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THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG 
 
Kính thưa Quý Phụ huynh trường Quốc Tế Singapore và các bạn, 

Đây là bài viết cuối cùng của tôi trên bản tin trường. Tôi rất tự hào về sự tiến bộ của các em học 
sinh của chúng ta. Thật là một năm học tuyệt vời! Rất cảm ơn và xin tuyên dương các nhân viên 
đã hết sức tận tụy và kiên trì trong công việc. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý phụ 
huynh và giáo viên, những người đã luôn khích lệ và ủng hộ giáo viên, tôi và các con của tôi. Tôi 
cảm thấy rất may mắn được quen biết các bạn. 

Là một trường quốc tế, chúng ta thường chứng kiến nhiều cuộc hội ngộ và chia tay, dẫu biết vậy 
nhưng lời chia tay là điều khó nói nhất. Chúng tôi xin gửi lời tạm biệt đến các giáo viên sẽ chuyển 
đến những nơi làm việc mới: Cô Trang, thầy Michael, thầy Reuben, cô Kathleen và thầy Tom. Rất 
cảm ơn sự cống hiến của các thầy cô trong suốt những năm làm việc tại trường Quốc tế 
Singapore Thành Phố Mới Bình Dương. Thật vui đươc quen biết các thầy cô và chúng tôi chúc 
các bạn những điều tốt nhất tại ngôi trường mới ở đất nước mới. Tôi biết rằng các bạn cũng đồng 
ý với tôi Việt nam luôn giữ vị trí đặc biệt trong tim của chúng ta. 

Trường sẽ hoạt động trở lại vào thứ Hai, ngày 6 tháng 8. Trong thời gian này sẽ có nhiều học 
sinh chuyển đi và nhiều học sinh mới đến, vì vậy danh sách lớp sẽ có một số thay đổi cho đến đầu 
năm học mới. Rất cảm ơn sự thông cảm của quý phụ huynh. 
  
Tôi sẽ không bao giờ quên các bạn. Tôi hy vọng và có kế hoạch sẽ gặp lại các bạn một ngày nào 
đó. 

Cuối cùng, xin quý vị đừng quên câu nói sau: 

“Việc gì thiết thực nhất thúc đẩy hòa bình thế giới? Về nhà và yêu quý gia đình mình”- Mẹ Teresa. 

 

Trân trọng, 

 
MaryKay Gudkova 

Hiệu Trưởng 
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SỰ KIỆN SẮP TỚI 

 Ngày 22/06- Lễ Tổng Kết Năm Học 

 Ngày 29/06- Kết thúc năm học 

 Ngày 06/08- Ngày đầu tiên của năm học mới 
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LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC  
 
Xin gửi lời cảm ơn đến cô Lilit, các thành viên hội đồng tổ chức Lễ tổng kết, phụ huynh, gia đình, 
bạn bè và tất cả các em học sinh đã góp phần vào sự thành công của buổi lễ. Đĩa ghi hình của 
Buổi tổng kết sẽ được gửi cho quý phụ huynh đầu năm học sau.   
 
 

 
 
KẾT QUẢ THI CUỐI KỲ  
 
Trường Quốc tế Singapore Thành Phố Mới Bình Dương rất tự hào về các em học sinh và kết quả 
các em đạt được trong kỳ thi học kỳ 2. Chúng tôi biết các em đã dành nhiều thời gian và nỗ lực 
cho kỳ thi. Chúng tôi xin tuyên dương một số em học sinh đã đạt được điểm trung bình trên 90% ở 
các môn học Tiếng Anh, Toán và Khoa học ở kỳ thi học kỳ 2: 
 
Lincoln Huy Lê (Lớp 1 Song Ngữ) 
Võ Phúc Như Ý (Lớp 1 Quốc Tế) 
Li Jia Hui (Lớp 1 Quốc Tế) 
Wong Yu Mei (Lớp 2 Quốc Tế) 
Marcia Ancilla Junarta (Lớp 2 Quốc tế) 
Đỗ Tuyết Ngọc (Lớp 2 Song Ngữ) 
Vương Vy (Lớp 2 Song Ngữ) 
Imaiboon Chawalitruangrith (Lớp 3 Quốc Tế) 
Nguyễn Mai Khôi (Lớp 3 Quốc Tế) 
Nguyễn Minh Đăng (Lớp 3 Song Ngữ) 
Vương Hồng Ngọc (Lớp 3 Song Ngữ) 
Vương Bảo My (Lớp 3 Song Ngữ) 
Vũ Vương Hoàng Yến (Lớp 3 Song Ngữ) 
Lin Yu Jo (Lớp 4 Quốc Tế) 
Vương Mỹ Kỳ (Lớp 4 Song Ngữ) 
Lâm Tư Như (Lớp 4 Song Ngữ) 
Vương Hồng Thanh (Lớp 6 Song Ngữ) 
Vương Bảo Như (Lớp 7 Song Ngữ) 
Shih Tường Hào (Lớp 7 Quốc Tế) 
Lý Trúc Vy (Lớp 8 Quốc Tế) 
Chung Tuyết Nhi (Lớp 8 Song Ngữ) 
 
Xin chúc mừng các em đã hoàn thành xuất sắc các môn học ! 
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CẬP NHẬT THÔNG TIN NHÂN VIÊN 
 
Khi Trường chúng ta phát triển và một số giáo viên luân chuyển đi thì nhu cầu thay thế nhân sự là 
một điều cần thiết. Chúng tôi rất vui được giới thiệu với phụ huynh một số nhân viên mới trong 
năm học sau: 
 
Xin chào, tôi tên là Stefan Enslin (29 tuổi) đến từ Sasolburg, Nam 
Phi. 
Lúc còn đi học, tôi có tham gia một số hoạt động ngoại khóa như  
bóng chuyền dưới nước. Tôi tốt nghiệp trường North-West 
University's Vaal Triangle chuyên nghành vi tính (lập trình) và 
Toán ứng dụng.Tôi cũng đã tập võ Aikido được 5 năm. Sở thích 
của tôi là tìm hiểu về giải pháp và những kĩ thuật lập trình mới, đọc 
sách, xem phim hoạt hình và chơi trò chơi điện tử. 
 
Chúng tôi cũng rất vui ,mừng được giới thiệu cô Terri Eayrs sẽ đến dạy tại trường trong năm học 
mới. 
 
Tôi đến từ thành phố tọa lạc giữa Ấn Độ Dương và những ngọn núi 
của đất nước xinh đẹp Nam Phi. Tôi có 30 năm kinh nghiệm dạy 
học tại trường quốc tế. Tôi đã kết hôn với Greg và có 2 đứa con, 
chúng tôi là một gia đình gắn bó cùng chung sở thích về thể thao và 
các hoạt động ngoài trời. Chúng tôi thường dành cuối tuần và ngày 
nghỉ đi câu cá, cắm trại, đi bộ đường dài, chơi gôn, chèo thuyền và 
chạy bộ. Con trai tôi hiện đang là giáo viên tại Hồng-Kông và con 
gái tận hưởng kỳ nghỉ ở Sydney trước khi bước vào đại học. Tối rất 
dễ kết bạn và rất hứng thú với những thử thách mới, thật ra tôi rất 
trông đợi ngày đến Việt Nam và bắt đầu chương mới trong cuộc 
sống của chúng tôi. 
 
                                                                                                                                              

STEM 
 
Trong một số bản tin gần đây, quý vị đã được giới thiệu chương trình STEM sẽ được thêm vào 
chương trình giảng dạy tại trường Quốc tế Singapore trong năm học tới. STEM là viết tắt của các 
từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán 
học). Chúng tôi có kế hoạch mở 2 lớp học chuyên về STEM, nơi học sinh có thể khám phá và 
sáng tạo sử dụng các nguyên vật liệu từ hộp các-tông đến robot. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức các 
câu lạc bộ về STEM và một số ngày hội STEM trong năm học tới. Chúng tôi rất háo hức trông chờ 
STEM sẽ được giảng dạy tại trường.  Kính mời Quý vị tìm hiểu thêm thông tin về chương trình 
giáo dục STEM ở đoạn phim ngắn sau: https://www.youtube.com/watch?v=YB_QhFFPpLs  
 
 
LỜI CẢM ƠN  
 
Xin CẢM ƠN đến gia đình Zhao Zhun đã ủng hộ kệ sách cho thư viện trường ở khu A. Các kệ 
sách rất đẹp! 
 
Chúng tôi xin CẢM ƠN đến gia đình Thiên Trúc và Minh Nguyệt đã hỗ trợ trong việc tổ chức cho 
buổi tiệc cuối năm học của trường. 
 
Và cuối cùng, xin CẢM ƠN đến Phụ huynh của Zin Zin và Bai Fong đã hỗ trợ xe tải giúp vận 
chuyển các vật dụng biểu diễn cho buổi Lễ tổng kết. 

https://www.youtube.com/watch?v=YB_QhFFPpLs

