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THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi Quý Phụ huynh 

Sau hai tuần học trực tuyến, nhà trường rất vui mừng được 
chào đón các em học sinh quay trở lại trường. Các em đã 
trở lại với nguồn năng lượng mới và bắt nhịp với lớp học dễ 
dàng. 
Phải nói rằng, tôi thật sự nhớ những âm thanh của tiếng 
cười đùa và nét hân hoan cũng như nụ cười trên gương 
mặt của các em trong suốt khoảng thời gian học trực tuyến. 
Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến Ngành Y tế trên cả nước 
Việt Nam vì phương pháp tốt mà chúng ta đã dập tắt được 
sự lây lan của dịch Covid-19 một cách nhanh chóng và luôn 
luôn đảm bảo sự an toàn cho công dân Việt Nam. Nhà 
trường cũng mong muốn Phụ Huynh hiểu rằng tất cả các 
thầy cô tại SIS luôn luôn đặt sức khỏe và sự an toàn cho 
các em học sinh lên hàng đầu. Luôn thực hiện tất cả các 
biện pháp an toàn để đảm bảo các em được học tập và vui 
chơi trong môi trường khỏe mạnh và sạch sẽ. 
 
Trong tình hình dịch CoVid-19, nhà trường xin lưu ý đến 
Quý phụ Huynh việc thực hiện nghiêm túc các quy định 
được Cơ quan Y tế ban hành như sau: 

1. Học sinh phải mang khẩu trang khi đến Trường – 
Quý Phụ Huynh vui lòng trang bị 2-3 khẩu trang mỗi 
ngày cho các em. 

2. Quý Phụ Huynh vui lòng mang khẩu trang khi đưa 
đón các em học sinh 

3. Quý Phụ Huynh chỉ di chuyển vào khu vực trường 
học trong trường hợp cần gặp bộ phận văn phòng 
hoặc họp Phụ Huynh. Khi vào khu vực trường, Quý 
Phụ Huynh vui lòng thực hiện khai báo và rửa tay 
sát khuẩn tại cổng bảo vệ 

Thật đáng tiếc vì Lễ hội Tết đã bị hủy bỏ nhưng không vì 
vậy mà các em học sinh từ bỏ tham gia cuộc thi trang phục 
tái chế. Trong tuần nay nhà trường tổ chức cuộc thi ảnh vì 
vậy các em có thể trình diễn những bộ trang phục kì diệu 
và sáng tạo của mình. Quý phụ Huynh vui lòng xem hình 
ảnh ở những phần sau của thư. Tôi luôn luôn ngạc nhiên 
trước sự sáng tạo của các em và chúc mừng các em vì tác 
phẩm của mình. 
 
Nhà trường kính chúc sức khỏe đến Quý phụ Huynh. 
Xin cảm ơn! 
Mark Watling 
 

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 

 LỄ HỘI THIẾT KẾ THỜI TRANG 

 THÔNG TIN KHÁC 

 Chính sách gọi điện 

 Mục tiêu học tập toàn trường 

 Đón học sinh lúc 5 giờ 

 

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 

 Thứ Tư ngày 3-3- 2021 – Cuộc thi ảnh 
trang phục Tết  

 Thứ Ba ngày 27 đến Thứ Tư  28-4- 2021 – 
Kì thi ISA dành cho học sinh lớp  3, 5 và 7 

 Thứ Hai ngày 22 - 3 -  2021 – Ngày Nước 
Thế Giới 

 Nghỉ chuyển học phần – từ ngày 3 đến 11-4 
- 2021 
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Our Academic Champions 2016-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TIỂU HỌC 

Tháng Hai vừa qua lại là một tháng đầy thách thức do dịch CoVid -19. Tất cả các em học sinh và giáo viên một 

lần nữa phải đối mặt với việc học trực tuyến và nghỉ tại nhà. Tôi muốn bày tỏ sự tự hào về tất các thầy cô và 

các em học sinh đã vượt qua thử thách với sự nhiệt tình và phấn khởi. Thật đáng vui mừng khi nhìn thấy các 

thầy cô giúp các em có những trải nghiệm ý nghĩa khi học trực tuyến. Đối với các em học sinh cấp độ lớn hơn, 

các em cũng đã trải nghiệm học trực tuyến trong năm vừa qua, các em đã bắt nhịp đễ dàng khi chuyển từ học 

trực tuyến sang lớp học trực tiếp tại trường. Chúc các em tiếp tục phát huy tốt khả năng của mình. 

Thầy Tom Dowden 

Trưởng bộ môn – khối Tiểu học 

 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TRUNG HỌC 
 

Tháng vừa qua là một tháng học tập ngắn ngủi với việc học trực tuyến diễn ra vào tuần cuối của học phần và 
các em được nghỉ Tết trong 2 tuần tiếp theo đó. Các em đã trang trí Tết cho lớp học và chuẩn bị trang phục 
cho buổi biểu diễn. Thật không may, sự kiện này đã không được diễn ra. Các em học sinh sẽ có cơ hội tham 
gia buổi biểu diễn và chụp ảnh khi các em quay lại trường. Quý phụ Huynh có thể cảm nhận được sự phấn 
khởi của các em thông qua những bực ảnh bên dưới. 
 

Tôi phải gửi lời chúc mừng đến tất cả các thầy cô và các em học sinh vì sự cố gắng và hoàn thành tốt việc học 

trực tuyến vừa qua. Quý thầy cô và các em học sinh bắt buộc phải học trực tuyến và có thể thấy kết quả hoàn 

thành tốt đẹp. Tỉ lệ tham gia lớp học và mức độ hoàn thành công việc có thể xem là tuyệt vời. Có thể nói rằng 

chất lượng học vẫn có thể được đảm bảo khi buộc phải học trực tuyến trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng thật 

tốt khi nhìn thấy các em trở lại và học trực tiếp tại trường! 

Một luu ý khác về DynEd, các em cần hoàn thành chương trình DynEd 3 – 4 lần một tuần khoảng 15 – 20 phút 

như bài tập Tiếng Anh về nhà. Các em cần cài đặt chương trình sử dụng “Asia server”, và một mi-crô/ bộ tai 

nghe. Quý phụ Huynh vui lòng liên hệ nhà trường nếu gặp khó khăn trong việc tiếp cần chương trình tại nhà. 

Cô Caroline Mead 
Phó Hiệu Trưởng 
 
 
 

BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC SONG NGỮ 

 

Đây là khoảng thời gian khó khắn đối với tất cả các em học sinh do dịch bệnh Covid, vì thế các em học sinh 

phải học trực tuyến tại nhà. Các em đã học rất tốt và điều đó thể hiện được rằng các em học sinh có thể thích 

nghi với những thay đổi mới. 

Buổi biểu diễn thời trang vào dịp Tết đã không được diễn ra như kế hoạch ban đầu, tuy nhiên các em vẫn sẽ 

được mặc trang phục thời trang và chụp hình khi trở lại trường. 

Cô Kim Trí 

Hiệu trưởng chương trình Song Ngữ 
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THIẾT KẾ THỜI TRANG – TẾT NGUYÊN ĐÁN 

2021 

 

Năm nay, lễ hội Tết Nguyên Đán ở trường đã không 

được diễn ra như kế hoạch.Tuy nhiên, các em học sinh 

đã có một buổi trình diễn trang phục thời trang Tết được 

làm nên từ các vật dụng tái chế đầy thú vị trong tuần 

này. Dưới đây là một số hình ảnh về buổi trình diễn. 

Nhà trường xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể giáo viên 

và nhân viên đã có sự động viên và giúp đỡ các em học 

sinh trong khoản thời gian này. 
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 THÔNG BẢN TIN KHÁC 
 
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI 
Trường Quốc tế Singapore – thành phố Mới Bình Dương không có quy định về việc sử dụng điện thoại 

di động đối với học sinh. Các em học sinh có thể sử dụng điện thoại để học tập, trao đổi và thư giãn vào 

giờ giải lao. Vì vậy,  các em được cho phép mang theo điện thoại di động khi đến trường. Đối với học 

sinh thuộc khối trung học cơ sở và phổ thông, các em có thể sử dụng điện thoại để hỗ trợ trong việc 

học, Nhưng KHÔNG  ĐƯỢC PHÉP CHƠI GAME, VÀO CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI, GỌI ĐIỆN HOẶC 

NHẮN TIN TRONG GIỜ HỌC ở trường. Phụ huynh vui lòng nhắc nhở các em về về quy định này của 

trường và không gọi điện liên lạc với các em trước 4 giờ 30. 

NHỮNG MỤC TIÊU HỌC TẬP CỦA TRƯỜNG 

Nhà trường đề ra những mục tiêu học tập để giúp giáo viên và học sinh nắm bắt rõ ràng những mục tiêu 
cần hướng đến trong suốt năm học. Dưới đây là những mục tiêu Trường Quốc tế Singapore tại Thành 
phố Mới Bình Dương muốn hướng đến: 
 
Trường Quốc tế Singapore tìm kiếm phát triển học sinh tài năng: 
1. Học sinh đặt thành tích trong học tập 

a. Đáp ứng hoặc vượt qua trình độ của chương trình học hiện tại 
b. Thể hiện sự tiến bộ trong học tập 
c. Có sự phấn đấu không ngừng trong học tập 

2. Tự tin trong giao tiếp 
a. Thể hiện thành thạo khả năng nghe, nói, đọc, viết 
b. Có tinh thần làm việc nhóm 
c. Cách diễn đạt sáng tạo  

3. Người phản biện 
a. Sử dụng các kỹ năng tư duy giỏi 

4. Học sinh hiểu biết về công nghệ 
a. Sử dụng thành thạo công nghệ để truy cập, thiết lập, đánh giá, sáng tạo và truyền đạt thông 

tin.  
b. Hiểu cách sử dụng thanh công cụ mạng xã hội, giao tiếp và truy cập mạng. 

5. Công dân năng động và trách nhiệm 
a. Thấu hiểu và tôn trọng văn hóa của bản thân và người khác. 
b. Thể hiện mối quan hệ công dân tốt và trách nhiệm xã hội qua cách đối xử với mọi người 
c. Hiểu được sự quan trọng của lối sống năng động và lành  
d. Thấu hiểu và thể hiện các đức tính tốt 

 
ĐÓN HỌC SINH LÚC 5 GIỜ 

Phụ huynh vui lòng đến trường đón học sinh không muộn hơn 5 giờ chiều. Tất cả các nhân viên, giáo 

viên sẽ ra về vào lúc 5 giờ và các em học sinh nếu còn ở lại trường sẽ được giám sát bởi nhân viên bảo 

vệ. Tuy nhiên, nhân viên bảo vệ không có kinh nghiệm trong việc giữ trẻ nhỏ và đây không phải là công 

việc chính của bảo vệ. Nhiều em học sinh phải ngồi đợi rất lâu nên theo quy định trong hồ sơ đăng ký, 

phụ huynh phải đóng phí đón muộn khi đón học sinh trễ. Nhà trường không muốn thực hiện quy định 

này, nhưng nhà trường sẽ xem xét áp dụng quy định này đối với những trường hợp học sinh thường 

xuyên bị đón muộn. Quý phụ huynh xin vui long lưu ý đón các em trước 5 giờ chiều. 

Nhà trường khuyến khích phụ huynh đón các bé mẫu giáo ngay sau khi các bé kết thúc lớp học hoặc 

câu lạc bộ. Việc này sẽ giúp cho các bé không cảm thấy mệt mỏi khi đến trường trong suốt cả tuần. Và 

cũng không thật sự công bằng khi mà các bé phải ngồi đợi một thời gian dài để được đón về nhà.  

 


