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Thư từ cô Hiệu trưởng. 
 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
NHÂN VIÊN 
 
Thầy John Barratt, Hiệu phó khối Trung 
học cơ sở và Trung học phổ thông, đã 
được bổ nhiệm là Hiệu trưởng tại trường 
SIS tại Hạ Long. Chúng tôi gửi tới thầy 
những lời chúc tốt đẹp nhất. Xin chúc 
mừng thầy, và chắc chắn trường SIS tại 
Gamuda Gardens sẽ rất nhớ Thầy 
 
Vì lý do sức khỏe, cô Chloe Ullrich sẽ trở về nước. Do đó, chúng 
tôi rất vui mừng được chào đón cô Nicole Wear đến với gia đình 
SIS. Cô Nicole đến từ Nam Phi. Tôi tin rằng cô sẽ yêu Việt Nam và 
SIS. 
 
BẢNG ĐIỂM CỦA HỌC SINH VÀ BUỔI HỌP PHỤ HUYNH  
 
Buổi họp Phụ huynh sẽ được tổ chức vào Thứ Tư, ngày 20 và Thứ 
Năm ngày 21 tháng Hai. Thông tin chi tiết hơn về việc đặt lịch họp 
với Giáo viên sẽ được gửi đến Quý vị vào thứ Hai, ngày 11 tháng 
Hai năm 2019 

 
THỂ THAO VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 
 
Học sinh tiếp tục tham gia rất nhiều hoạt động giao hữu thể thao 
được tổ chức bởi các Huấn luyện viên. Các em học sinh đều nhiệt 
huyết tham gia các trận đấu dù gặp những đối thủ khó khăn và luôn 
thể hiện tinh thần đồng đội rất tốt. 
 
Câu lạc bộ tranh biện của trường chúng ta cũng đã tham gia Giải 
tranh biện Hà Nội mở rộng. Cuộc thi đã diễn ra một cách gay cấn. 
Các em học sinh đã rất hào hứng tham gia sự kiện, 
 
Nhiều em học sinh đã được trải nghiệm khóa học nấu ăn tại PIU, 
các em đã được hướng dẫn làm giò Tết và có cơ hội thể hiện khả 
năng nấu nướng của mình. 
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TẦM NHÌN 

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục 
- đào tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, 
kết hợp những giá trị phương Đông với nền giáo dục 
quốc tế nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.   

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao 

trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. 

Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp 

sư phạm tiên tiến để tạo niềm say mê học tập lâu dài của 

các em học sinh. 

SỨ MỆNH 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thư từ Cô Hiệu trưởng 

 Thông điệp từ Thầy Hiệu phó (THCS và THPT) 

 Thông điệp từ Cô Hiệu phó (KIK và Tiểu học) 

 Thông điệp từ Chuyên gia Tư vấn Học đường 

 Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS 

 Thông điệp từ Hiệu trưởng KIK 

 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học 

thuật (Khối Tiểu học) 

 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học 

thuật (Khối THCS Chương trình Quốc tế) 

 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học 

Tại Trường Quốc tế Singapore, chúng tôi đào tạo 

nên những học sinh: 

  Đạt thành tích cao trong học tập 

  Giao tiếp tự tin 

  Tư duy tốt 

  Hiểu biết về công nghệ 
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HỘP QÙA TẾT TỪ THIỆN 
 

Xin cảm ơn Thầy Brett Grant và hội học sinh của chúng ta đã tổ 
chức chương trình Hộp quà Tết, và xin chân thành cảm ơn Quý 
Phụ huynh đã luôn hỗ trợ và ủng hộ cho chương trình. Nhà trường 
đã nhận được nhiều sự đóng góp đến từ Phụ huynh và học sinh 
như: Đồ dùng vệ sinh bao gồm kem đánh răng, bàn chải đánh 
răng, bột giặt, xà phòng, dầu gội, khăn tắm và các thực phẩm thiết 
yếu: nước mắm, muối, dầu ăn, gạo. Ngoài ra, Nhà trường còn 
nhận được chăn và quần áo ấm mùa đông cũng như tiền mặt. Số 
tiền này sẽ được sử dụng để mua thêm đồ dùng vệ sinh và các 
nhu yếu phẩm. Đồ được đóng góp sẽ được dành tặng cho tổ chức 
“Hỗ trợ nhân đạo cho Trẻ em Việt Nam” (HSCV). Xin chân thành 
cảm ơn Quý vị.  
 
 
NGÀY HỘI THỂ THAO VÀ CUỘC THI XẾP GIẤY ORIGAMI  

 

Vào ngày cuối cùng của Học kỳ 1, Nhà trường đã tổ chức cuộc thi 
xếp giấy Origami theo đôi kết hợp giữa các lớp. Thật tuyệt vời khi 
được chứng kiến các em học sinh lớp lớn giúp đỡ các em lớp nhỏ 
hơn cùng nhau tạo nên các mẫu Origami rất đẹp hình con chim, 
con cá, cá mập, rùa, cua và rất nhiều hình thù khác. Đôi khi, một số 
học sinh nhỏ tuổi của chúng ta còn chỉ dạy cho anh chị lớp lớn hơn 
cách xếp giấy nữa. 
 
Hoạt động cuối cùng trong ngày là cuộc thi chạy đầy thú vị quanh 
khu Gamuda Gardens. Học sinh trường Mầm non KIK của chúng ta 
rất thích tham gia các hoạt động ngoài trời, chạy nhảy trong không 
khí trong lành. Chúng tôi rất vui khi chứng kiến tinh thần thi đua 
giữa các nhà, Black Phoenix (Phượng Hoàng đen), Red Dragons 
(Rồng đỏ) và Golden Aakor (Sói vàng). Các em học sinh đã được 
trao huy chương cho vị trí thứ nhất, nhì và ba của mỗi lớp. 
 
 

TẾT NGUYÊN ĐÁN 
 

Thay mặt cho Ban học thuật và Ban Giám hiệu Nhà trường, chúng 

tôi xin chúc Quý Phụ huynh và gia đình một Kỳ nghỉ Tết tràn đầy 

niềm vui. Chúng tôi hy vọng Quý vị có thể tận hưởng khoảng thời 

gian đặc biệt này bên người thân.  

 

Học sinh sẽ trở lại trường vào ngày 11 tháng 2 năm 2019.  

 

Nếu Quý vị muốn thảo luận bất cứ vấn đề gì hoặc có những gợi ý 

tuyệt vời cho Nhà trường, xin vui lòng liên hệ với tôi theo địa chỉ 

email: lorraine.els@gamudagardens.sis.edu.vn 

 

Trân trọng, 

 

Lorraine Els 
 

 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ CAU GIAY 

 Month    2014 
 

 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 January 2019 

Các em tự tin thể hiện kỹ năng lập trình của mình. 

 

 
Học sinh lớp AS Level  thể hiện kỹ năng tin học. 
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Học sinh trình bày bài lập trình cho Thầy hiệu phó 
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Các em học sinh nhỏ tuổi  cùng anh chị lớp lớn cùng nhau 
xếp giấy Origami 

Một số tác phẩm xếp giấy Origami đẹp                              
của các em học sinh. 

 
Thông điệp từ Thầy Hiệu phó phụ trách khối THCS và THPT 
 

Kính gửi Quý phụ huynh, 

 

Chúng tôi đã có một Học kỳ 1 

tuyệt vời, và đã chứng kiến 

những cải tiến và phát triển vượt 

bậc trong tất cả các lĩnh vực của 

Nhà trường. Trường chúng ta 

đã thực sự nằm trong những 

trường học hàng đầu khu vực và 

tôi tự hào được là một phần của 

Nhà trường. 

Thật tiếc khi tôi sắp phải chia tay với trường chúng ta. Tôi được bổ 

nhiệm làm Hiệu trưởng Trường SIS tại Hạ Long thay cho cô Susan 

vì cô phải quay về Úc. Tôi sẽ mang những nhiệt huyết từ Trường 

SIS tại Gamuda Gardens đến ngôi trường mà KinderWorld đang 

mở rộng và  phát triển. Tôi hy vọng có thể áp dụng những kinh 

nghiệm mà tôi tích lũy được ở đây để tiếp tục cải thiện và đưa 

Trường SIS tại Hạ long. 

Tôi rất hân hạnh được gặp gỡ Quý phụ huynh và hy vọng rằng Quý 

vị sẽ tiếp tục ủng hộ ngôi trường tuyệt vời của chúng ta tại Gamuda 

Gardens. 

 

Trân trọng, 

 

John Roydon Barratt 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 January 2019 

Các em học sinh tham gia Giải tranh biện Hà Nội mở rộng   
với sự hướng dẫn của thầy Fad 
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Ba trong số  các em được nhận huy chương                          
cho vị trí thứ nhất, nhì và ba của mỗi khối lớp  
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Thông điệp từ cô Hiệu phó phụ trách khối Mầm non và Tiểu học 
 
Quý Phụ Huynh và các em học sinh thân mến, 

Vậy là các em học sinh đã hoàn thành kỳ thi 

Học kỳ 1. Giáo viên các lớp sẽ thông báo kết 

quả bài thi cũng bảng điểm tới Quý Phụ huynh 

tại buổi Họp Phụ huynh vào ngày 20 và 21 

tháng 2.Thư viện Trường Tiểu học đã được 

thay một diện mạo mới với nhiều đầu sách 

mới đa dạng cho các lứa tuổi học sinh tiểu 

học, nhiều tài liệu tham khảo hơn và cũng như 

một góc đọc sách riêng để các em có thể 

thoải mái đọc các cuốn sách yêu thích. Thư viện hiện đang mở cửa cho các 

học sinh khối Lớp 3 đến Lớp 5 trong giờ nghỉ buổi sáng và sau giờ ăn trưa 

để các em có thể đọc và trao đổi sách với nhau. Nhà trường rất mong Quý 

Phụ huynh  khuyến khích con đọc sách nói chung và đọc sách bằng tiếng 

Anh vào mỗi tối. 

Chúc Quý vị có một Kỳ nghỉ vui vẻ và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị sẵn sàng 

cho Học kỳ 2 sắp tới. 

Trân trọng, 

Julie Schaefer 

Thông điệp từ Chuyên gia Tư vấn học 
đường 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Tôi hy vọng tất cả Quý vị đã có một kỳ nghỉ 

Giáng sinh và Năm mới vui vẻ và chúng ta đều 

đang mong chờ  đến Tết Nguyên Đán. Trong 

cuộc sống bận rộn này, tôi nghĩ rằng việc chúng 

ta dành thời gian để tận hưởng những ngày lễ 

đặc biệt này với bạn bè và gia đình là rất quan 

trọng.  

Trong Học kỳ II, Nhà trường sẽ tiếp tục với chương trình chống bạo lực học 

đường tại SIS cho học sinh khối Trung học Cơ sở cũng như các buổi kỹ 

năng sống cho học sinh khối Trung học Phổ thông. Chương Trình ‘Cà phê 

với Chuyên gia Tư vấn học đường” cũng sẽ bắt đầu với chuyên mục “Nhận 

biết và giúp đỡ những học sinh có tâm lý bất an, lo lắng”. Mong Quý vị quan 

tâm chú ý đến tham dự chương trình này.  

Như mọi khi, nếu Qúy vị cần bất kỳ sự trợ giúp nào, vui lòng liên hệ với tôi 

theo địa chỉ sau:  

michael.ogden@gamudagardens.sis.edu.vn 

Trân trọng,  

Michael Ogden 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 January 2019 

Các em học sinh tiểu học hứng thú                                       
tham gia Ngày hội thể thao 
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  SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ CAU GIAY 

 Month  2014 
 

 

 
 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
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 November 2018 
 

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda 
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang 
Mai District, Hanoi City 
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn 
Tel: (84-24) 66661818  
Fax: (84-24) 62620639 

   http://gamudagardens.sis.edu.vn 

 
Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam Khối Tiểu học và Trung học Cơ sở 
 
Kính chào Quí Cha mẹ học sinh! 

Cô chào các em yêu quí! 

Một nửa chặng đường của năm học 2018-2019 đã đi qua thật nhanh! Với sự tận tâm của các 
thày giáo cô giáo Quốc tế và Việt Nam, với sự tích cực, chủ động sáng tạo – các em học sinh 
TH&THCS SVIS đã phát huy năng lực học tập và tích cực phấn đấu, đạt được kết quả đáng 
phấn khởi trong HKI năm học 2018-2019. 

Thay mặt BGH trường TH & THCS Quốc tế Việt Nam Singapore/ SVIS , tôi vui mừng báo cáo 
với Qui vị kết quả Học tập và Rèn luyện của 331 em học sinh SVIS trong Học kì I của qua: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cấp THCS 

Cấp Tiểu học 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 January 2019 

Các em học sinh tài năng của chúng ta tự tin biểu diễn bài hát 
với không khí Tết trong buổi sinh  hoạt đầu tuần 

 

Các giáo viên tiểu học Việt nam biểu diễn điệu múa truyền 
thống Việt Nam. 
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  SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
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SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

November 2018 
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Trong kết quả chung, nổi bật 10 tấm gương tiêu biểu - 10 gương mặt xuất sắc, có thành tich đáng tự hào. Đó là 10 em 

học sinh THCS có điểm TBHKI đạt từ 9,3 trở lên và có thành tích cao trong công tác, rèn luyện đạo đức. Đó là các em 

có tên sau: 

 
 

Xin cảm ơn các bậc Cha mẹ học sinh luôn đồng hành và hỗ trợ nhà trường trong các hoạt động giáo dục, giúp các em 

đạt được các kết quả tốt đẹp trên! Nhân dịp Tết Kỷ Hợi sắp tới, xin kính chúc Quí Cha mẹ học sinh cùng các em bước 

sang một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đậy niềm vui, hạnh phúc và thành công! 

 

Trân trọng, 
 

Dương Thanh Nghị 

Em Lê Khánh Chi – 6B, TBHKI: 9,7 Em Nguyễn Minh Anh – 8A, TBHKI: 9,4 

Em Nguyễn Đăng Bảo Hoàng – 6B, TBKHI: 9,6 Em Nguyễn Phương Ý – 8B, TBHKI: 9,4 

Em Nguyễn Thị Huyền Trân – 9A,TBHKI: 9,6 Em Ngô Linh Trang– 7B, TBHKI: 9,4 

Em Phạm Thái Trà My – 6B, TBHKI: 9,4 Em Nguyễn Bảo Nguyên – 8A, TBHKI: 9,3 

Em Nguyễn Minh Như Phương – 6B, TBHKI: 9,4 Em Trần Kiều Trang – 8A, TBHKI: 9,3 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 January 2019 

Các em học sinh lớp 3L làm phong bao lì xì. Học sinh chuẩn bị trang trí không khí Tết  cho lớp học của mình  

Rất nhiều bức tranh vẽ với chủ đề Tết đã được học sinh sáng tạo ra. 
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Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam Khối Mầm non 

Kính chào Quý CMHS! 

Các con HS yêu quí! 

Thật vui và hạnh phúc khi được gặp lại các Quý phụ huynh trong 

Bài báo tháng 1 này. 

Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi lời chào 

cũng như lời chúc Sức Khỏe, may mắn và 

bình an tới tất cả các Phụ huynh nhận dịp 

năm mới Kỷ Hợi.  

Tháng 1 Chào đón các con với những hoạt 

động rất vui và bổ ích, các con từ lớp K1 

Dolphin, K2 Starfish, K2 Jelly fish và Prep 

shark được tham dự lớp Học nấu ăn tại trường Cao Đẳng Pegasus. 

Tuy là những học sinh nhí nhưng các con cũng đã được tự tay vào 

bếp, được tự mình nấu những món bánh ngon theo sự hướng dẫn 

nhiệt tình của các Giáo viên chuyên nghiệp. Nấu ăn xong các con 

được thưởng thức sản phẩm của mình và còn vui hơn nữa khi được 

mang quà về cho bố mẹ.  

Thưa Quý vị và các con! 

Thời gian trôi qua thật nhanh, các con học sinh của chúng ta ngày 

càng lớn khôn thêm, ngoan ngoãn hơn và tự tin hơn rất nhiều. Thời 

khắc thiêng liêng chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán cũng sắp tới. Thay 

mặt cho nhà trường, thay mặt cho toàn thể CBGVNV trường Mẫu 

giáo Quốc Tế Kinderworld Gamuda xin được gửi lời chúc ấm áp 

nhất, chân thành nhất tới tất cả các Quý Phụ huynh một mùa xuân 

Kỷ Hợi có nhiều hạnh phúc mới, mục tiêu, thành tựu mới và có 

nhiều cảm hứng mới về cuộc sống. Chúc một năm mới tràn ngập 

hạnh phúc. Chúc các con học sinh thân yêu của chúng ta thật nhiều 

sức khỏe, vui vẻ và luôn là những cô bé,cậu bé chăm ngoan.  

Mọi băn khoăn, thắc mắc cũng như những ý kiến đóng góp quý báu 

của Quý vị xin được gửi qua email: 

thuy.vuthi@gamudagardens.kinderworld.edu.vn 

Trân trọng, 

Vũ Thị Thủy 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GẢDENS 

 October  2015 
 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

November 2018 

Nhiều lớp đã được trải nghiệm khóa học làm Bánh dày và giò 
tại PIU. 

Học sinh lớp 2A vẽ bức tranh về cây đào ngày Tết. 
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Học sinh mầm non lớp Jellyfish chăm chú nghe hướng dẫn 
từ chú đầu bếp. 
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Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối Tiểu học) 
 

Quý phụ huynh và các em học sinh Khối Tiểu học thân mến, 

 

Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, nhà trường đã tổ chức Kỳ 

thi Học Kỳ 1. Với nỗ lực tuyệt vời của các giáo viên 

Nhà trường trong suốt học kỳ vừa qua, hầu hết học 

sinh đều rất tự tin bước vào các kỳ thi này. Cảm ơn 

các bậc phụ huynh  đã nhắc nhở và giúp đỡ học 

sinh ôn luyện ở nhà trước khi Kỳ thi diễn ra. Bảng 

điểm của học sinh sẽ được thông báo trong Buổi 

họp Phụ huynh vào tháng 2 tới và giáo viên sẽ có những trao đổi cụ thể với 

từng phụ huynh . Vì vậy, chúng tôi rất mong Quý vị sẽ đến và cùng trao đổi 

với Giáo viên về quá trình học tập của con em mình. Sự giao tiếp giữa phụ 

huynh và giáo viên càng tốt thì khả năng thành công của mỗi học sinh càng 

cao. Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia và hỗ trợ của Quý vị trong các 

buổi họp phụ huynh. 

 

Chúc Qúy vị một kỳ nghỉ Tết vui vẻ và an toàn. “Chúc mừng năm mới” 

 

Trân trọng, 

Tiến sỹ Noel Geoghegan  
 
 
Thông điệp từ Điều phối viên Phụ trách Học thuật (Khối THCS 
Quốc Tế) 
 

Kính gửi Quý phụ huynh, 

 

Học kỳ 1 quả là một khoảng thời gian bận rộn với rất 

nhiều hoạt động diễn ra. Các em học sinh cũng vừa 

hoàn thành Kỳ thi Học kỳ I của mình. 

Sau Kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới, các em học 

sinh đã rất nỗ lực cố gắng trong kỳ thi Học kỳ I. Tôi 

muốn cảm ơn tất cả các em học sinh và các bậc phụ huynh đã giúp chúng 

tôi đảm bảo kỳ thi được diễn ra suôn sẻ. Các Giáo viên hiện đang tích cực 

chấm điểm các bài kiểm tra và tôi hy vọng rằng tất cả học sinh của chúng 

ta đều sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra cho học kỳ này. 

 

Chúng ta lại chuẩn bị có một kỳ nghỉ Tết Âm lịch trước khi học sinh bắt đầu 
Học kỳ 2, vì vậy tôi xin được gửi lời “Chúc mừng năm mới” đến Quý Phụ 

huynh người Việt Nam,  “새해복 많이 받으세요” đến Quý Phụ huynh người 

Hàn Quốc và  “新年快乐“  đến Quý Phụ huynh người Trung Quốc. 

 

Trân trọng,  

Sean Stokes  

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GẢDENS 

 October  2015 
 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

November 2018 

 

Các em học sinh luôn phấn đấu hết mình dù là trong lớp học 
hay ngoài sân bóng. 

Trận đấu bóng rổ diễn ra gay cấn, thu hút rất nhiều học sinh. 
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Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối THCS 
Song Ngữ) 
 
Chúc mừng ngày Tết. 
 
Xin chào Quý phụ huynh, 
 
Các em học sinh của chúng ta đã nỗ lực và cố 
gắng hết sức để hoàn thành các bài kiểm tra 
Học kỳ I. 
 
Trong thời gian vừa qua, các em học sinh 
cũng đã tham gia khóa học nấu ăn tại Pega-
sus để làm món Bánh Dày Giò. Món ăn này 
thực sự rất ngon! 
 
Chúng tôi hy vọng tất cả Quý phụ huynh sẽ có 
kỳ nghỉ Tết vui vẻ bên gia đình và người thân. Đây là thời điểm 
quan trọng trong năm đối với các gia đình. Được nhìn thấy tất cả 
mọi người hạnh phúc và vui vẻ là một điều tuyệt vời. Vì vậy, các em 
học sinh hãy tận hưởng thời gian của mình với gia đình và chuẩn bị 
sẵn sàng trở lại trường vào Học kỳ 2. Chúng ta vẫn còn nhiều điều 
cần học trong năm học này. Với sự liên kết chặt chẽ giữa gia đình 
và nhà trường, chúng ta nhất định sẽ thành công. 
 
Như mọi khi, nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về 
con em mình, tôi luôn sẵn lòng trao đổi với Quý vị. 
 
Trân trọng 

Paul McKenney  
 
Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách 
học thuật (Khối THPT) 
 

Kính gửi các bậc phụ huynh và các em 
học sinh 
 
Học kỳ một sắp kết thúc. Bắt đầu từ bây 
giờ các giáo viên và học sinh tham gia 
Kỳ thi Cambridge năm nay sẽ thực sự 
cần tập trung vào việc luyện thi, ôn tập, 
làm và nộp bài tập. 
 
Kỳ thi thử cho học sinh IGCSE 2 và học sinh AS và A Level sẽ được 
tổ chức vào tháng 3. Trong tuần đó, học sinh sẽ được làm một bài 
thi thử hoàn chỉnh của kỳ thi Cambridge. Điểm của bài thi này rất 
quan trọng vì nó phản ánh điểm số mà học sinh có thể đạt được 
trong Kỳ thi thật được tổ chức  vào tháng 5 / tháng 6 năm nay. 
Ngoài ra, các bài thi nghe trong kỳ thi IGCSE English First Lan-
guage và English Second Language sẽ bắt đầu vào tháng 3. 
 
Đây là khoảng thời gian căng thẳng đối với học sinh, vì vậy tôi hy 
vọng tất cả các em học sinh và Quý Phụ huynh hãy thư giãn trong 
kỳ nghỉ trước khi tất cả chúng ta bước vào Kỳ thi. Tôi xin được gửi 
lời Chúc mừng năm mới đến Quý vị và gia đình. 
 
Trân trọng, 

Erin Roetker  

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GẢDENS 

 October  2015 
 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

November 2018 

Học sinh SVIS được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe. 

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda 
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang 
Mai District, Hanoi City 
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn 
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Đoàn Y tế Quận Hoàng Mai  đến kiểm tra sức khỏe cho học 
sinh 
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Học sinh SVIS được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe. 
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