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THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY HIỆU TRƯỞNG 

 
Kính gửi quý phụ Huynh, gia đình và bạn bè, 
 

Nhà trường rất vui khi chào đón các em học sinh khối 
mẫu giáo và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường 
vào ngày 14 tháng 2 năm 2022. Các em học sinh đã 
rất vui mừng khi được trở lại trường và gặp gỡ bạn bè, 
thầy cô. Hơn nữa, thật tuyệt vời khi lại được nghe thấy 
tiếng trò chuyện, vui đùa của các em học sinh. Các em 
đã thích nghi rất nhanh khi trở lại trường học. Nhà 
trường vui mừng khi được chào đón Qúy phụ Huynh 
sau một khoảng thời gian dài và toàn thể các gia đình 
đều khỏe mạnh. 
Thật không may, số ca nhiễm Covid đang tăng trong 
cộng đồng và trong đó có nhiều em học sinh, phụ 
Huynh và giáo viên nhà trường. Điều đó dẫn đến một 
số học sinh phải trở lại học trực tuyến. Trong 2 tuần 
vừa qua, nhà trường có 7 lớp phải chuyển sang học 
online hoàn toàn. Nhà trường mong rằng số ca nhiễm 
bệnh sẽ giảm dẫn trong thời gian sắp tới và các em có 
thể trở lại trường học mà không có bất kì sự cản trở 
nào. 
 
Báo cáo kết quả học tập Học kì 1 đã được gửi về nhà 
và các giáo viên đã có những buổi họp phụ Huynh để 
trao đổi về việc học của các em học sinh. Mặc dù học 
kì 1 bị hạn chế nhiều bởi việc học trực tuyến và có 
nhiều thử thách phải đối mặt nhưng chúng ta đã cùng 
nhau vượt qua. Nhà trường vô cùng tự hào về kết quả 
mà các em học sinh đã đạt được. Xin chúc mừng tất 
cả các em. Nhà trường xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến 
toàn thể quý phụ Huynh vì những đóng góp to lớn cho 
việc học của các em trong suốt khoảng thời gian khó 
khăn từ tháng 7 năm 2021. 
 
Ở thời điểm hiện tại, nhà trường rất tiếc khi không thể 
tổ chức các câu lạc bộ sau giờ học, tuy nhiên chương 
trình Tiếng Anh Tăng Cường và Việt Nam học đã 
được bắt đầu lại. 
 
Mong rằng mọi người luôn bình an và chăm sóc tốt 
cho bản thân. 
 
Mark Watling 

Thầy 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 

 CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH STEM 

 CẬP NHẬT THÔNG TIN NHÂN VIÊN 

 

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 

 14-16 tháng 3 2022 – Thi giữa học kì 2 lớp 6 
đến lớp 9 Song Ngữ 

 21-25 tháng 3 2022 – Tuần lễ chống bắt nạt/ 
sự đồng cảm   

 22 tháng 3 2022 – Ngày Nước Thế giới 

 04-08 tháng 4 2022 – Tuần lễ bảo vệ học 
sinh 

 8 tháng 4 2022 – Kết thúc học phần 3 

 9 - 17 tháng 4 2022 – Kỳ Nghĩ tháng 4 

 18 Tháng 4 2022 – Bắt đầu học phần 4 

 25-29 tháng 4 2022 – Thi cuối học kì dành 
cho lớp 9 Song Ngữ  

 9-14 tháng 5 2022 – Thi cuối học kì lớp 6 
đến lớp 8 Song Ngữ  

 25 tháng 5 - 3 tháng 6 2022 – Thi học kì 2 

 

THÁNG 02/ 2022 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE@ THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TIỂU HỌC 

 

Gửi Quý Phụ Huynh, 

Tháng 2 là một tháng đầy thử thách, tháng bắt đầu với niềm lạc quan rằng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng 

ở trường . Thật sự tuyệt vời khi thấy các em học sinh được tiếp thu bài giảng trực tiếp trên lớp. Tuy nhiên, 

tình hình hiện tại buộc một số học sinh phải ở nhà để điều trị bệnh Covid, và một số khác phải cách ly ở 

nhà. Một lần nữa, chúng ta phải thích nghi thật tốt với những thử thách và nhanh chóng tìm giải pháp phù 

hợp nhất cho các em ở trường và ở nhà. 

Ngày hôm nay, cô đã chính thức được nghỉ hưu sau hơn 47 năm giảng dạy. Trong suốt khoảng thời gian 

đó, cô đã may mắn được làm việc với nhiều giáo viên và học sinh tuyệt vời. Cô rất vui khi có thể kết thúc 

công việc của mình tại Việt Nam, tại trường học tuyệt vời này. Xin cảm ơn vì sự giúp đỡ của tất cả mọi 

người! 

Chúc các em mọi điều tốt đẹp trong tương lai, 

 

Cô Kathleen Boyle 

Trưởng Bộ môn – Cấp Tiểu học 

 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TRUNG HỌC 

Nhà trường đã chào đón tất cả các học sinh quay trở lại trường nhưng thật tiếc là việc đó đã không được 

suôn sẻ như chúng ta mong muốn! CoVid vẫn còn tiếp diễn đồng nghĩa với việc nhà trường đang thực hiện 

kết hợp giữa học trực tuyến và học trên lớp. Các học sinh đã thích nghi tốt nhưng xin lưu ý rằng nếu bất kỳ 

ai trong gia đình anh chị xét nghiệm dương tính với Covid, anh chị nên giữ con ở nhà cho đến khi người đó 

cho kết quả âm tính và con anh chị cũng vậy. 

Một lưu ý tích cực là học sinh trường trung học đã tham gia sự kiện "Hackathon" gần đây, đây là cơ hội 

đầu tiên của các em để đứng trên sân khấu và trình bày trước khán giả. Mặc dù có căng thẳng nhưng các 

em vẫn rất tự hào về bản thân. Anh chị sẽ tìm thấy một báo cáo chi tiết hơn và hình ảnh ở những nơi khác 

trong bản tin này. 

Một lời nhắc cho tất cả các bậc phụ huynh rằng con anh chị nên học Dyned ít nhất 4 lần mỗi tuần ở nhà 

trong 30 phút. Đối với các lớp học Quốc tế, nó chiếm một lượng lớn bài tập tiếng Anh về nhà của các em. 

Có thể hiểu được điều này đã xảy ra trong quá trình học trực tuyến, nhưng tôi khuyến khích tất cả học sinh 

bắt đầu đăng ký lại Dyned, vì nó có thể đóng góp đáng kể vào kỹ năng nghe và nói tiếng Anh của các em. 

 

Cô Caroline Mead 

Phó Hiệu trưởng 
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  BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA CÁC LỚP SONG NGỮ 

Nhà trường rất vui mừng chào đón tất cả học sinh trở lại trường sau một thời gian dài học sinh không thể 

đến lớp. Bên cạnh niềm hạnh phúc đó, nhà trường cũng phải đối mặt với các trường hợp CoVid. Các học 

sinh và giáo viên làm việc cùng nhau mỗi ngày để vượt qua thời điểm khó khăn này. 

Tháng sau, các lớp Song ngữ sẽ có bài kiểm tra giữa học kỳ I. Nhà trường mong muốn các con sẽ đạt 

được kết quả tốt. 

 

Cô Kim Trí 

Hiệu trưởng - chương trình Song Ngữ 

 

 

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH STEM 

Tháng Hai đã khuấy động sự bắt đầu quay trở lại trường học, bao gồm các dự án và bài tập của chương 

trình STEM. Điều này bao gồm giai đoạn lên kế hoạch và tổng kết của cuộc thi Hackathon trong khu vực. 

Giáo viên và học sinh đã dành nhiều giờ để chuẩn bị cho bài thuyết trình cuối cùng! Và thật tự hào để tôi 

chúc mừng cả học sinh và giáo viên chương trình STEM. Nhiều nhóm của chúng ta đã tham gia vào ngày 

hôm đó để có những bài phát biểu xuất sắc. Sự kiện này là một thành công lớn vì đây là sự kiện trực tiếp 

đầu tiên trong năm và tất cả những thách thức liên quan đến COVID đi kèm với nó. Các đội đã làm rất tốt 

và tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những nổ lực của Thầy Stefan, Thầy Milton và Thầy Jolin. Nhà 

trường mong muốn tổ chức nhiều cuộc thi hơn nữa trong học kỳ tới! 

 

Thầy Jonathan Bosman 

Trưởng bộ môn khối Trung Học/ chủ nhiệm chính bộ môn STEM 

 

 

CẬP NHẬT NHÂN SỰ 

Xin vui lòng lưu ý các cập nhật sau về nhân sự của Nhà trường tại Thành phố mới Bình Dương: 

1. Cô Jola Sagang đã thôi việc từ ngày 12 tháng 2 năm 2022 để về nhà với gia đình. 

2. Cô Kathleen Boyle đã về hưu và rời trường từ ngày 28 tháng 2 năm 2022 để trở về nước Anh. Nhà 

trường chúc cô ấy mọi điều tốt đẹp nhất trong thời gian nghỉ hưu. 

3. Thầy Jason Themistocleous về trường từ ngày 7 tháng 3 năm 2022 và sẽ dạy tiếng Anh lớp 5 Song 

ngữ cũng như một số môn Thể dục. 

4. Nhà trường vẫn đang chờ đợi Cô Lorraine Samuel về trường với tư cách là giáo viên mới của lớp K1 

Quốc tế. Hyvọng cô ấy sẽ đến Việt Nam trong thời gian sớm nhất. 

5. Thầy Deepak Maharaj đã được bổ nhiệm làm giáo viên tiếng Anh ở Cấp Trung học cơ sở / trung học 

phổ thông. Hy vọng Thầy ấy sẽ đến Việt Nam trước cuối tháng 3 năm 2022. 
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STEM Hackathon 
 

 

          

               Year 7A presentation                                                       IGCSE 1 presentation 

 

 

 

       

                    Our senior students watching the Hackathon presentations with interest 

 

 


