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THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi Quý phụ Huynh, 
 
Nhà trường xin chào đón các em học sinh quay trở lại sau 
kì nghỉ tháng Tư thư giãn và thoải mái. Các thầy cô tại 
trường SIS Bình Dương đang bận rộn chuẩn bị cho học 
phần 4. Các em đang trải qua các bài học quan trọng chuẩn 
bị cho kì thi HKII diễn ra vào Thứ 2 ngày 24/5/2021.  
Nhà trường đã được phép tổ chức các chuyến đi trải 
nghiệm và khám phá cho các em học sinh, và nhà trường 
cũng hi vọng rằng các thầy cô sẽ tận dụng cơ hội này để 
hướng dẫn và giúp các em có những trải nghiệm học tập 
bên ngoài khuôn viên nhà trường. 
 
Khoảng cuối tháng Tư, nhà trường sẽ tổ chức kì thi ISA 
môn Toán và Tiếng Anh dành cho các em học sinh lớp 3,5 
và 7. 
 
Buổi lễ tổng kết hàng năm sẽ được thay thế bằng “Lễ Tốt 
Nghiệp” và được diễn ra vào Thứ 2 ngày 28/6/2021 tại Hội 
trường – Thông tin chi tiết vui lòng xem nội dung bên dưới. 
Quý phụ Huynh thường đặt câu hỏi rằng liệu các bậc phụ 
Huynh có thể hỗ trợ như thế nào cho việc học Tiếng Anh 
của các em. Bước đầu tiên Quý phụ Huynh cần làm là nắm 
thông tin về quá trình học Tiếng Anh của các em. Việc Quý 
phụ Huynh có thể tiếp tục hỗ trợ sự phát triển ngôn ngữ thứ 
nhất của các em cũng đóng vai trò quan trọng. Cách để 
thực hiện việc này là tham khảo sách giáo khoa hoặc câu 
chuyện/ truyện tranh, luyện đọc sách với các em và thảo 
luận bằng ngôn ngữ thứ nhất. Quý phụ Huynh có thể sử 
dụng sách có các chủ đề và ý tưởng tương tự với sách giáo 
khoa các em đang học tại trường. Quý phụ Huynh cũng có 
thể đến nhà sách Tiếng Anh và chọn ra quyển sách mà các 
em yêu thích. Dành thời gian đi nhà sách cùng với gia đình 
và Quý phụ Huynh sẽ nhận ra các em hào hứng với sách 
mới như thế nào. Có rất nhiều nguồn học miễn phí trên 
mạng dành cho Quý phụ Huynh như 
www.britishcouncil.org/parents 
Một lần nữa, nhà trường xin chân thành cảm ơn sự tin 

tưởng của Quý phụ Huynh dành cho trường SIS Bình 

Dương. Điều này thật sự đáng trân trọng. 

Chân thành 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 

 GIỚI THIỆU NHÂN VIÊN 

 NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý 

  

 

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 

 Thứ Hai 19/5 đến Thứ Sáu 26/5 – Kì thi 
cuối kì môn Tiếng Việt dành cho lớp 9. 

 Thứ Sáu 23/4 – Cuộc thi trí tuệ. 

 Thứ Ba 27/4 đến Thứ Tư 28/4/2021 – kì thi 
ISA dành cho lớp 3,5 và 7.  

 Thứ 3 ngày 4/5 đến Thứ 2 ngày 10/5 – Kì 
thi cuối kì môn Tiếng Việt dành cho các lớp 
6-8 song ngữ. 

 Thứ 2 ngày 10/5 đến Thứ 5 ngày 13/5 – Kì 
thi Tiếng Việt dành cho học sinh lớp 1-5.  

 Thứ 2 ngày 24/6 đến Thứ 3 ngày 1/6/2021 
Kì thi HKII dành cho các lớp chương trình 
song ngữ và Quốc tế. 

 Thứ 4 ngày 30/6 – Lễ tốt nghiệp  

 Thứ 6 ngày 2/7 – kết thúc năm học 2020 -
2021  
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Our Academic Champions 2016-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TIỂU HỌC 
 

Các em học sinh khối tiểu học đang học tập chăm chỉ để hoàn thành chương trình và chuẩn bị cho kì thi cuối 

kì sắp tới. Các thầy cô cũng đang làm việc hết sức mình với mong muốn đảm bảo cho các em đạt được kết 

quả tối ưu vào cuối năm học. 

 

Học kì này, chúng ta phải nói lời tạm biệt với cô Freda. Cô Freda phụ trách trực tiếp lớp 2 và lớp 4 song ngữ 

và chúng tôi rất tiếc phải chia tay với cô. Chúng tôi xin chào đón cô Emily đến từ nước Anh, cô Emily sẽ phụ 

trách lớp 2 và lớp 4 song ngữ đến hết học phần 4 năm nay. 

 

Cuối cùng, các em học sinh đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi lễ tổng kết năm học. Cô Lilit và các em học sinh đang 

chuẩn bị để mang đến phần trình diễn hay nhất cho các em. 

 

Trân trọng kính chào 

Thomas Dowden 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TRUNG HỌC 

 

Tháng 3 vừa khép lại! Sau khi kết thúc kỳ nghỉ cuối kỳ được nhiều học sinh mong đợi, học sinh trung học đã 

nỗ lực để hoàn thành bài tập trước khi kỳ thi cuối kỳ sẽ được diễn ra vào cuối tháng Năm này. Và sau nhiều 

năm chuẩn bị, học sinh lớp IGCSE2 sẽ bắt đầu kỳ thi vào tuần sau. Trường chúc các em sẽ hoàn thành bài thi 

thật tốt. 

Trường trân trọng thông báo sẽ nới lỏng một số hạn chế của việc phòng chống Covid và mong đợi rằng sẽ 

sớm triển khai các hoạt động hội nhóm tại trường và thậm chí các hoạt động dã ngoại. 

Trường cũng trân trọng thông báo rằng có rất nhiều hoc sinh đã hoàn thành khóa học theo chương trình DynEd 

và sẽ nhận chứng chỉ vào các buổi tuyên dương tiếp theo – như hình ảnh đính kèm! Chúng tôi rất tự hào khi 

học sinh thể hiện tinh thần và quyết tâm để hoàn thành. Và xin lưu ý rằng đối với khối lớp từ lớp 6 đến lớp 9, 

học sinh yêu cầu hoàn thành bài tập DynEd tại nhà, đây được xem như là bài tập Tiếng Anh về nhà với tần 

suất ÍT NHẤT 4 LẦN một tuần và mỗi lần kéo dài từ 20 đến 30 phút. Đối với những học sinh làm bài tập thường 

xuyên, tôi tin chắc rằng phụ huynh sẽ nhìn thấy rất nhiều sự khác biệt trong khả năng nói tiếng Anh của những 

học sinh.  

Cô. Caroline Mead 

Phó Hiệu Trưởng 

 

 

BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ 

 

Tháng này, học sinh đã tham gia kỳ thi giữa kỳ. Tất cả học sinh đã cố gắng rất tốt trong kỳ thi. Căn cứ vào kết 

quả này, giáo viên sẽ có kế hoạch cụ thể để hỗ trợ học sinh nhằm giúp các em sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới. 

Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 26/04/2021, học sinh lớp 9 sẽ tham gia kỳ thi cuối kỳ. trường chúc các em sẽ 

hoàn thành thật tốt kỳ thi để bước vào trung học. 

 

Cô Kim Trí 

Hiệu trưởng chương trình Song Ngữ  
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CẬP NHẬT THÔNG TIN GIÁO VIÊN 
Môn Thể Dục: Thầy Peter Harwood chính thức phụ trách môn Thể Dục từ ngày 29/03/2021 và duy trì đến 
khi kết thúc Học phần 4.   
 
Tiếng Trung: Trường đã sắp xếp giáo viên tiếng Trung mới, cô Lou Yu. Chúng tôi hi vọng rằng khoảng đầu 
tháng 5, cô có thể bắt đầu công tác tại trường.  
 
Tiếng Anh: Thật tiếc khi phải chia tay cô Freda Matseka vì lý do sức khỏe. Cảm ơn cô vì thời gian dành cho 
trường Quốc tế Singapore – Thành phố Mới Bình Dương và những đóng góp quý giá của cô dành cho học 
sinh lớp 2 và lớp 4 Song Ngữ  
Cô Emily Miller sẽ phụ trách thay cô Freda starting từ thứ Hai ngày 19/04/2021. 
 

ĐÓN HỌC SINH LÚC 5 GIỜ 

Phụ huynh vui lòng đón học sinh không muộn hơn 5 giờ. Tất cả giáo viên sẽ ra về 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 học sinh phải 

chờ đợi rất lâu nên phụ huynh lưu ý đón học sinh trước 5 giờ 

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

Việc này sẽ giúp các bé không cảm thấy mệt mỏi khi đến trường trong suốt cả tuần. Và nhắc lại rằng thật 

sự không công bằng khi các bé phải đợi trong thời gian dài để được đón về nhà 

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 

đối với học sinh. Chúng tôi tin rằng học sinh có thể giao tiếp và tương tác với nhau trong giờ giải lao là quan 

trọng hơn hết. Như vậy, học sinh trung học được phép mang điện thoại vào trường, thậm chí sử dụng như 

là công cụ học tập nhưng không được phép chơi trò chơi, truy cập mạng xã hội, điện thoại hoặc nhắn tin 

trong giờ học. Phụ Huynh vui lòng nhắc nhở học sinh về quy định này và không điện thoại liên lạc với học 

sinh trước 4 giờ 30 phút nếu không có việc gì gấp. 
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SEMESTER 2 FINAL EXAMS 2020-2021 SCHEDULE 

 

 
 
 

 

Date /Day            Subject Leve
l 

Duration Time 

24th May 2021 

(MONDAY) 
26th May 2021 

(WEDNESDAY) 

 
 
Chinese 
Testing will 
be done in 
class this 
week  
 
 
 
 
 
 
 
Vietnamese 
testing for 
Internationa
l students 
will also 
occur this 
week.  

English Paper 1 - Speaking 

 
(International and Integrated 

students)  

Y 1-9 5 minutes per 

student 

Done during 

class time 

24th May 2021 
(MONDAY) 

English Paper 4 – Listening 
 

(International and Integrated 
students)   

Y1-9 20-30 minutes Done during 
class time 

27th May 2021 

(THURSDAY) 
 

 
 

English language Paper 2 -

Writing 
 

(International and Integrated 

students)  

1) Y1-2 
2) Y3-5 
3) Y6 
4) Y7-9 

1)  60 min 
2)  70 min 
3)  70 min 
4)  105 min 

1) Done during 
class time 
2) Done during 
class time  
3)  0845-0955 
4)  0835-1020 

28th May 2021 

(FRIDAY) 
 
 
 

English Paper 3 – Language 

& Comprehension 
 

(International and Integrated 
students) 

1) Y1-4 
2) Y5-6 
3) Y7-9 

1)  90 min  
2)  110 min  
3)  120 min 
 

1) 0835-1020 
2) 0840-1030 
3) 0830-1030 
 
 

31 May 2021 
(MONDAY) 

 Mathematics Paper 1 
 
(Year 1-8 International        
students only)  

1)  Y1-3 
2)  Y4 
3)  Y5-6  
4)  Y7-8 

1)  90 min  
2)  105 min  
3)  50 min 
4)  60 min 

1)  0840-1030 
2)  0830-1015 
2)  0900-0950 
3)  0900-1000 

31 May 2021 
(MONDAY) 

 Mathematics Paper 2  
 
(Year 5-8 International        
students only) 

1)  Y5-6 
2)  Y7-8 

1)  80 min 
2)  75 min 

1) 1035-1055 
2) 1035-1050 

1 June 2021 
(TUESDAY) 

 Science 
 
(Year 1-8 International        
students only)   

1)  Y1-2 

2)  Y3-4 
3)  Y5-8 

1) 45 min 
2) 75 min 

3) 105 min 

1) 0845-0845 
2) 0845-1010 

3) 0830-1015 


