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THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY HIỆU TRƯỞNG 

Kính gửi quý phụ huynh, 
 
Tháng 11 là vừa qua thật sự một tháng vô cùng bận rộn. 
Nhà trường đã tổ chức các sự kiện lớn như là Halloween 
và Ngày nhà giáo, và đã gần hoàn thành mục tiêu đặt ra 
cho việc chuẩn bị và ôn tập cho kì thi học kì 1. 
 
Nhà trường xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các giáo viên 
đã tổ chức lễ hội Halloween và Ngày nhà giáo để các em 
học sinh và nhân viên đã có những ngày lễ vui vẻ. Đặc biệt 
cảm ơn đến các em học sinh tình nguyện viên đã đóng vai 
giáo viên một ngày để tạo cơ hội cho các thầy cô có một 
khoảng thời gian nhỏ nghĩ ngơi, nhưng vẫn đảm bảo việc 
học của các học sinh. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến phụ 
huynh nhà trường đã gửi những bó hoa, socola ... đến các 
giáo viên và nhân viên nhà trường. Tôi thường thấy các 
giáo viên vượt qua giới hạn nhiệm vụ của mình bởi vì họ rất 
quan tâm đến các em học sinh và sự công nhận của phụ 
huynh đóng vai trò quý giá đối với công việc của các giáo 
viên.  
 
Trong suốt tuần lễ cuối cùng của tháng 11, nhà trường đã 
tổ chức Tuần lễ sách để các em có thể hoàn thành những 
thử thách và tham gia các hoạt động đọc sách. Hoạt động 
này đã diễn ra rất thành công và mang lại nhiều niềm vui. 
Hội sách được tổ chức bởi nhà sách Fahasa và các em học 
sinh đã có cơ hội để mua sách với giá ưu đãi.   
 
Mặc dù chúng ta đã có nhiều sự kiện được diễn ra và sắp 
tới sẽ có sự kiện diễn ra vào tháng 12, nhưng nhà trường 
vẫn đảm bảo rằng trọng tâm chính của nhà trường là việc 
học của học sinh và sự chuẩn bị cho kì thi sắp tời.   
 
Sắp tới nhà trường sẽ tổ chức Hội chợ giáng sinh vào thứ 
sáu, ngày 18 tháng 12. Sự kiện này rất được các giáo viên 
và học sinh trông chờ, nhưng do tình hình Covid, phụ huynh 
sẽ không được tham gia vào hoạt động này.  
 
Xin cảm ơn! 
Mark Watling 
Hiệu trưởng 
 

NỘI DUNG TRONG THƯ 
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 KÌ THI HỌC KÌ 1 – CHƯƠNG TRÌNH SONG 
NGỮ 

 
 

 

NHỮNG SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 

 Từ thứ 3 ngày 1 đến Thứ 6 ngày 18, tháng 
12–  Vận động gây quý từ thiện giáng sinh 

 Từ thứ 4, ngày 9 đến thứ 4 ngày 15, tháng 
12 – Thi học kì 1  

 Từ thứ 2, ngày 14 đến thứ 6, ngày 18, 
tháng 12 – Thi học kì chương trình Song 
Ngữ 

 Thứ 6 ngày 18 tháng 12 - Hội chợ Giáng 
sinh 

 Thứ 4 ngày 23 tháng 12 đến thứ 2 ngày 4 
tháng 1 - Kỳ nghỉ đông 
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BẢN TIN CẤPTIỂU HỌC 

Tuần lễ sách đã được diễn ra vào tuần vừa rồi tại trường Quốc Tế Singapore - Thành phố Mới Bình Dương, 

tất cả các giáo viên và học sinh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời để thể hiện niểm đam mê đọc sách. Nhà 

trường đã tổ chức 3 hoạt động thú vị trong tuần lễ này nhằm thúc đẩy sự yêu thích đọc sách của các em.  

Hoạt động đầu tiên là “ Đọc sách ...” . Các em học sinh ở những lớp lớn sẽ làm nhóm và đọc sách cùng với 

các học sinh ở lớp nhỏ hơn. Hoạt động tuyệt vời này sẽ khuyến khích niềm đam mê  và niềm vui đọc sách của 

các em nhỏ. 

Hoạt động thứ hai là mỗi học sinh trong lớp sẽ thuyết trình về quyển sách yêu thích của các em. Các em sẽ 

sử dụng kỹ năng nói của mình vào bài thuyết trình để nêu ra lí do các em yêu thích quyển sách đó. Hoạt động 

này được đưa ra nhằm giới thiệu cho các em biết thêm nhiều quyển sách hay mà trước đó các em chưa từng 

được đọc qua.  

Hoạt động cuối cùng là học sinh sẽ làm bài viết ngắn theo nhóm. Các em học sinh sẽ làm việc theo nhóm để 

viết một câu chuyện và chia sẽ câu chuyện đó đến những bạn khác. Với tinh thần làm việc hăng say của các 

em đã sáng tác ra nhiều câu chuyện khác nhau. Điều này đã thật sự truyền cảm hứng và mang lại ý nghĩa sâu 

sắc. 

Xin gửi lời cảm ơn đến nhóm Đọc Hiểu đã tổ chức hoạt động này. Hoạt động này thật sự đã mang lại nhiều 

niềm vui cho tất cả các em học sinh. 

 

Thầy Tom Dowden 

Trưởng khối Tiểu học 

BẢN TIN CẤP TRUNG HỌC 
 
Lễ hội Halloween và trang trí lớp học cho sự kiện này đã được diễn ra vào tháng 11. Một điểm nổi bật trong 

hoạt động này là các em học sinh đã có buổi trình diễn với các tiết mục hóa trang đầy sáng tạo và giàu trí 

tưởng tượng 

Ngày nhà giáo cũng đã được tổ chức vào tháng 11. Vào ngày vui này, nhiều phụ huynh và các em học sinh 

đã thể hiện sự quý trọng và quan tâm đễn các thầy cô thông qua những lời chúc, những bó hoa tười thắm và 

những món quà. Lời cảm ơn từ các thầy cô giáo đến với phụ huynh và các em học sinh. 

 

Trong tuần lễ sách, một vài học sinh cấp 3 đã tham gia vào hoạt động đọc sách cho các em lớp tiểu học. 

 

Các em học sinh rất thích sân đá banh mới của trường. Học sinh ở khối tiểu học và cấp trung học thường ra 

sân chơi vào lúc trời mát. Đây là một tin vui cho nhà trường.  

 

Kì thi học kì 1 sẽ diễn ra vào tuần sau cho học sinh cấp 3 chương trình Quốc Tế môn Tiếng Anh, Khoa Học và 

môn Toán và học sinh Khối 6, 7, 8, 9 – chương trình Song Ngữ. Các em đã có khoản thời gian học tập và ôn 

tập bận rộn trông tuần này. Nhà trường mong các em sẽ đạt được kết quả tốt nhất trong kì thi sắp tới. 

 

Điều cuối cùng, nhà trường xin gửi lời chúc mừng đến các em học sinh đã học tập rất chăm chỉ chương trình 
DynEd trong tháng này. Các em cần luyện tập nhiều hơn để có thể đạt được điểm nhiều hơn + 2. Qúy phụ 
huynh vui lòng tiếp tục hỗ trợ chương trình học ở nhà này. Mỗi tuần, các em học sinh nên hoàn tất các buổi 
học tối thiểu 4 x 20/30 phút khi ở nhà, cũng như khi ở trường. 
 
Cô Caroline Mead 
Phó hiệu trưởng 
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NGÀY HALLOWEEN 2020 
 
Năm nay, hoạt động Halloween cho giáo viên và học sinh Khối mẫu giáo tại trường Singapore – Thành phố 
Mới Bình Dương đã được diển ra vào thứ 2, ngày 2 tháng 11. Để chuẩn bị cho sự kiện này, tất cả các lớp 
học đã được trang trí rất nổi bật. Lễ hội Halloween được tổ chức trong khuôn viên nhà trường, mặc dù đây 
là một hoạt động tương đối mới và lạ, nhưng nó đã trở thành một trong những hoạt động phổ biến được phụ 
huynh và các em học sinh yêu thích. 
Vào ngày này, các em học sinh đến trường với những bộ trang phục khác thường và gương mặt đã được 
hóa trang. Sau đó, tất cả học sinh của Hogwart, Calaveras, tiên nữ, phù thủy, siêu anh hùng, ninja và thậm 
chí người không gian đã tập trung tại Hội trường để tham gia vào buổi trình diễn thời trang. “ Trick or treating” 
được thay thế bằng những bài hát Halloween và các hoạt động do các em học sinh dẫn dắt. Các em học 
sinh tiểu học đã được chào đón và vui chơi với các anh chị khoảng 1 tiếng vào buổi chiều. Các em hăng hái 
tham gia vào các trò chơi như là Bowling, chiếc hộp ộp bí ẩn và Tung vòng. Nhà trường tin rằng tất cả các 
em học sinh thân yêu đã có được một khoảng thời gian vui chơi tuyết vời cùng nhau. 
 
Thầy Will Savidge 
 

 

 

Tất cả các em học sinh chương trình Song Ngữ đã cố gắng học thật tốt và hoàn thành các bài tập trong tháng 

đặc biệt này. Trong tháng này đã diễn ra ngày Nhà Giáo Việt Nam, ngày mà các em có thể bày tỏ lòng kính 

trọng và lời cảm ơn đối với các thầy cô giáo. Mỗi học sinh đã tham gia vào cuộc thi viết chữ đẹp – cuộc thi 

làm thơ về thầy cô giáo. Các em đã gửi những lời chúc tốt đẹp về sức khỏe và niềm vui đến giáo viên của 

mình. Các em học sinh rất yêu thương thầy cô và cố gắng để đạt được những kết quả tốt nhất trong kì thi 

diễn ra vào tháng 12. Nhà trường mong rằng các em học sinh sẽ đạt được kết quả như mong đợi trong kì thi 

sắp tới. 

 

Cô Kim Trí 

Hiệu trưởng chương trình Song Ngữ 
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NGÀY NHÀ GIÁO 20 THÁNG 11 NĂM 2020 
 
Ngày nhà giáo được tổ chức vào ngày 20 tháng 11 năm 2020 tại trường Singapore – Thành phố Mới Bình 
Dương. Ngày nhà giáo là ngày bày tỏ sự biết ơn, thấu hiểu và cảm kích đối với những đóng góp quan 
trọng mà các thầy cô đã mang đến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Vào ngày lễ đặc biệt này, các em 
học sinh sẽ thay mặt giáo viên của mình để hướng dẫn bài học cho các bạn cùng lớp. Hoạt động này được 
tổ chức từ khối lớp 1 đến lớp 9, chương trình Song Ngữ và Quốc Tế. Mục đích của hoạt động này là để 
truyền cảm hứng và giúp cho các em có được sự tự tin, xây dựng kỹ năng quản lý và phát triển những kỹ 
năng giao tiếp cho các em, đồng thời khuyến khích các em nói lời Cảm ơn đến với thầy cô giáo. Các em 
đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Niềm vui có thể nhận thấy trên gương mặt của các em khi tham gia vào 
tiết giảng dạy,  và tất cả các giáo viên đã có cơ hội nghĩ giải lao một ngày. 
 
Vào buổi chiều, tất cả các giáo viên và học sinh di chuyển đến hội trường và các em học sinh đã tổ chức 

các hoạt động và các tiết mục trình diễn để bày tỏ lòng kính trọng đến tất cả các thầy cố và nhân viên nhà 

trường. Sau đó các thầy cô giáo có một buổi ăn nhẹ do nhân viên văn phòng chuẩn bị. Tất cả giáo viên 

đều rất vui vẻ và thật sự cảm ơn học sinh và những đồng nghiệp đã cho chúng tôi một ngày thật đặc biệt. 

 
Cô Lilit Gevorkyan 
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KÌ THI HỌC KÌ 1 
Bên dưới là lịch thi học kì 1 vào tháng 12 năm 2020. Khối lớp 1 sẽ không có kì thi Học kì 1 và học 
sinh chương trình Song Ngữ sẽ không có bài thi môn Toán và môn Khoa Học. Các em sẽ có bài thi 
Tiếng Hoa trong kì thi này. Lịch thi chi tiết đã được giáo viên gửi về nhà qua sổ tay học sinh.  

Kì Thi Học Kì 1 – Tháng 12 năm 2020 

Bài thi Tiếng Anh 1 Thứ Tư, ngày 9, tháng 12– 
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 12 

Chưa xác định 

Bài thi Tiếng Anh 2 Thứ Năm ngày 10 tháng 12 105 phút 

Bài thi Tiếng Anh 3 Thứ Sáu, ngày 11 tháng 12 120 phút 

Bài thi Toán 1 Thứ Hai, ngày 14 tháng 12 60 phút 

Bài thi Toán 2 Thứ Hai ngày 14 tháng 12 75 phút 

Bài thi Khoa Học Thứ Ba, ngày 15 tháng 12 105 phút 

Bài thi Tiếng Anh 4 Thứ Tưm ngày 9 tháng 12 35 phút 

  
 
 
 
 KÌ THI HỌC KÌ 1 – CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ 

  Kì thi học kì 1 – Chương trình Song Ngữ sẽ diễn ra từ thứ Hai, ngày 14 tháng 12 đến Thứ Năm,  
ngày 17 tháng 12. 

 

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 
 
Hội chợ Giang Sinh – Hội chợ sẽ tổ chức vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 12. Nhưng do tình hình dịch 
bệnh Covid-19, phụ huynh có thể sẽ không cho phép các em tham gia vào hoạt động năm nay. Tuy 
nhiên, nhà trường mong rằng các em học sinh vẫn sẽ có một ngày vui trọn vẹn với các hoạt động trong 
trường. Thông tin về Hội chợ sẽ được thông báo đến phụ huynh. 
 
Cuộc thi cờ vua – Trong khoảng thời gian tháng 10 và tháng 11, thầy Chris đã tổ chức thành công cuộc 
thi cờ vua và nhà trường xin chúc mừng ...... đã trở thành Nhà Vô Địch của cuộc thi này. Nhà trường 
xin hoan nghênh tất cả các em học sinh đã tham gia. Sắp tới sẽ có sự kiện cờ vua trực tuyến, với sự 
tham gia của các trường trong khu vực. 
 
Ôn thi học kì 1 – Thơi gian ôn tập cho các Tiếng Anh, môn Toán, và môn Khoa Học sẽ diễn ra từ ngày 
1 đến ngày 8 tháng 12 năm 2020. 
 
Cập nhật nhân viên - Vào tháng 12, chúng tôi sẽ chia tay các giáo viên sau: 
Cô Chen Muhan - người Trung Quốc. Cô Chen làm việc tại BDNC được hơn 3 năm và phải về Trung 
Quốc. 
Cô Ngọc – trợ giảng lớp 2. Cô Ngọc đã làm ở BDNC được 4,5 năm. Cô quyết định lập gia đình và ở 
nhà. 
 
 


