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THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi Quý Phụ huynh 

Nhà trường rất lấy làm tiếc vì dịch Covid-19 tái bùng phát và 
lây lan tại địa phương ở Việt Nam. Do có một số trường hợp 
bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bình Dương nên nhà trường buộc 
phải đóng cửa từ ngày 1-5/2/2021 và thực hiện chương trình 
học trực tuyến. Nhà trường vẫn luôn hi vọng rằng các cơ quan 
y tế có thể kiểm soát tốt và ngăn chặn tốc độ lây lan của đợt 
bùng phát này như đợt dịch trong tháng 7 và tháng 8 năm 2020 
tại Đà Nẵng. 
 
Nhà trường hi vọng trường sẽ mở cửa trở lại vào thứ Hai ngày 
22 tháng 2 sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán và nhà trường xin lưu 
ý đến  Quý phụ Huynh và các em học sinh lại một số điểm như 
sau: 

1. Quý phụ Huynh và các em học sinh vui long mang 
khẩu trang mỗi ngày. Các em học sinh được tháo khẩu 
trang trong giờ học. 

2. Quý phụ Huynh và các em học sinh vui lòng giữ vệ 
sinh tại nhà và tại trường, bao gồm việc sát khuẩn tay 
thường xuyên trong ngày. 

3. Nhà trường sẽ thực hiện khử trùng và vệ sinh lớp học 
và khu vực nhà ăn cũng như khu vực sân chơi thường 
xuyên. 

4. Quý phụ Huynh vui lòng không đi qua khu vực giới hạn 
có dãy phân cách dây băng đỏ trước sân trường. 

5. Nếu quý phụ Huynh có nhu cầu gặp nhân viên văn 
phòng trường, quý Phụ Huynh cần nhận thẻ khách từ 
bảo vệ và khai báo chi tiết liên quan đến lý do cần vào 
khu vực văn phòng trường. 

Theo hướng tích cực, các thầy cô khối mầm non và Tiểu học 
gần như đã hoàn thành các cuộc họp Phụ Huynh. Các thầy cô 
trường Quốc tế Singapore tại Bình Dương vô cùng tự hào về 
kết quả học tập của các em học sinh, phần thưởng dành cho 
các em trong suốt HKI vừa qua. 
 
Cuối lời, nhà trường xin gửi lời chúc đến toàn thể đại gia đình 
SIS@BDNC tận hưởng một mùa tết an lành và đầm ấm. Xin 
chúc một năm mới tràn ngập những điều tốt đẹp và những kỉ 
niệm đáng nhớ. 

Chúc mừng năm mới 2021! 
 
Xin cảm ơn! 
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 

 LỄ HỘI TẾT 

 CẬP NHẬT STEM VÀ DYNED 

 GIỚI THIỆU NHÂN VIÊN MỚI 

 

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 

 Thứ Sáu ngày 5 Tháng 2 – các hoạt động 
và lễ hội Tết – hủy  

 Thứ Hai ngày 8 đến Thứ Sáu ngày 19 
Tháng 2 năm 2021 – Kì nghỉ Tết Nguyên 
Đán  

 Thứ Ba ngày 23 đến Thứ Tư ngàu 24 
Tháng 2 – kì thi ISA dành cho học sinh lớp 
3,5 và 7 

 Thứ 2 ngày 22 Tháng 3 năm 2021 – Ngày 
Nước Thế Giới  
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Our Academic Champions 2016-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TIỂU HỌC 

 

Chúng ta đã khởi đầu học phần 3 tốt đẹp cùng với sự học tập chăm chỉ của các em học sinh qua các môn 

học. Các em học sinh đã rất thích thú sử dụng phòng học STEM để khám phá lớp học lập trình rô-bốt. Thật 

vui vì tôi có thể cảm nhận được sự hân hoan trên khuôn mặt của các em khi các em trải nghiệm sự kì diệu 

của công nghệ hiện đại. Các thầy cô cũng rất phấn khởi trong việc giảng dạy các em học sinh những ý tưởng 

và kỹ năng mới. 

Các lớp tiểu học được trang trí bắt mắt để chuẩn bị cho ngày Tết Nguyên Đán. Các em đã trang trí phòng 

học và bảng tường vô cũng đẹp mắt. Tôi thật sự rất vui vì có thể nhìn ngắm tác phẩm trang trí của các lớp 

khi đi qua khu vực lớp học của các em. 

Quý phụ Huynh vui lòng đảm bảo các em đăng nhập vào phần mềm DYNED mỗi tối để nâng cao Tiếng Anh. 

Các em học sinh lớp Tiếng Anh tang cường và các em lớp 1-3 có thể truy cập Raz-Kids để đọc sách tại nhà. 

Thầy Tom Dowden 

Trưởng bộ môn – khối Tiểu học 

 
BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TRUNG HỌC 

 

Một sự khởi đầu học phần mới tuyệt vời! Các em đã học tập rất chăm chỉ và đang đi vào một năm mới và 

một học kì mới. Các cuộc họp phụ Huynh học sinh đã được thực hiện và thật vui vì sự tham dự của các bậc 

phụ Huynh. Nếu chưa nhận được bảng kết quả học tập, Quý phụ Huynh vui lòng nhận bảng kết quả học tập 

tại văn phòng trường. Nếu cần thiết, Quý phụ Huynh có thể hẹn gặp giáo viên chủ nhiệm của các em. 

Các em học sinh lớp 6 và lớp 8 đã có những trải nghiệm OBV tuyệt vời, Quý phụ Huynh sẽ hiểu nhiều hơn 

trong thư này. Trong thời gian tới, các hoạt động và trang trí cho lễ hội Tết Nguyên Đán sẽ được chuẩn bị 

trong lớp học và trên sàn diễn thời trang. 

Quý phụ Huynh sẽ nhận được kết quả học DynEd. Quý phụ Huynh vui lòng xem kết quả cũng như thư đính 

kèm và trao đổi lại với con em mình. Học tập thường xuyên trên Dyned sẽ giúp các em có được sự tiến bộ 

rất nhiều đối với Tiếng Anh. Nếu các em chưa thực hành trên DynEd, Quý phụ Huynh vui lòng tải chương 

trình (Asia server) và đảm bảo các em thực hành khoảng 15-20 phút ít nhất 4 lần 1 tuần. Quý phụ Huynh vui 

lòng trang bị tai nghe và mi-crô để các em có thể ghi âm và luyện giọng tại nhà. 

Cô Caroline Mead 
Phó Hiệu Trưởng 
 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ 
 

Trở lại sau kì nghỉ Giáng Sinh, các em học sinh bắt đầu chương trình của học kì mới ngay lập tức. Các em 

dường như được phục hồi  năng lượng học tập. Bên cạnh việc học, kì nghỉ Tết Nguyên Đán cũng đang đến 

gần và để chuẩn bị cho các tiết mục trình diễn cho ngày lễ Tết Nguyên Đán, các em đã nổ lực hết mình để 

thiết kế ra những bộ trang phục đẹp mắt cho buổi biểu diễn. Các em học sinh đã rất hào hứng cho sự kiện 

này và thật buồn khi trường học phải đóng cửa một tuần trước lễ hội Tết diễn ra và các em không thể biểu 

diễn những bộ trang phục của mình. 

Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2021, kính chúc Quý phụ Huynh và các em một năm mới sức khỏe và an khang 

thịnh vượng 

 

Cô Kim Tri 

Hiệu Trưởng chương trình song ngữ 
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CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021 

Để chào mừng Tết Nguyên Đán năm nay, Nhà Trường đã trang hoàng 

lộng lẫy bằng hoa mai vàng. 

Nhà trường kế hoạch sẽ tổ chức lễ đón xuân vào ngày 05-02-2021 tại 

trường, tại đây, học sinh sẽ được thưởng thức các tiếc mục trình diễn 

được các học sinh đến từ khối lớp KIK đã tất bật luyện tập cho sự kiện 

này. Nhưng thật tiếc, bởi vì trường đóng cửa tạm thời, Nhà trường 

không thể tổ chức buổi lễ này nữa, nhưng hy vọng rằng sự kiện sẽ 

được diễn ra khi trường mở cửa lại. 

Những học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp IGCSE cũng hào hứng với 

hoạt động thiết kế trang phục từ vật liệu tái chế. Mỗi lớp kế hoạch sẽ có 

2 hoặc 3 bộ trang phục để thể hiện tài năng và sự sáng tạo của các bạn 

học sinh thân yêu. Nhà trường cũng dự định cho học sinh nếm vị bánh 

mứt Tết và tham gia một số trò chơi dân gian như banh đũa, bầu cua 

tôm cá, bịt mắt bắt dê, nhảy dây, lò cò, và ô ăn quan. Hy vọng những 

hoạt động này sẽ được thực hiện khi trường mở cửa trở lại và mọi học 

sinh sẽ có một ngày sinh hoạt tuyệt vời. 

Nhân dịp này, Nhà trường kính chúc quý phụ huynh một năm mới khỏe 

mạnh và hạnh phúc 

Cô Kim Trí 

Hiệu Trưởng chương trình Song Ngữ  
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DYNED 
Quý phụ huynh của học sinh các khối lớp từ lớp 3 đến lớp IGCSE đã nhận bảng điểm tổng kết, trong đó 

thể hiện rõ sự tiến bộ của các em trong DynED vào cuối tháng 01-2021. Quý phụ huynh vui lòng dành 

thời gian để xem chi tiết bảng tổng kết và trao đổi cùng con em mình. Đối với những học sinh chăm chỉ 

và chủ động tiếp nhận và sử dụng DynEd (cả ở trường học và tại nhà), DynEd đã rất thành công trong 

việc nâng cao trình độ của học sinh về tiếng Anh. Giáo viên đã rất ngạc nhiên về mức độ cải thiện học 

tập của học sinh so với học kỳ trước. Quý Phụ huynh vui lòng nhắc nhở con em rằng DynEd là một phần 

bài tập về nhà, và điều đó có nghĩa học sinh khuyến khích hoàn thành ít nhất 4 buổi DynEd với 15-20 

phút mỗi tuần. 

 
OBV 
Vào tháng 1 năm 2021 vừa qua, học sinh khối 6 và khối 8 đã tham gia chuyến dã ngoại tại Quy Nhơn 

để trải nghiệm chương trình OBV. Trong chuyến đi này, học sinh tham gia nhiều loại hoạt động và sự 

kiện ngoài trời khác nhau (bao gồm Thế vận hội quy mô nhỏ), đi bộ vượt một số ngọn núi và khu rừng 

nhỏ, cắm trại buổi tối tại bờ biển và tự chuẩn bị bữa ăn. Nhóm học sinh lớp 6 còn có một ngày tham gia 

vào hoạt động cộng đồng khi đến thăm trung tâm chăm sóc người khuyết tật và giúp họ chuẩn bị thức 

ăn cũng như trang trí Tết tại trung tâm. Nhóm học sinh còn được trải nghiệm cảm giác hồi hộp khi leo 

núi cũng như học cách chăm sóc và vệ sinh các thiết bị sử dụng ngoài trời trong suốt quá trình tham gia 

OBV. Nhìn chung, học sinh đã có một khoảng thời gian diệu kỳ và kết thúc với những kỷ niệm tuyệt vời 

và kiến thức mới về hoạt động ngoài trời. 

 

 

   

 

Cập nhật Thông tin Giáo viên  
Thể dục: Giáo viên thể dục tạm thời, cô Denise Bosman, sẽ chia tay ngày 05-02-2021. Nhà trường đã 
sắp xếp để tìm giáo viên thay thế (thầy Rob Newson) sẽ bắt đầu giảng dạy vào đầu tháng 3. 
 
Tiếng Trung: Thật tiếc khi thông báo rằng rất khó trong việc tìm kiếm giáo viên tiếng Trung trong tình 
hình dịch Covid-19 như hiện nay. Hy vọng rằng sẽ sớm có thông tin mới sau kỳ nghỉ Tết 
 

 


