con của những người yêu thích đọc sách sẽ trở thành những
độc giả tốt hơn. Niềm yêu thích đọc sách là món quà tốt nhất mà
chúng ta có thể dành cho con em chúng ta.
Cá nhân tôi và Thầy Regan xin gửi lời cảm ơn chân thành vì sự hỗ
trợ của Quý vị phụ huynh dành cho các Giáo viên và Trợ giảng của
Trường. Chúng tôi luôn biết ơn sự hỗ trợ của Quý vị trong việc cùng
xây dựng Trường Quốc tế Singapore tại Thành Phố Mới Bình Dương
ngày càng phát triển hơn.
Trân trọng,
MaryKay Gokova
Hiệu trưởng
TẾT TRUNG THU

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

Xin chân thành cảm ơn Quý Phụ huynh đã đến tham dự Lễ hội Trung
Thu. Và cũng xin cảm ơn thầy cô đã tổ chức một sự kiện tuyệt vời.
Cảm ơn các em học sinh đã biểu diễn các tiết mục ca hát, nhảy múa
và các vở kịch hay! Hãy cùng xem lại các bức ảnh trong bản tin tháng
này!
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THI HỌC KỲ 1
Chúng ta đang bước vào Học phần 2, điều đó cũng có nghĩa là kỳ thi
Học kỳ 1 đã sắp đến. Quý Phụ huynh vui lòng xem lịch thi ở bảng
dưới . Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến Quý phụ huynh trong thời
gian tới. Một số lưu ý quan trọng cho kỳ thi:




SỰ KIỆN SẮP TỚI







Ngày 23/10: BẮT ĐẦU HỌC PHẦN II
Ngày 31/10: LỄ HỘI HALLOWEEN (Ngày
chính thức sẽ được thông báo )
Ngày 18/12 – 01/01/2018: NGHỈ LỄ GIÁNG
SINH
Ngày 02-10/01/2018: THI HỌC KY I
Ngày 19/01/2018: KẾT THÚC HỌC PHẦN 2
Ngày 29/01/2018: BẮT ĐẦU HỌC PHẦN 3



Như năm ngoái, kỳ thi sẽ bắt đầu ngay tuần đầu tiên sau kỳ
nghỉ lễ Giáng Sinh do đó các em sẽ cần phải chuẩn bị ôn tập
trước.
Học sinh khối Quốc tế sẽ có bài thi cho tất cả các môn học
còn các Học sinh khối Song ngữ chỉ có các bài thi Tiếng Anh
và Tiếng Hoa.
Học sinh lớp 1 sẽ không phải làm bài kiểm tra trong Học kỳ 1
Tuần 1

01/01/2018
(Thứ Hai)
02/01/2018
(Thứ Ba)
03/01/2018
(Thứ Tư)
04/01/2018
(Thứ Năm)

Môn thi
Nghỉ lễ

Tiếng Anh
tăng
cường và
Tiếng Hoa
sẽ được
kiểm tra
trong tuần
này

Bài thi Tiếng Anh 1 – Nói
(Học sinh khối Quốc tế và Song ngữ)
Bài thi Tiếng Anh 2 – Viết
(Học sinh khối Quốc tế và Song ngữ)
Bài thi Tiếng Anh 3 - Đọc & Hiểu
(Học sinh khối Quốc tế và Song ngữ)

05/01/2018
(Thứ Sáu)
Tuần 2
08/01/2018
(Thứ Hai)
09/01/2018
(Thứ Ba)
10/01/2018
(Thứ Tư)

Tiếng Anh
tăng
cường và
Tiếng Hoa
sẽ được
kiểm tra
trong tuần
này

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

Nhà trường sẽ tổ chức 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.
Nhà trường sẽ tổ chức một buổi họp phụ huynh nhằm giúp Quý vị
hiểu rõ hơn về quy trình tổ chức kỳ thi của trường Quốc tế Singapore
tại Thành Phố Mới Bình Dương. Chúng tôi trân trọng kính mời Quý
phụ huynh đến tham dự Cuộc họp về Nội dung Thi học kỳ 1 như sau:
Ngày: Thứ Ba, ngày 14 tháng 11
Thời gian: 4 giờ 15 phút chiều – 4 giờ 45 phút chiều
Địa điểm: Hội Trường Đa Năng của Trường Quốc tế Singapore tại
Thành Phố Mới Bình Dương

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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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 sẽ 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 đạt được kết quả học tập xuất sắc năm.
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. Hiểu 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. Là một công dân tốt 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.
Nhà Trường sẽ tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh xuyên suốt
năm học để hỗ trợ những mục tiêu học tập. Bên dưới là những nhà
quán quân của cuộc thi Vẽ Tranh về Những Công Dân Năng Động
và Có Trách Nhiệm.

Ngày Pijamas – Khối Mầm non
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