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THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỜNG 

 

Chuyến viếng thăm của WASC- Hiệp hội các trường Đại học và 

Cao đẳng Miền Tây Hoa Kỳ 

 
Tháng 5 này, Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Miền Tây Hoa Kỳ 

(WASC) đã có chuyến viếng thăm đến các Trường Quốc tế Singapore ở Việt 

Nam. Họ đặc biệt quan tâm đến Kế hoạch hành động toàn diện của trường 

(SWAP) và những hành động nối tiếp kể từ chuyến viếng thăm lần trước. Thầy 

Regan, các giáo viên và tôi đã cố gắng hết sức cải thiện trường về mọi mặt để chuyến viếng thăm này có được kết 

quả tốt đẹp. Rất cảm ơn các giáo viên và nhân viên tuyệt vời của Trường hoàn thành công việc của mình một cách 

xuất sắc! 

 

Tại sao sự công nhận này lại quan trọng? 

 

 Để đảm bảo với cộng đồng rằng Trường là một nơi học tập đáng tin cậy. 

 Công nhận giá trị quốc tế của các chương trình và kết quả học tập từ Trường. 

 Chứng nhận Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng được thiết lập bới cộng đồng Trường Quốc tế.  

 Khuyến khích sự cải thiện liên tục của chương trình học và hoạt động vận hành Trường trong việc hỗ trợ 

việc học của học sinh. 

 Cuối cùng chúng tôi muốn nuôi dưỡng một nền văn hóa không ngừng được nhìn nhận và cải thiện.  

Mùa mưa 

Việc lái xe cẩn thận và đến đúng giờ khi đưa đón học sinh là quan trọng, các em cần được đặc biệt chú ý và nắm tay 

trong mùa mưa vì các bé có thể chạy nhảy bất ngờ. Những hành động nhỏ đảm bảo an toàn cho các bé có thể ngăn 

chặn được những điều đáng tiếc sau này. Nếu quý vị thuê tài xế để đưa đón các bé, vui lòng truyền đạt cho họ thật 

kĩ về nội quy an toàn của chúng ta. Chúng tôi cũng yêu cầu các tài xế cần tuân theo hướng dẫn của bảo vệ và nhân 

viên trường, lái xe chậm rãi (nếu có thể, không nên lùi xe). Rất cảm ơn quý vị đã thông cảm và hỗ trợ cho nhà 

trường. 

Một trong những dự án trong năm học này của nhà trường là tân trang thư viện 

Chúng tôi xin thông báo với quý Phụ Huynh nhà trường vừa nhận 

được một nửa trong tổng số lượng sách mua mới cho thư viện. Xin 

cảm ơn Đội ngũ đọc sách tiểu học cùng với Cô Tú nhân viên thư 

viện đã kiểm tra sách, sắp xếp và đặt nhiều sách mới hỗ trợ thêm 

chương trình học của trường. Chúng tôi cảm ơn Cô Alex, Cô Kim, 

Cô Tú và Cô Marion đã dành nhiều thời gian cho công việc này. 

Hiệu trưởng 

MaryKay Gudkova 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG 

 CHIẾN DỊCH NHẬN THỨC VỀ ĐƯỜNG 

 LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 

 CẬP NHẬT THÔNG TIN NHÂN VIÊN 
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SỰ KIỆN SẮP TỚI 

 Ngày 21/05-30/05- Thi Học Kỳ 2 

 Ngày 1/6- Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 

 Ngày 11/06-15/06- Họp Phụ Huynh khối Tiểu học  

 Ngày 18/06- Họp phụ Huynh lớp IGCSE  

 Ngày 19/06-20/06 Họp Phụ Huynh khối Trung học  

 Ngày 22/06- Lễ Tổng Kết Năm Học 

 Ngày 29/06- Kết thúc năm học 
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CHIẾN DỊCH NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐƯỜNG 
 

Một nhóm các em học sinh Trung học cùng các giáo viên đã sưu tầm những công thức nấu ăn ngon, không đường. 

Quý vị vui lòng xem các công thức nấu ăn được đính kèm cùng e-mail.  

 

 

 

LỄ TỔNG KẾT CUỐI NĂM 
 

Lễ tổng kết năm nay sẽ tiếp tục được tổ chức tại Trung tâm Hội Nghị & Triển lãm Tỉnh Bình Dương vào Thứ Sáu, 

ngày 22 tháng 06. Thời gian bắt đầu buổi lễ sẽ được thông báo chính thức trong thơi gian tới và dự kiến sẽ bắt đầu 

vào lúc 6 giờ chiều. Chủ đề của Lễ tổng kết năm nay là “Ánh Sáng, Máy Quay, Diễn!” vì thế các màn biểu diễn sẽ 

liên quan đến chủ đề phim ảnh và sân khấu.  

 

 

CẬP NHẬT THÔNG TIN GIÁO NHÂN SỰ 
 

Khi Trường chúng ta phát triển thì nhu cầu tăng cường nhân sự là một điều cần thiết. Nhà Trường trân trọng thông 

báo Thầy Angus Crisp sẽ quay lại giảng dạy trong năm học tới. 

 

Tôi là một giáo viên đến từ Tasmania (Úc) được đào tạo về Giáo dục Thể chất và Hoạt động ngoài trời. Tôi rất yêu 

thích thiên nhiên hoang dã; Tôi thích đi bộ đường dài với bạn bè, trượt tuyết từ trên các ngọn 

núi và dành ra ngày Chủ nhật để thưởng thức 1 hoặc 2 cuốn sách. Tôi cũng đã được đào tạo 

bài bản kiến thức khoa học từ trường Đại học với một niềm đam mê thế giới tự nhiên và yêu 

thích các quy luật vũ trụ. Tôi may mắn đã được đi đến nhiều nơi trên thế giới, từng có thời gian 

giảng dạy môn Giáo dục Thể Chất tại Việt Nam và Đức, nay tôi rất vui được quay lại làm việc 

tại Trường Quốc tế Singapore tại Thành Phố Mới Bình Dương. 

 

Nhà Trường cũng trân trọng giới thiệu cô Catherine Eastham sẽ giảng dạy tại trường chúng ta 

trong năm học tới. 

 

Tôi đến từ Garstang, một thị trấn nhỏ cách Manchester 100 km, tôi đã hoàn thành chứng chỉ 

giảng dạy tại miền Đông Luân Đôn - một nơi đa văn hóa của nước Anh. Sau 2 năm ở Luân 

Đôn, tôi đã chuyển đến miền Bắc của nước Anh để làm Giáo viên Tiểu học trong 9 năm tiếp 

theo. 

Vào năm 2012, tôi đã quyết định tham gia vào môi trường giảng dạy Quốc tế. Tôi đã có 3 

năm tuyệt vời tại Cairo và trước đó là 3 năm hạnh phúc tại Abu Dhabi. Tại Cairo, tôi đã 

Tham gia Hội đồng nhân viên gương mẫu của trường, tổ chức nhiều cuộc tham quan quanh 

khu vực Cairo và vào trong sa mạc. Tôi cũng rất yêu thích du lịch. Tôi rất vui vì có thể trở 

thành một phần của cộng đồng Trường. 

 

                                                                                                                                              

 

STEM 

 
Thời gian gần đây, quý vị đã nhận được thư giới thiệu về việc 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). Các giáo viên sẽ đưa ra các bài học về STEM ở nhiều 

khía cạnh và lĩnh vực để thúc đẩy khả năng tư duy cũng như xây dựng kỹ năng giải quyết vấn đề. 

Trường Quốc tế Singapore tại Thành Phố Mới Bình Dương sẽ giới thiệu về các khía cạnh của STEM và các chủ đề 

liên kết STEM trong lớp học mầm non. Với cấp độ Tiểu học và Trung học, Các bài học cũng như các bài kiểm tra 

về STEM sẽ được đưa vào giảng dạy cũng như các sự kiện đặc biệt về STEM sẽ được tổ chức trong suốt năm học. 

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 

 

Catherine Eastham 

Angus Crisp 

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

