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THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi Quý Phụ Huynh, 

Nhiều Phụ Huynh băn khoăn là nên đọc sách cho con mình bằng 
Tiếng mẹ đẻ hay bằng Tiếng Anh. Một số Phụ Huynh đã hỏi tôi liệu 
rằng khi cho con đọc sách bằng Tiếng mẹ đẻ có gây nhầm lẫn cho 
việc học Tiếng Anh. 

Mặc dù khuyến khích và hỗ trợ nỗ lực học Tiếng Anh của con bạn là 
điều quan trọng, tuy nhiên nghiên cứu lại cho thấy nếu trẻ đọc sách 
bằng ngôn ngữ mẹ đẻ sẽ dễ dàng hơn khi học học ngôn ngữ thứ hai 
(Tiếng Anh). Nhiều lợi ích nâng cao khi cho trẻ học đọc bằng Tiếng 
mẹ đẻ trước. Tin tốt là với việc phát triển các kỹ năng đọc viết bằng 
ngôn ngữ mẹ đẻ, quý vị sẽ giúp các em học nói, đọc, và viết Tiếng 
Anh tốt hơn trong tương lai.  

Điều gì sẽ xảy ra nếu con của bạn sử dụng song ngữ hoàn toàn? 
Chồng của tôi là người Nga, còn tôi là người Mỹ. Mặc dù chúng tôi 
đều có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ của người kia, nhưng chúng 
tôi đã thống nhất (dựa trên nghiên cứu) là sẽ giao tiếp với con chỉ 
bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Chúng tôi có một truyền thống rất tốt đó là 
thường kể chuyện cho con nghe bằng tiếng mẹ đẻ mỗi tối trước khi 
đi ngủ. Những bước này thuộc các phương pháp mà chúng tôi đã và 
đang giúp các con hoàn thiện cả 2 ngôn ngữ. Tôi khuyến khích Quý  
Phụ Huynh cũng nên thử làm theo cách này. Một câu chuyện khoảng 
5 đến 10 phút mỗi tối (không phân biệt độ tuổi) là một truyền thống 
gia đình tôt đẹp, và đó cũng là một món quà mà các con sẽ mang 
theo suốt cuộc đời.  

 
Trân trọng, 

MaryKay Gudkova 

Hiệu Trưởng 

LỄ HỘI TRUNG THU 

 Lễ hội Trung Thu đang đến gần (ngày 04/10). Nhà Trường hân hạnh 

chào mừng Quý Phụ Huynh đến tham dự lễ hội và thư mời sẽ được 

gửi đến Quý vị trong thời gian sắp tới.  

 

NỘI DUNG BẢN TIN 
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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. 
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THÔNG TIN VỀ NHÂN SỰ 

Xin chân thành cảm ơn Quý Phụ Huynh vì đã cảm thông trong lúc 

Nhà Trường tuyển dụng Giáo viên Tiếng Hoa. Nhà Trường trân 

trọng thông báo là Cô Chen Mu Han sẽ giảng dạy tại trường Quốc tế 

Singapore tại Thành Phố Mới Bình Dương.  

BÁO CÁO HỌC TẬP KHỐI LỚP 1 ĐẾN LỚP 9  

Tuần tới, Nhà Trường sẽ gửi bản Báo cáo học tập đến Quý Phụ 

Huynh. Xin lưu ý rằng không phải tất cả học sinh sẽ nhận được bản 

báo cáo này. Báo cáo thường sẽ được gửi cho Quý Phụ Huynh 

trong trường hợp Học sinh có bất kỳ khó khăn nào về học tập, xã hội 

hay hành vi. Khi đó, chúng tôi khuyến khích Quý Phụ Huynh đến và 

trao đổi với Giáo viên để thống nhất cách giúp các em có một năm 

học thành công. 

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG VÀ CẮM TRẠI ĐÊM  

Ngày 23/08, Ban huấn luyện Giáo Dục Kỹ Năng Sống Outward 

Bound Vietnam đã ghé thăm trường Quốc tế Singapore tại Thành 

Phố Mới Bình Dương để tổ chức các hoạt động cho các học sinh từ 

khối lớp 6 đến lớp 9. Quý vị vui lòng xem thêm hình ảnh của các 

hoạt động được đính kèm trong bản tin. Học sinh khối lớp 2 đến lớp 

5 cũng đã tham gia cắm trại đêm hàng năm. Xin cảm ơn tất cả các 

Giáo viên một lần nữa đã dành thời gian tổ chức thành công sự kiện 

này. 
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SỰ KIỆN SẮP TỚI: 

 

 Ngày 22-23/09: CẮM TRẠI QUA ĐÊM  

 Ngày 04/10: TẾT TRUNG THU 

 Ngày 13/10: NGÀY CUỐI HỌC PHẦN 1 

 Ngày 23/10: NGÀY ĐẦU TIÊN HỌC PHẦN 2 

 Ngày 02-10/01/2018: THI HỌC KỲ 1 
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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 lâu dài nhằm giúp cho các em học sinh luôn học tập 

tiến bộ. 

Các mục tiêu học tập lâu dài 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. 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. 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 toàn trường. Bên dưới là 
hai nhà quán quân của cuộc thi Kỹ Năng Tư Duy lần thứ nhất, Khang 
và Khoa - Lớp 4 Song Ngữ. 
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