
 

Page 1 of 4 

 
 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ BINH DUONG 

NEW CITY 
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THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Nhà trường xin chào đón tất cả các Quý Phụ huynh và các 
em học sinh quay trở lại trường cùng bắt đầu năm học mới 
2021-2022. Thật tiếc nhà trường phải tiếp tục áp dụng 
chương trình học trực tuyến cho năm học mới vì hiện tại Bình 
Dương đang phải đối mặt với tình hình dịch Covid và việc hạn 
chế đi lại theo chỉ thị của các cơ quan y tế. Dĩ nhiên là việc 
học trực tuyến không phải là một phương pháp học lí tưởng 
dành cho các em, nhà trường rất vui mừng ghi nhận rằng tất 
cả các em học sinh từ K2 – IGCSE, cũng như đội ngũ giáo 
viên của nhà trường đã chuẩn bị rất tốt cho kế hoạch học trực 
tuyến diễn ra hàng ngày. Tất cả các em học sinh có vẻ rất háo 
hức và thích thú học tập mặc dù các em phải đối mặt với 
những thách thức của việc học trực tuyến, và nhà trường hi 
vọng rằng tất cả các em trải qua một năm học thành công và 
vui vẻ. 
 
Nhà trường chính thức chào mừng tất cả các em học sinh và 
Quý Phụ huynh đến với gia đình SIS@BDNC – nhà trường hi 
vọng rằng các em thích thú với các chương trình học và mong 
chờ gặp lại các em khi chúng ta có thể quay lại trường và học 
trực tiếp tại lớp học. 
 
Thật không may, sự trì hoãn do phong tỏa và sự hạn chế di 
chuyển nên nhà trường vẫn đang chờ một số giáo viên mới, 
nhưng nhà trường hi vọng rằng các thầy cô có thể đến trường 
vào một ngày gần nhất. Hiện tại, nhà trường rất biết ơn các 
thầy cô hiện đang sinh sống tại Việt Nam đã và đang hỗ trợ 
nhà trường cho đến khi giáo viên mới về đến trường. 
 
Có một số khía cạnh quan trọng mà nhà trường cần tập trung 
trong năm nay nhưng nền móng vẫn tập trung vào chất lượng 
giảng dạy của giáo viên dù cho việc học diễn ra trực tuyến 
hay học tại lớp. Nhà trường vẫn sẽ tập trung vào việc dạy Đọc 
hiểu, cũng như những phát triển xa hơn mà bước đầu đã 
được thiết lập từ năm học trước – Chương trình Tiếng Anh, 
Toán và Khoa học mới dành cho các em từ lớp 1-9, STEM và 
DynEd. Nhà trường rất mong chờ một năm học với nhiều 
thành tích, thành công và vui vẻ phía trước cho tất cả các em 
học sinh và Quý Phụ huynh. 
 
Mark Watling 
Hiệu trưởng 
 

NỘI DUNG TRONG THƯ 

 THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY 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 

 STEM 2021-2022 

 TRANG WEB HỖ TRỢ HỌC TẬP 

 STEM  

 GIỚI THIỆU NHÂN VIÊN MỚI 

 NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý 

 

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 

 02-03 September – National Day holidays. 

 Tuesday 21st September – Moon/Lantern 
Festival 

 Friday 15th October – Term 1 Classroom 
Based Assessments finalised 

 Friday 22nd October – Term 1 Progress 
reports issued 

 Friday 22nd October – Term 1 holiday starts 
 

 

 

08/2021 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG 
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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 Quý Phụ huynh, 

Các em học sinh tiểu học đã quay lại trường dưới hình thức học tập mới trong học phần một. Điều này có 

thể là một thách thức đối với các em, nhưng tập thể trường SIS: Quý Phụ huynh, học sinh và giáo viên đã 

sẵn sàng điều tiết. Trước đó, các thầy cô và các em học sinh bận rộn với chương trình học, khắc phục 

được sự gián đoạn của Wi-Fi hay sự trục trặc của các thiết bị. Hiện tại, việc học đã diễn ra khá suôn sẻ và 

hệ thống hỗ trợ của nhà trường cũng đang cải tiến hơn. Hiện tại đội ngũ nhân viên của nhà trường đang 

thực hiện làm việc tài nhà, tại nhiều địa điểm khác nhau ở Bình Dương, nhưng tinh thần cố gắng vẫn mạnh 

mẽ như khi chúng tôi làm việc tại trường. 

Xin cảm ơn Quý Phụ huynh đã hỗ trợ nhà trường và tạo điều kiện cho việc học trực tuyến được thành công 

tốt đẹp. 

Cô. Kathleen Boyle 

Trưởng bộ môn – Khối tiểu học 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TRUNG HỌC 

 

Thật sự nhà trường không mong muốn bắt đầu năm học dưới hình thức hiện tại, nhưng một lần nữa chúng 

ta phải quay lại với việc học trực tuyến. Tôi rất vui mừng vì các em học sinh và Quý thầy cô đã thích nghi 

được. Việc tham gia của các lớp đã được ghi nhận rất tốt, các em học sinh cũng tương tác và nộp bài tập 

cho giáo viên. Xin Quý Phụ huynh lưu ý các em học sinh từ lớp 3 trở lên cần tải phần mềm DynEd vào máy 

tính và thực hành ngoài lớp học ít nhất 4 buổi/tuần, mỗi buổi 20 - 30 phút. Nếu Quý Phụ huynh gặp khó 

khăn trong quá trình tải, vui lòng liên hệ giáo viên phụ trách DynEd để được hỗ trợ. Kính chúc Quý Phụ 

huynh được nhiều sức khỏe và bình an. 

Cô. Caroline Mead 

Phó hiệu trưởng 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ 

 

Năm học mới 2021 - 2022 đã đến nhưng chúng ta không thể đi đến trường để chào mừng và gặp mặt nhau. 

May mắn thay, chúng ta có thể gặp nhau trên MS TEAMS. Mỗi lớp có một TEAMS với tất cả các môn học 

đều có kênh riêng và các em học sinh sẽ tuân theo thời khóa biểu cho ngày học của mình. 

Với học sinh lớp 1 và học sinh mới ở các lớp khác, đây là lần đầu tiên các em học trực tuyến với giáo viên 

nên nhà trường lo lắng cho các em rất nhiều. Nhà trường và giáo viên của từng lớp đang cố gắng hỗ trợ 

các em tốt nhất. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả học sinh đều cảm thấy thoải mái thông qua TEAMS. Qua 

đây, tôi tin rằng chúng ta sẽ có một năm học thành công tốt đẹp với những khởi đầu suôn sẻ. 

Cá nhân tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành và to lớn đến các bậc phụ huynh vì sự hỗ trợ trong việc học 

tập của các em. Tôi hy vọng Qúy Phụ huynh và gia đình của bạn đều khỏe mạnh và an lành trong thời gian 

này. 

Đây là một số hình ảnh của lớp trong ngày. Xin hãy cho một tràng pháo tay thật lớn cho những học sinh 

đáng yêu của chúng ta để khích lệ các em. Tôi cầu chúc các em sẽ có kết quả tốt trong năm học này. 

 

Ms. Kim Tri 

HoV 
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TRANG WEB HỖ TRỢ HỌC TẬP 

Tất cả các em học sinh từ lớp Prep đến lớp 3 đã đăng ký chương trình đọc trực tuyến, Raz-Kids. 

Các em cần có ‘tài khoản đăng nhập’ cho trang web này vì vậy Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ 

giáo viên để biết thêm thông tin. Quý Phụ huynh vui lòng truy cập www.raz-kids.com 

Trong năm học này, trường xin giới thiệu đến Quý Phụ huynh chương trình học trực tuyến mới 

MC EduHub. Trang web này bao gồm các bài học, hoạt động, câu đố và trò chơi hỗ trợ cho chương 

trình học của Singapore đối với các môn Tiếng Anh, Toán, Khoa học và Tiếng Trung. Nhà trường 

sẽ gửi đến Quý Phụ huynh trong thời gian sớm nhất để cung cấp thêm thông tin chi tiết về chương 

trình học trực tuyến và thông tin đăng nhập sẽ được gửi đến các em và Quý Phụ huynh ngay khi 

chương trình được áp dụng. 

 

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH STEM 

Mặc dù nhà trường bắt đầu năm học mới dưới hình thức học tập trực tuyến, đội ngũ giáo viên của 

nhà trường đã nắm bắt chương trình STEM để giải quyết những thách thức có thể xảy ra. Chúng 

ta đã chứng kiến những lớp học thú vị theo hướng khám phá chất thải sinh hoạt, tạo hình động 

vật thủ công, học về vương quốc động vật và đột phá với sự bắt đầu giai đoạn nghiên cứu bếp lò 

sử dụng năng lượng mặt trời. Tất cả các chủ đề được lựa chọn đã được cung cấp cho các em 

học sinh thực hiện tại nhà và chúng tôi hi vọng rằng các em học sinh sẽ thích thú với những nội 

dung mà giáo viên truyền đạt. 

   

   

   

http://www.raz-kids.com/
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THÔNG TIN NHÂN VIÊN 
 
Giáo viên mới 

Nhà trường xin giới thiệu những giáo viên mới và phụ trách giảng dạy từ ngày 9 tháng 8 năm 2021 

như sau: 

1. Cô Maika Valino – cô Maika đến từ Phi-lip-pin, cô chuyển từ trường SIS Cần Thơ và phụ trách 

bộ môn Khoa học máy tính cho các lớp tiểu học. Cô Maika có bằng Thạc sĩ Khoa học Công 

nghệ Thông tin và có 8 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Phi-lip-pin và Việt Nam. 

2. Cô Lizelle MacLachlan – cô Lizelle đến từ Nam Phi và cũng chuyển từ trường SIS Cần Thơ 

về và phụ trách môn Tiếng Anh và DynEd cho các lớp trung học cơ sở. Cô Lizelle có chứng 

chỉ sau Đại học chuyên ngành Sư phạm và có trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy Quốc tế. 

3. Cô Kimberley Quiliza – cô Kimberley cũng đến từ Phi-lip-pin và phụ trách vai trò giáo viên 

chủ nhiệm lớp K1 Quốc tế. Tuy nhiên, do giáo viên lớp Prep Quốc tế mới của trường đến trễ 

nên cô Kimberley sẽ phụ trách lớp Prep Quốc tế trong thời gian học trực tuyến. Cô Kimberley 

có 7 năm kinh nghiệm giảng dạy KIK tại Phi-lip-pin và Việt Nam. Cô có bằng cử nhân sư phạm. 

4. Cô Lou Yu – cô Lou Yu sẽ phụ trách môn Tiếng Trung, cô có bằng Thạc sĩ và một số chứng 

chỉ Tiếng Trung. 

5. Thầy Matthew Goslee – thầy Matthew đến từ Mỹ và phụ trách giảng dạy môn Khoa học cho 

khối trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thầy Matthew có bằng Thạc sĩ ngành Sư phạm 

và có 17 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Mỹ và Việt Nam. 

6. Thầy Milton Pagulayan – Thầy Milton đến từ Phi-lip-pin và thầy phụ trách giảng dạy môn 

Toán cho các lớp trung học cơ sở. Thầy có BSc in Secondary Education và có 18 năm kinh 

nghiệm giảng dạy tại Phi-lip-pin và Việt Nam.  

 

Nhà trường cũng xin giới thiệu các giáo viên thời vụ của trường:  

1. Cô Naomi Motiang – cô Naomi đến từ Nam Phi và cô đã phụ trách giảng dạy thời vụ trước 

đó tại trường BDNC. Cô sẽ phụ trách lớp 1 Quốc tế và lớp 2 Song ngữ. 

2. Thầy Lyon Castro – Thầy Lyon sẽ phụ trách giảng dạy tiếng Anh cho lớp 6, môn Xã Hội Học 

và môn Viễn Cảnh Toàn Cầu cho lớp 5-7. 

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý 
 

Thời gian bắt đầu và kết thúc của chương trình học trực tuyến 

Quý phụ huynh vui lòng lưu ý trong thời gian học trực tuyến nhà trường vẫn hoạt động theo thời 

gian biểu như bình thường. 

Thời gian bắt đầu: 8.25 sáng 

Thời gian kết thúc: 3.15 chiều đối với lớp 1-4 Quốc tế, 3.30 chiều đối với KIK, 4.00 chiều đối với 

các lớp còn lại. 

 

Chính sách thức ăn lành mạnh 

Tại SIS, nhà trường hướng dẫn cho các em tầm quan trọng của một lối sống năng động và lành 

mạnh. Nhà trường hi vọng Quý Phụ huynh hỗ trợ các em thực hiện theo thói quen ăn uống lành 

mạnh tại nhà. Trong suốt thời gian học trực tuyến, Quý Phụ huynh vui lòng đảm bảo thời gian nghỉ 

ngơi theo sự sắp xếp của giáo viên và tận dụng khoảng thời gian này để vận động, đi lại và thư 

giản. Bên cạnh đó, Quý Phụ huynh vui lòng đảm bảo các em uống đủ nước.   

 


