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THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG 
Kính gởi phụ huynh SIS, 
 
Thật không may, một đượt dịch CoVid-19 khác lại nổi lên 
ở Việt Nam, khiến nhiều trường học phải cho học sinh 
ngừng đến trường. Hiện rất nhiều trường học ở các tỉnh 
phía Bắc như Hà Nội, Đà Nẵng đã được yêu cầu đóng 
cửa và chuyển sang hình thức học trực tuyến. Từ ngày 
10/5/2021, các trường học tại TP.HCM cũng sẽ chuyển 
sang hình thức học trực tuyến. Hiện tại, ở Bình Dương rất 
may mắn trường vẫn mở cửa và hoạt động bình thường 
và chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ tiếp tục như vậy 
đến hết năm học. Tuy nhiên, chúng ta đều biết mọi thứ có 
thể thay đổi nhanh chóng như thế nào. Chúng tôi lưu ý 
rằng trường tại Bình Dương cũng có thể được yêu cầu 
đóng cửa và áp dụng hình thức học trực tuyến, nhưng 
chúng tôi luôn sẵn sàng và chuẩn bị cho việc này.  
 
Chúng tôi rất vui vì tất cả các lớp song ngữ đã cố gắng 
hoàn thành tất cả bài kiểm tra theo chương trình của Bộ 
GD & ĐT, đặc biệt là các học sinh Lớp 9 đã hoàn thành 
xuất sắc các để lên trung học. 
 
Nếu chúng ta cần đóng cửa, điều này rõ ràng sẽ ảnh 
hưởng đến tất cả các sự kiện đã lên kế hoạch cho kết 
thúc năm học- chẳng hạn như các kỳ thi Quốc tế SA2, Lễ 
Tốt nghiệp cũng như các cuộc họp phụ huynh. Như hiện 
tại, mọi thứ sẽ tiếp tục theo kế hoạch cho đến hết năm 
học. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng phụ huynh được cập nhật 
liên tục về bất kỳ thay đổi nào.   
 
Chúng tôi hiểu rằng những bất ổn đang trải qua trong cuộc 
sống có thể ảnh hưởng nhiều nhất đến học sinh. Vì vậy, 
điều quan trọng là cả giáo viên và phụ huynh phải cho học 
sinh hiểu rằng mọi thứ sẽ ổn và dành cho học sinh tất cả 
sự hỗ trợ. 
 
Như mọi khi, cảm ơn phụ huynh đã tin tưởng giao con 
mình cho chúng tôi tại SIS @ BDNC. Đó thực sự là một 
niềm vinh hạnh. 
 
Mark Watling 
Hiệu trưởng 

NỘI DUNG TRONG THƯ 
 THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG 

 BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TIỂU HỌC 

 BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TRUNG 
HỌC 

 BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CHƯƠNG 
TRÌNH SONG NGỮ 

 CẬP NHẬT STEM 

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 

 Thứ Ba ngày 4/05 đến thứ Hai ngày 
10/05 –lớp 6 đến lớp 8 Song Ngữ thi 
cuối kỳ  

 Thứ Năm ngày 06/05 đến thứ Hai ngày 
10/05 – lớp 1 đến lớp 5 Song Ngữ thi 
cuối kỳ 

 Thứ Hai 07/06 đến thứ Sáu 11/06 – 
chương trinh OBV lớp 9 và IGCSE1 

 Thứ Hai 14 đến thứ Sáu 25/06 – Họp 
Phụ Huynh 

 Thứ Tư 30/06- Lễ Tốt Nghiệp và Vinh 
danh 
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Our Academic Champions 2016-17 

 

 

2 FINAL EXAMS 2020-2021 SCHEDULE 
 

 

 

 

Date /Day            Subject Leve
l 

Duration Time 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TIỂU HỌC 
 

Kính gửi Qúy Phụ Huynh, 

Tháng 4 vừa qua rất bận rộn đối với học sinh Tiểu học. Học sinh vừa hoàn thành môn học và vừa chuẩn 

bị cho kỳ kiểm tra sắp tới. Xin lưu ý rằng các em đang bắt đầu ôn tập các môn học bởi vì kỳ thi đang đến 

gần. 

Tôi chân thành cảm ơn các giáo viên và toàn thể học sinh bởi vì các bức tranh hội họa đầy màu sắc được 

treo khắp trường. Các môn học sáng tạo tại trường rất quan trọng nhằm mục đích dạy trẻ em những cách 

tư duy phản biện và đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Đồng thời, đây cũng là cách để trang trí trường học 

thêm phần sống động. 

Và cuối cùng, hãy bảo vệ sức khỏe gia đình trong đợt bùng dịch CoVid-19 mới nhất này. Hãy đảm bảo 

rằng tất cả học sinh trang bị đủ khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn mỗi ngày 

Hẹn gặp lại, 

 

Thầy. Tom Dowden 

Trưởng bộ môn - Khối Tiểu Học 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TRUNG HỌC 

Tháng tư vừa qua đã trôi thật nhanh, học sinh vẫn đang cố gắng hoàn thành chương trình học và chuẩn 

bị tinh thần bước vào kỳ thi. Chuỗi kỳ thi cuối kỳ của Cambrige sẽ được diễn ra dành cho học sinh lớp 9 

Song Ngữ và học sinh IGCSE2 sắp tới – và nếu may mắn có thể hoàn thành kỳ thi nếu xảy ra trước khi 

trường học đóng cửa. Học sinh lớp 6 đến lớp 8 Song Ngữ sẽ được kiểm tra vào tuần sau. Kỳ thi Toán, 

Khoa học, và Anh Văn SA2 dành cho học sinh Trung học sẽ bắt đầu từ ngày 24 tháng 5 và kéo dài đến 

ngày 1 tháng 6. Cô chúc các em sẽ làm bài thi thật tốt. 

Giáo sư Roy, cố vấn học tập Trường Quốc Tế Singapore sẽ trở lại trường vào thứ Hai và thứ Ba, ngày 10 

và 11 tháng 5. Nếu Phụ Huynh muốn trao đổi về kế hoạch học Trung học, Đại học, du học hoặc định 

hướng nghề nghiệp tương lai cho các em, Phụ Huynh vui lòng liên hệ văn phòng để đặt lịch hẹn. 

Tuần sau trường sẽ có buổi trao tặng bằng khen cho học sinh DynEd đã hoàn thành xuất sắc khóa học và 

được chuyển sang khóa sau. Chúc mừng các em với những thói quen học tập tốt và tinh thần tốt. Hãy 

đón xem những hình ảnh trong thư sau ! 

 

Cô. Caroline Mead 
Phó Hiệu Trưởng 
 

BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 04 này, Trường chúng ta có khá nhiều tin tốt và một trong số đó là học 

sinh Trần Hải Anh lớp 9 Song Ngữ vừa nhận giải 3 kỳ thi Tiếng Anh dành cho 

học sinh Trung học Cơ Sở của tỉnh Bình Dương. Nhà trường vô cùng tự hào với 

giải thưởng này. Học sinh đã cố gắng rất nhiều cho kỳ thi và hoàn toàn xứng 

đáng với giải thưởng này trong khi Lớp 9 vừa hoàn thành kỳ thi cuối kỳ. Nhà 

Trường đang chuẩn bị hồ sơ để công nhận các em học sinh đã hoàn thành lớp 

9. Chúng tôi trân trọng thông báo rằng tất cả học sinh đã hoàn thành các yêu cầu 

để đăng ký vào chương trình Trung học năm sau. Các em đã làm rất tốt! Từ ngày 

4 đến ngày 10 tháng 5 năm 2021, học sinh khối 6,7, và 8 sẽ tham gia kỳ thi cuối 

kỳ. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 sẽ bắt đầu thi từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 5. 

Chúc tất cả các em sẽ hoàn thành bài thi và đạt kết quả thật tốt 

 

Ms. Kim Tri 

Hiệu trưởng chương trình Song Ngữ 
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CẬP NHẬT STEM 
Các em học sinh đã và vẫn sẽ tiếp tục thích thú với 

những trải nghiệm về rô-bôt qua những tháng học tập 

tại trường. 

Trong học phần 3, các em học sinh lớp 4 Quốc tế 

học cách lập trình Codey Rocky với mã hiệu bao 

gồm các chuỗi dữ kiện. Các dữ kiện này phát triển 

mức độ thấu hiểu về các dữ kiện có sẵn trong 

chương trình và thiết kế một số hiệu ứng đơn giản 

nhằm diển tả cảm xúc hoặc kể chuyện. 

Các em học sinh lớp 3 Quốc tế quyết định tạo ra 

chiếc xe từ chai nhựa có thể hoạt động nhờ vào 

năng lượng từ không khí trong quả bóng. Các em 

học được cách hay nhất để gắn bánh xe, nơi mà 

trục xe sẽ có tác động nhiều nhất, và có nhiều hơn 

một ống hút được gắn vào quả bóng làm cho bóng 

dễ phồng hơn. Tất cả các em đã thật sự thích thú 

với công việc này! 

Các em học sinh trong lớp của thầy Jolin chuyển từ 

điều khiển sự chuyển động của rô-bôt sang giải 

quyết các vấn đề về cảm biến ánh sáng, cảm biến 

vật thể để giải quyết một số vấn đề mang tính chất 

tư duy nhiều hơn trong chương trình STEM. Thêm 

vào đó, các em học sinh cũng được luyện tập các từ 

vựng liên quan đến STEM. 

Microbit 

Nhà trường đã bổ sung 12 bộ dụng cụ đầy đủ, bao 

gồm diện mạo mới, động cơ servo, máy con ve, bộ 

cảm biến, v.v, nhà trường tin chắc rằng các em sẽ 

có những trải nghiệm thú vị và học nhiều hơn về lập 

trình và vi điều khiển trong thời gian sớm nhất.Trong 

học phần 3, chúng ta có thể thấy được sự học tập 

và tương tác hiệu quả của tất cả các em.  

 

 
 

 

 

 

 


