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THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY HIỆU TRƯỞNG 

 
Kính gửi Quý Phụ Huynh, 
 
Nhà Trường hi vọng rằng chúng ta có thể hoàn thành năm 
học 2020-2021 mà không bị gián đoạn bởi dịch Covid, bao 
gồm hoàn thành kỳ thi Học Kỳ 2 cũng như tổ chức Lễ Tổng 
Kết Cuối Năm. Tuy nhiên, việc hoành hành của đợt dịch 
Covid thứ 4 trong suốt tháng 5 vừa qua đã buôc chúng tôi 
thay đổi kế hoạch. 
 
Mặc dù học sinh Khối Mẫu giáo và THPT  vẫn tiếp tục đến 
trường để hoàn thành chương trình học, Trường Quốc Tế 
Singapore – TP Mới Bình Dương buộc phải đóng cửa đối 
với các khối lớp từ Lớp 1 đến Lớp 8 từ ngày 15/05/2021, 
và bắt đầu học trực tuyến. Đây là lý do hủy bỏ các kỳ thi 
Học Kỳ 2 cũng như Lễ Tổng Kết dự kiến tổ chức ngày 
30/06. Phụ Huynh lưu ý rằng bây giờ chúng tôi phải hủy tất 
cả các cuộc họp và giao ban phụ huynh cuối năm 
 
Giáo viên và học sinh sẽ hoàn thành tất cả các bàn đánh 
giá cần thiết để cập nhật bảng điểm đánh giá Học Kỳ 2, với 
bài đánh giá cuối cùng sẽ được hoàn thành vào tuần đầu 
tiên của tháng 6 trong thời gian học trực tuyến. Phụ Huynh 
có thể nhận phiếu điểm Học Kỳ 2 từ ngày 28/06/2021. 
 
Nhân cơ hội này, tôi gửi lời cảm ơn đến toàn thể học sinh 
đã không ngừng cố gắng học tập khi học trực tuyến trong 6 
tuần cuối của năm học. Học trực tuyến mỗi ngày không thực 
sự dễ dàng đối với các em, nhưng thật vui khi chứng kiến 
sự nhiệt tình mà các em đã thể hiện trong suốt thời gian 
qua. Đồng thời, tôi cũng gửi lời cảm ơn đến quý phụ huynh 
đã bên cạnh và hỗ trợ các em trong khoảng thời gian này 
và đảm bảo em được trang bị thêm nhiều trải nghiệm trong 
việc học trực tuyến. Cuối cùng, tôi cũng gửi lời cảm ơn đến 
tất cả giáo viên đã cố gắng nỗi lực và nhiệt tình trong việc 
đảm bảo việc học trực tuyến diễn ra thành công. Để thực 
hiện tốt việc học trực tuyến đòi hỏi một tư duy hoàn toàn 
khác và sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đảm 
bảo học sinh tham gia mọi lúc, và tôi tin chắc rằng tất cả 
giáo viên đã thích nghi rất tốt để việc học trực tuyến diễn ra 
thành công tốt đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người. 
 
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 

 HOẠT ĐỘNG KHỐI MẦM NON 

 THÔNG TIN GIÁO VIÊN 

 

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 

 Thứ 2 ngày 28/06 – Hoàn thành bảng điểm 
học kỳ 2 

 Thứ 6 ngày 02/07 – kết thúc năm học 2020-
2021 

 Thứ 2 ngày 09/08/2021 – khai giảng năm 
học mới 2021-2022 
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Our Academic Champions 2016-17 

 

 

2 FINAL EXAMS 2020-2021 SCHEDULE 
 

 

 

 

Date /Day            Subject Leve
l 

Duration Time 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TIỂU HỌC 
 
Kính gửi Qúy Phụ Huynh, 

Tháng 5 vừa qua tất cả học sinh Tiếu học trở lại học trực tuyến. Tất cả học sinh từ Lớp 1 đến Lớp 5 đã 

tham gia chương trình trực tuyến hầu hết tháng này. Tôi đã tham gia lớp học trực tuyến cả tất cả các cấp 

và rất ngạc nhiên về chất lượng dạy và học được thực hiện trong khoảng thời gian khó khăn này. Chúc tất 

cả học sinh và giáo viên hoàn thành thật tốt. 

Hãy đảm bảo rằng các em chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu mỗi tiết học. Và cũng đảm bảo rằng các em trang 

bị đầy đủ tai nghe và mic-ro trong từng tiết. Theo quan điểm cá nhân, các em sẽ học tốt hơn khi sử dụng 

máy tính bàn hoặc máy tính xách tay. 

Chúc sức khỏe các em. 

Thầy Tom Dowden 

Trưởng bộ môn - Khối Tiểu Học 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CẤP TRUNG HỌC 

 

Chúng ta vừa trải qua 2 tuần im ắng khi chỉ có học sinh khối Lớp 9 Song Ngữ và IGCSE1&2 đến trường. 

Học sinh IGCSE2 vừa hoàn thành kỳ thi viết với tất cả nỗ lực của các em, và học sinh IGCSE1 và Lớp 9 

Song Ngữ đã hoàn thành các môn học và nộp bài tập tất cả các môn. Học sinh lớp 6-8 đối mặt với những 

khó khăn của việc học trực tuyến, và tôi vui mừng thông báo rằng học sinh tham gia lớp học gần như đông 

đủ. Chúng tôi hi vọng rằng trường học sẽ mở cửa trở lại cho toàn bộ học sinh và chúng tôi sẽ tổ chức 

những buổi lể đặc biệt trước khi kết thúc năm học! 

Cô Caroline Mead 
Phó Hiệu Trưởng 
 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ 

 

 

Từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 5, học sinh tập trung để hoàn thành kỳ thi cuối năm. Học sinh từ khối Lớp 1 

đến Lớp 8 đã hoàn thành xong bài kiểm tra cuối cùng. Và giáo viên cũng đã hoàn thành chấm điểm các bài 

kiểm tra và chuẩn bị học bạ cho buổi họp phụ huynh 

Bởi vì dịch Covid, chúng tôi phải trở lại dạy trực tuyến. Chúng tôi đang dần hoàn thành toàn bộ kế hoạch 

dạy và học trong năm nay. 

Tôi hi vọng các em có thể trở lại trường nhưng bình thường để hoàn thành chương trình đề ra và để thấy 

sự vui tươi khi đến trường của các em 

 

 

 

 

Cô Kim Trí 

Hiệu trưởng chương trình Song Ngữ 
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Tác phẩm của lớp Prep quốc tế 
Sau khi làm 1 phần trong tác phẩm của họa sĩ 

Van Gogh, các em đã được hướng dẫn hoàn 

thành “phiên bản” của riêng mình trong tác 

phẩm “Đêm đầy sao” của Vincent Van Gogh. 
 Lớp Mầm Non 

Học sinh mầm non học cách xây dựng bằng 
cách sử dụng các khối hình khác nhau. 

 

 

 

HẠT ĐỘNG CỦA KHỐI MẦM NON TRONG HỌC PHẦN 4 

Các học sinh lớp Prep song ngữ tự hào khoe 

tác phẩm nghệ thuật của mình.  

 

Lớp mầm Song ngữ 

 

Lớp chồi Song ngữ 
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THÔNG TIN NHÂN VIÊN 
 
Nhân viên nghỉ việc 

Cuối năm học này chúng ta rất tiếc sẽ chia tay các giáo viên 

1. April Iligan - Cô April đã quyết định về nước- nước Philippines 

2. Lynda Martin và Cecilia Sua-Rappel - sau 2 năm làm việc tại SIS Bình Dương, cô Lyndie và cô 

Cecilia sẽ chuyển công tác đến SIS Đà Nẵng. 

3. Thomas và Kerry Dowden – Thầy Tom và Cô Kerry đã làm việc tại SIS Bình Dương 3 năm và sẽ 

chuyển công tác tại 1 trường ở Hội An 

4. Lucille Burton - Cô Lucy quyết định về nước- nước Úc. 

5. Amy Newman - Cô Amy quyết định tạm dừng giảng dạy một năm. 

6. Peter Harwood - Hợp đồng ngắn hạn của thầy Peter tại các lớp Thể dục kết thúc vào ngày 2 tháng 

7 và thầy sẽ trở lại Hà Nội. 

 

Nhân viên mới 

Chúng tôi xin thông báo các giáo viên mới sau đây đã được nhận vào giảng dạy tại SIS Bình Dương 

bắt đầu từ tháng 8 năm 2021. 

1. Cô Karen Delahunty - Cô Karen đến từ Ireland và sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Quốc tế . Cô có 

bằng Thạc sĩ Giáo dục và có 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Ireland và UAE. 

2. Thầy Tadhg Curran – Thầy Tadhg cũng đến từ Ireland và có bằng Thạc sĩ Giáo dục. Thầy sẽ sẽ 

là giáo viên chủ nhiệm lớp 5 Quốc tế. Thầy có 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Ireland và UAE. 

3. Cô Maika Valino - Cô Maika đến từ Philippines và chuyển từ SIS Cần Thơ đến. Cô đảm nhiệm vai 

trò là giáo viên CNTT cho các lớp tiểu học. Cô Maika có bằng Thạc sĩ Công nghệ Thông tin và có 8 

năm kinh nghiệm giảng dạy tại Philippines và Việt Nam. 

4. Cô Kimberley Quiliza - Cô Kimberley cũng đến từ Philippines và sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp K1 

Quốc tế của chúng tôi bắt đầu từ năm học tới. Cô Kimberley đã có 7 năm giảng dạy Mầm Non tại 

Philippines và Việt Nam. Cô có bằng Cử nhân Giáo dục. 

5. Cô Meaghan Nolan - Cô Meaghan đến từ Canada và có bằng Giáo dục Mầm non. Cô đã có 7 năm 

kinh nghiệm giảng dạy tại Canada và Hàn Quốc. 

6. Thầy William Fillipoff - Thầy William đến từ Canada, có bằng Cử nhân Giáo dục và đã giảng dạy 

hơn 3 năm tại Canada và Hàn Quốc. 

7. Cô Lou Yu - Cô Lou Yu sẽ dạy tiếng Trung. Cô có bằng Thạc sĩ và chứng chỉ giảng dạy tiếng 

Trung. 

Chúng tôi mong được chào đón tất cả các giáo viên mới vào tháng 8 và tin chắc rằng tất cả sẽ có 

những đóng góp to lớn cho sự thành công và tiến bộ của học sinh. 


