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THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG 
Kính gửi quý phụ Huynh, gia đình và bạn bè, 

Tháng 3 là một tháng với nhiều bận rộn nhưng mang lại hiệu 
quả. Thật tuyệt vời khi thấy được sự hăng hái trong học tập 
của các em học sinh, và bây giờ các em đã hoàn toàn ổn định 
được việc học và nhiệm vụ hàng ngày. 

 
. 

Thật không may, một số lớp học phải bị gián đoạn vì có 
trường hợp giáo viên và học sinh bị nhiễm bệnh Covid, và 
một lần nữa các em học sinh phải trở lại học trực tuyến. Tuy 
nhiên, nhà trường rất vui mừng khi thấy rằng dù có những 
gián đoạn và thử thách, tất cả các lớp luôn đảm bảo được 
hiệu quả và học sinh vẫn theo kịp tiến độ học tập. 

 
Kết thúc học phần 3 với các hoạt động của tuần lễ Chống bạo 
lực học đường. Mục đích của hoạt động này là nâng cao nhận 
thức của các em học sinh về sự tử tế và giúp đỡ mọi người.  

 
Ngày hội nước thế giới được tổ chức vào ngày 22 tháng 3. 
Chủ đề của năm học này là “Nước Ngầm” và tất cả các em 
học sinh đã rất vui với tiết học và các hoạt động, thông qua 
đó các em được biết thêm về tầm quan trọng của nước trên 
Trái Đất. 

 
Vào học phần tiếp theo, nhà trường sẽ đưa vào hoạt động  
Câu lạc bộ sau giờ học. Thông tin chi tiết về các câu lạc bộ 
và thời gian sẽ được gửi đến các em học sinh trong tuần đầu 
tiên sau kì nghĩ. Nhà trường mong rằng sẽ có nhiều học sinh 
tham gia và khuyến khích quý phụ huynh đăng ký cho các em 
tham gia ít nhất 1 câu lạc bộ. 

 
Học phần 4 sẽ là một học phần bận rộn với các kỳ thi của các 
môn Song Ngữ và Quốc Tế. Nhà trường dự định sẽ tổ chức 
Lễ tốt nghiệp và trao giải thưởng vào tuần cuối tháng 6. Thông 
tin chi tiết sẽ được cập nhật vào Newsletter của tháng sau. 
 
Chúc mọi người luôn bình an và chăm sóc tốt cho bản thân.             
 

                                                                                                  Mark Watling 
                                                                                                  Hiệu trưởng 

 
 

  SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 
 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. 

 20 tháng 4– 8 tháng 6 2022 – Kỳ thi 
Cambridge IGCSE  

 25-29 tháng 4 2022 – Thi cuối học kì 2 – 
chương trình Việt Nam lớp 9 Song Ngữ  

 16-21 tháng 5 2022 – Thi cuối học kỳ 2 – 
chương trình Việt Nam lớp 6 đến 8 Song Ngữ               

 25 tháng 5 - 3 tháng 6 2022 – Kỳ thi học kì 2 

 28-29 tháng 6, 2022 – Lễ tốt nghiệp và trao 
giải 

  NỘI DUNG TRONG THƯ 

 THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY HIỆU TRƯỞNG 

 BÁO CÁO HỌC TẬP TIỂU HỌC 
VÀ TRUNG HỌC 

 BÁO CÁO HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH 

SONG NGỮ 

 CÂU LẠC BỘ SAU GIỜ HỌC (ECAs) 

 CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH STEM 

 CẬP NHẬT THÔNG TIN NHÂN VIÊN 

 CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH DYNED 

 KINDNESS WEEK 
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       BÁO CÁO HỌC TẬP CẤP TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC 
 

Nhà trường tiếp tục kết hợp giữa học trực tuyến và dạy học trực tiếp tại trường vào tháng 3 vì lý do một số 

giáo viên và học sinh bị nhiễm bệnh Covid. Tôi xin gởi lời cảm ơn đến các giáo viên đã dạy thế giáo viên 

vắng mặt và hỗ trợ các lớp học trực tuyến. Dù có nhiều thay đổi, nhưng các em học sinh vẫn giữ được tinh 

thần học tập tốt và nhiều giáo viên và học sinh đã trở lại trường vào tuần vừa qua. Hy vọng rằng tất cả học 

sinh có thể trở lại trường vào đầu học phần 4. Nhà trường đã tổ chức Tuần lễ tử tế, đây là một nhắc nhở 

kịp thời rằng chúng ta không chỉ cần đối xử tử tế với người khác mà còn phải đối tử tế với chính bản thân 

mình. Tiếp theo, tôi mong rằng tất cả mọi người sẽ có một kỳ nghĩ an toàn, bình an và vui vẻ. 

 
Cô Caroline Mead  

Phó hiệu trưởng 

 

 
BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ 

 

Nhà trường biết rằng tất cả các em học sinh đã có khoảng thời gian vô cùng khó khăn vì dịch bệnh Covid 

19.  Một số em học sinh phải ở nhà học trực tuyến, và một số em đến trường học. Các giáo viên và học sinh 

đang cố gắng để vượt quan khoảng thời gian khó khăn này. Vào tháng này, các em đã có kì thi giữa kì. Các 

em học sinh đã cố gắng hết sức để hoàn thành kỳ thi. Dựa trên kết quả kiểm tra, các giáo viên sẽ có kế 

hoạch để giúp đỡ cho các em chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới. 

From 25 April 2022 to 29 April 2022, year 9’s students will do the final exam. We wish our kids would have 

the best result for them to get to high school. 

Từ 25 tháng 4 năm 2022 đến 29 tháng 4 na2m 2022, học sinh lớp 9 sẽ thi cuối học kỳ. Nhà trường mong 

rằng các em sẽ đạt được kết quả tốt nhất để vào trường cấp 3. 

 

Cô Kim Trí 

Hiệu trưởng chương trình Song Ngữ 

 

 
CÂU LẠC BỘ SAU GIỜ HỌC 

 

Học phần 4 sẽ bắt đầu các câu lạc bộ sau giờ học sau một thời gian dài chờ đợi. Nhà trường hy vọng sẽ 

có đa dạng các hoạt động và thư tham gia câu lạc bộ sẽ được gửi đến học sinh vào tuần đầu tiên của học 

phần 4. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, các câu lạc bộ sẽ giới hạn số lượng học sinh tham gia tối đa 

là 10 đến 12 học sinh, vì vậy học sinh vui lòng đăng kí câu lạc bộ càng sớm càng tốt. 

 

CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH STEM 
 

March was another busy month for STEM activities at school. Please look out for a separate newsletter that 

will be sent soon outlining and updating everyone on all STEM activities held during Term 3. 

Tháng 3 là tháng có nhiều hoạt động STEM của trường. Vui lòng theo dõi bản tin sẽ được gửi cập nhật các 

hoạt động STEM được tổ chức trong suốt học phần 3.  

      Thầy Jonathan Bosman 
      Trưởng bộ môn khối Trung Học/ chủ nhiệm chính bộ môn STEM 
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CẬP NHẬT THÔNG TIN NHÂN VIÊN 

 

Cập nhật thông tin nhân viên tại chi nhánh Thành phố mới Bình Dương: 
1. Cô Denise Bosman ký hợp đồng ngắn hạn đến cuối tháng 5 năm 2022 để hỗ trợ dạy môn thể 

dục cho tất cả các lớp. 

2. Nhà trường chờ đợi chào đón cô Loraine Samuel – giáo viên chủ nhiệm lớp K1 Quốc Tế, và chúng 

tôi mong rằng cô sẽ đến Việt Nam trong thời gian sớm.  

3. Thầy Deepak Maharaj được chỉ định là giáo viên môn Tiếng Anh cấp 2/3 và chúng tôi hy vọng 

thầy sẽ đến Việt Nam trước khi kết thúc tháng 3. 

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH DYNED 
 

Nhà trường tiếp tục khuyến khích tất cả các em học sinh từ lớp 3 trở lên sử dụng chương trình học này tại 

nhà 3 đến 4 lần một tuần, mỗi lần 15-20 phút. Điều này sẽ giúp các em thúc đẩy nhanh việc học. Nhà trường 

thấy được nhiều lợi ích của chương trình học này thông qua kết quả của các em học sinh sử dụng thường 

xuyên. 

 
Trong tuần cuối của học phần  3, nhà trường rất vui khi trao chứng chỉ DynEd cho các em học sinh lớp 

3 và lớp 4 vì đã thành công vượt qua các cấp độ nhất định. Nhà trường mong rằng sẽ có thêm nhiều 

em học sinh nhận được chứng nhận này trong học phần 4.  

 

      
 

             

mailto:enquiry@bdnewcity.sis.edu.vn
http://www.bdnewcity.sis.edu.vn/


THÁNG 03/ 2022 

 
SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ BINH DUONG 

Page 4 of 6 

T: (84)-274 7300 777 E: enquiry@bdnewcity.sis.edu.vn www.bdnewcity.sis.edu.vn 

 

 

       

 

TUẦN LỄ CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ HÀNH XỬ TỬ TẾ 
 

Trong tuần cuối học phần 3, nhà trường đã tốt chức tuần lễ chống bạo lực học đường/ tuần lễ tử tế, với 

mục đích là nêu cao nhận thức trong các em học sinh về việc không sử dụng bạo lực với người khác và 

luôn luôn cư xử tử tế và giúp đỡ mọi người. Tuần lễ này bắt đầu vào thứ Hai ngày 4, tất cả các học sinh và 

nhân viên đều mặc áo trắng đến trường – biểu tượng của sự tinh khiết và lòng tốt. Dưới đây là các hoạt 

động được tổ chức trong tuần như sau: 

1. Những đoạn phim và buổi thảo luận mỗi buổi sáng xoay quanh các hành vi bạo lực học đường 

và sự quan tâm và tử tế với mỗi người xung quanh, cũng như tất cả chúng ta đều muốn người 

khác đối xử tử tế với mình. 

2. Thử thách trong lớp học: 

 Lớp 1: thử thách chiếc ly tử tế 

 Lớp 2-3: thiết kế vong đeo tay tử tế 

 Lớp 4-5: viết một mẫu truyện tranh về hành động tử  

 Lớp 6: thứ thách lời cam kết 

 Lớp 7-9: ‘Những Khu Vườn Đá Tử Tế’. 

 IGCSE 1-2: Một bức tranh chống bạo lực học đường và sự tử tế 

3. Vào thứ Tư ngày 6 tháng 4, mỗi học sinh được nhận một dây ruy băng. Trên mỗi ruy băng, các 

em phải viết một cách thể hiện được sự tử tế tại trường Quốc Tế Singapore. Những dây ruy băng 

này sẽ được treo trên cây xung quanh sân trường. 

Các em học sinh đã rất vui với những hoát động và thật ấm áp khi đọc được những thông điệp được viết    

trên các dây ruy băng, điều đó thể hiện được sự quan tâm và thái độ tử tế của các em học sinh. 
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                  TUẦN LỄ CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ HÀNH XỬ TỬ TẾ 
 

                           

                        

         

                       

      

  

mailto:enquiry@bdnewcity.sis.edu.vn
http://www.bdnewcity.sis.edu.vn/


THÁNG 03/ 2022 

 
SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ BINH DUONG 

Page 6 of 6 

T: (84)-274 7300 777 E: enquiry@bdnewcity.sis.edu.vn www.bdnewcity.sis.edu.vn 

 

 

 

TUẦN LỄ CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ HÀNH XỬ TỬ TẾ 
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