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THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG 
 
Kính gửi quý Phụ huynh, 

 

Những tháng vừa qua là khoảng thời gian thật sự khó khăn cho tất cả chúng ta. Được trở lại với trường lớp, trở lại với 

tất cả các em học sinh thân yêu là niềm vui rất lớn đối nhà trường và tập thể các thầy cô tại trường Quốc Tế Singapore. 

Hiện tại, tất cả thầy cô đều đang nổ lực rất nhiều để bắt kịp các nhiệm vụ quan trong và đảm bảo lượng kiến thức cần 

thiết của tất cả các chương trình học chuẩn bị cho các kì thi sắp tới. Đạt được các nhiệm vụ nêu trên là thành tựu chung 

của tập thể cán bộ nhà trường và quý phụ Huynh, học sinh. Nhà trường mong muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối 

với sự hỗ trợ của quý phụ Huynh và các em học sinh vì sự nổ lực không ngừng. Bên cạnh đó, nhà trường cũng gửi lời 

cảm ơn và ghi nhận những đóng góp tích cực và năng lực giảng dạy của quý thầy cô trong trường.  

 

Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý phụ Huynh đã chấp hành quy trình mới trong việc đưa đón con em 

đến trường. Bên cạnh đó, kính mong quý phụ Huynh lưu ý việc lưu thông và đỗ xe trước cổng trường để đảm bảo 

không gian lưu thông cho xe đưa rước học sinh đến trường.  

 

Mong quý phụ Huynh lưu ý buổi lễ tổng kết cho năm học này sẽ KHÔNG được tổ chức. Nhà trường sẽ dành tất cả thời 

gian và sự nổ lực để đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục cho các em học sinh. Nhà trường rất tiếc phải đưa ra 

quyết định này vì chúng tôi hiểu rằng các quý phụ Huynh, các em học sinh cùng toàn thể quý thầy cô đều mong chờ 

buổi lễ tổng kết này. 

 

Hiện tại các quý thầy cô đang được tiếp cận và áp dụng phần mềm DynEd vào công tác giảng dạy. Đây là phần mềm 

hỗ trợ liên kết giữa việc học trên lớp và học tập tại nhà. DynEd sẽ thay thế cho English Proficiency Programme (EPP). 

Nhà trường hi vọng rằng DynEd sẽ giúp các em học sinh nâng cao hiệu quả học tập tại trường và giảm tải nhu cầu học 

thêm tại các trung tâm ngoại ngữ vì thời gian học tập tại trường và thời gian tự học tại nhà cũng sẽ được quan tâm 

nhiều hơn. Quý phụ Huynh sẽ được hiểu rõ hơn về phần mềm này trong tháng tới. 

 

Trân trọng, 

 

Hiệu Trưởng 

Christopher Bradley 

PHẦN THÔNG TIN VỀ LỚP 1 – Dành cho học sinh Lớp Dự bị Tiểu học vào lớp Một năm 2020-2021 

Vào thời điểm này mỗi năm, nhà trường sẽ tổ chức buổi họp Phụ huynh về chuyên đề “Chuẩn bị vào lớp Một”. Buổi 

họp sẽ được diễn ra vào ngày 27 tháng 5 năm 2020. Đến với buổi họp này, nhà trường sẽ trình bày những thông tin về 
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sự thay đổi của các em khi lên lớp Một. Nhà trường cũng sẽ gửi đến quý Phụ huynh những thông tin cần thiết đế có 

thể chuẩn bị cho các em học sinh được tốt hơn.  

 

 

PHẦN THÔNG TIN VỀ LỚP IGCSE 

Nhà trường sẽ tổ chức buổi họp vào ngày 28 tháng 5 năm 2020 để trình bày về sự chuyển tiếp từ lớp 9 Song Ngữ và 

lớp 8 Quốc Tế lên chương trình học IGCSE Cambridge. Bước chuyển đổi lớn này sẽ giúp cho các em học sinh định 

hình được những con đường học tập để đến với giảng đường Đại học. 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH VĂN BẰNG QUỐC TẾ MỚI Ở SIS BDNC  

Qúy Phụ huynh thân mến, tiếp nối sau khi ngưng cấp chứng chỉ GAC (Global Assessment Certificate) - một chương 

trình nhằm chuẩn bị cho các em lớp IGCSE 2 chuẩn bị bước vào Đại học. Trường quốc Tế Singapore tại thành phố 

Mới Bình Dương, sẽ mang đến một khóa học văn bằng quốc tế mới vào năm học 2021-2022 cho tất cả các em học 

sinh đang học lớp IGCSE 1. Khóa học này sẽ hỗ trợ cho các em học sinh đạt được những chứng chỉ đạt chuẩn đầu 

vào tại trường đại học sử dụng Tiếng Anh. Nhà trường sẽ thông báo thêm những thông tin về chương trình này vào 

năm học mới.  

 

 

THÔNG TIN VỀ NHÂN SỰ 

Nhà trường bổ sung thêm thông tin về nhân sự mới như sau: Ms Lucy Burton (Môn Toán), Ms Caroline Mead (Môn 

Tiếng Anh), Ms Ngan (Văn Phòng) Ms Kieu (Văn Phòng) và Mr Mark Watling được bổ nhiệm lên Hiệu phó của trường.  

 

 

KÌ THI HỌC KÌ 2 

Nhà trường mong rằng tất cả các em học sinh sẽ chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp tới. 

- Lớp 9 Song Ngữ sẽ thi từ ngày 1 thang 6 đến ngày 5 tháng 6. 

- Học sinh quốc tế từ lớp Một đến lớp IGCSE 2 sẽ thi Học Kì 2 và đánh giá nội bộ từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 

12 tháng 6.  

- Học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 Song Ngữ sẽ thi từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6 

 

 

THỜI GIAN HỌP PHỤ HUYNH 

 Mẫu giáo      Từ 15 đến 19 tháng 6  

 Tiểu Học                           Từ 22 đến 25 tháng 6 

 Cấp 3                    Từ 23 đến 24 tháng 6  

 


