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Thư từ Cô Hiệu trưởng 
 
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến, 
 
Chúng ta sắp đi qua Học phần I của năm 

học mới 2018 – 2019 và tất cả  học sinh, 

giáo viên và nhân viên nhà trường đang 

nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu 

xây dựng SIS trở thành tổ chức đi đầu 

trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nên 

những công dân toàn cầu. 

 

Một trong những công việc ưa thích của 

tôi là đi quanh trường, quan sát các em 

học sinh tham gia các hoạt động, và 

nhận thấy các em đang không ngừng thể hiện sự tự tin của mình. 

Nhà trường luôn mong muốn các em coi trường học như ngôi nhà 

thứ 2 của mình; nơi các em tự tin thể hiện, kiên trì, không sợ thất 

bại và tiếp tục cố gắng đến khi đạt được thành công. Nhà trường 

luôn ở bên khuyến khích, động viên các em học sinh không bao 

giờ bỏ cuộc và tiếp tục cố gắng. Tôi rất thích lắng nghe các giọng 

nói khác nhau và các em học sinh cũng đang nhanh chóng học hỏi 

lẫn nhau và hòa nhập vào môi trường học tập đa văn hóa như ngôi 

trường của chúng ta. 

 

Tại SIS, một trong những mục tiêu học tập toàn trường là thể hiện 

sự tiến bộ trong học tập và không ngừng phấn đấu để đạt được kết 

quả học tập tốt hơn. Trong tháng 10, Nhà trường sẽ tổ chức Họp 

phụ huynh vào các ngày mùng 8, 9 và 10 tháng 10; đồng thời gửi 

tới Phụ huynh Kết quả học tập Học phần 1 của học sinh. Phụ 

huynh cần đăng ký ngày, giờ họp với giáo viên để buổi họp đạt kết 

quả cao, phụ huynh không phải chờ đợi lâu.  

 

Trong học phần này, học sinh rất hào hứng với các dự án STEM.  

Các sản phẩm STEM của học sinh cũng được trưng bày ngay tại  

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 

  Năng động và có trách nhiệm 
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SỨ MỆNH 

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 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI GAMUDA GARDENS 

THÁNG 9 NĂM 2018 



 2 

  

 
 

lớp học của các em; Quý Phụ huynh đừng quên hỏi các em về các 

sản phẩm được trưng bày tại lớp học trong buổi Họp Phụ huynh 

sắp tới! 

 

Tiết thu mát mẻ là điều kiện thuận lợi để học sinh tích cực tham gia 

các hoạt động ngoài trời nhiều hơn; trong các giờ nghỉ giải lao và 

các CLB sau giờ học. Phụ huynh hãy khuyến khích con em mình 

tham gia vào các hoạt động này nhiều hơn nữa, giúp các em phát 

triển đồng đểu cả thể chất và tinh thần. 

 

Chúng tôi cũng rất tự hào vì tuần trước đội tuyển bóng rổ thiếu nhi 

của trường đã giành 3 trận thắng trước đội tuyển trường UNIS. Xin 

chúc mừng đội tuyển và huấn luyện viên Giegerich! 

 
Nhà trường rất vinh dự được tiếp đón đại diện của Tổ chức Tê giác 

Trắng đã đến thăm trường và gửi tặng cho các học sinh nhiều tài 

liệu và nhãn dán rất thú vị. Nhà trường hi vọng học sinh của trường 

sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi Tê giác Trắng và được giải 

thưởng là chuyến tham quan đến vườn thú hoang dã tại Nam Phi. 

 

Trong tháng 9, các em học sinh, các thầy cô giáo và toàn thế 

CBNV toàn trường đã hào hứng chuẩn bị và tổ chức Lễ hội Trung 

thu. Tiết mục ảo thuật, múa Lân, thi ăn kem và thi kéo co là những 

hoạt động được các em học sinh tích cực hưởng ứng. Tôi hi vọng 

các em học sinh và gia đình cũng có một mùa Trung thu vui vẻ và 

đáng nhớ. 

 

Từ ngày 1-5 tháng Mười, nhà trường sẽ tổ chức chụp ảnh cá nhân 
cho học sinh. Nhà trường đã thông báo lịch chụp ảnh chi tiết cho 
giáo viên chủ nhiệm, và giáo viên chủ nhiệm sẽ liên lạc với Phụ 
huynh để thông báo về lịch chụp ảnh của con. Quý Phụ huynh vui 
lòng lưu ý con cần mặc đồng phục của trường, đầu tóc gọn gàng.   
 

Quý Phụ huynh lưu ý, học sinh sẽ nghỉ hết Học phần 1 từ ngày 12 

đến ngày 21 tháng 10. Học sinh sẽ trở lại trường bắt đầu Học phần 

mới vào thứ 2 ngày 22 tháng 10. Tôi mong các em học sinh sẽ có 

kì nghỉ bổ ích và lý thú, lấy thêm động lực để bắt đầu bước vào 

Học phần mới. 

 

Nhà trường cũng kêu gọi các ý kiến đóng góp và hỗ trợ từ Quý Phụ 

huynh trong việc tổ chức các hoạt động của nhà trường sẽ diễn ra 

trong Học phần tới như Tuần lễ đọc sách và Hội chợ Từ thiện 

Giáng sinh. 

 

Trân trọng, 
Lorraine Els 
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Thông điệp từ Thầy Hiệu phó 
 
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến, 
 

Một trong những chia sẻ tuyệt vời nhất 
của giáo viên đối với tôi là: “Thầy John,  
tôi rất vui khi được làm việc tại trường. 
Chưa có một công việc nào khiến tôi yêu 
thích và mong muốn được cống hiến như 
công việc tôi đang làm hiện nay. Tôi thực 
sự rất vui và mong ngày nào cũng được 
gặp các em học sinh, các đồng nghiệp 
của tôi ở đây.” 
 
Thật đáng tiếc khi có những người làm việc luôn chỉ mong đến thứ 
6, 5 ngày làm việc còn lại thì luôn mong chờ cho đến hết buổi 
chiều. Tại SIS, chúng tôi hướng tới việc xây dựng một ngôi trường 
mà các em học sinh, giáo viên và phụ huynh luôn cảm thấy hứng 
thú. Các em luôn muốn đến trường, được học với những giáo viên 
ưu tú nhất và luôn quan tâm đến sự tiến bộ của các em, cùng các 
em hướng tới phương châm giáo dục “Giá trị phương Đông, Học 
vấn Phương Tây, Công dân toàn cầu”.  
 
Chúng tôi nỗ lực cố gắng để có được tự tin tưởng và hài lòng của 
Quý Phụ huynh khi gửi con em mình đến trường, để các em học 
sinh phát huy được hết khả năng vốn có của mình. Nhà trường 
luôn mong muốn thấy được sự thay đổi của những nước đang phát 
triển như Việt Nam, và chúng tôi thực hiện điều đó thông qua việc 
giáo dục toàn diện cho các em học sinh, giúp các em phát triển 
toàn diện, chứ không chỉ dạy học sinh vượt qua các bài kiểm tra. 
Các giáo viên nhà trường đang rất nỗ lực để triển khai mục tiêu và 
không ngừng rèn giũa, cải tiến các phương pháp giáo dục để đạt 
được mục tiêu này. 
 
Chúng tôi hi vọng rằng, Quý Phụ huynh sẽ luôn đồng hành cùng 
với nhà trường, thường xuyên trao đổi với giáo viên để nắm được 
tình hình của con em mình ở trường, thắt chặt sự gắn kết giữa gia 
đình và nhà trường.   
 
Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ với nhà trường khi có thắc mắc hay 
ý kiến đóng góp liên quan đến việc học tập của con em mình tại 
trường. 
 
Trân trọng, 
John Roydon Barratt 
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Thông điệp từ Chuyên gia Tư vấn Học đường 
 
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến, 
 
Tháng 9 là tháng được mong đợi đối với 
các em học sinh trung học phổ thông của 
trường SIS Gamuda Gardens! Học sinh các 
lớp GAC, AS và AL sẽ tham dự Triển lãm 
giáo dục Viet Sing Swing tại trường UNIS 
vào ngày 28 tháng 9. Đây là một Triển lãm 
giáo dục lớn với sự tham gia của hơn 100 
trường đại học, cao đẳng và rất nhiều các 
buổi hội thảo chuyên đề được tổ chức. Học 
sinh của chúng ta cũng tham dự hội chợ 
này với các bài giới thiệu về cuộc sống 
thường nhật của các bạn học sinh ở các quốc gia khác nhau, hay 
làm cách nào để lên kế hoạch tài chính cho việc học đại học, cách 
thức tìm kiếm học bổng hiệu quả và rất nhiều chủ đề khác nữa. 
 
Mỗi bạn học sinh cũng sẽ có cơ hội tham gia trò chơi đóng vai trở 
thành các Chuyên viên tuyển sinh ở các trường đại học và trực tiếp 
rà soát các đơn ứng tuyển của các bạn học sinh khác. Mục đích của 
trò chơi này là giúp các em học sinh hiểu được cách các trường đại 
học sẽ xem xét các đơn ứng tuyển của học sinh dựa trên nhiều yếu 
tố khác nhau để quyết định lựa chọn học sinh đó vào học tại trường 
hay không. 
 
Từ đó, trên nền một Triển lãm giáo dục của các trường đại học, các 
em học sinh của chúng ta sẽ hiểu, tương tác và trực tiếp đặt câu hỏi 
cho các đại diện của các trường đại học. Đây thực sự là cơ hội 
tuyệt vời để các em trao đổi và gặp gỡ nhiều trường đại học trên 
toàn thế giới. 
 
Tôi cũng rất mong chờ sự kiện tuyệt vời này vì tôi chắc chắn rằng 
sự kiện này sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị và thông tin bổ ích 
cho các em học sinh. Nếu cần bất cứ sự hỗ trợ, tư vấn liên quan 
đến con đường học vấn của các em học sinh, Quý Phụ huynh vui 
lòng gửi thư điện tử cho tôi qua địa chỉ: 
michael.ogden@gamudagardens.sis.edu.vn 
 
Trân trọng, 
Michael Ogden 
 
 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 

@ CAU GIAY 
 Month  2014 

 

Trang 4 / 10 

Chuyến dã ngoại của các em học sinh lớp 1L  
tới Làng gốm Bát Tràng 

 
 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ GAMUDA GARDENS 
 Tháng 9 năm 2018 

Các cô giáo xinh đẹp trong tà áo dài truyền thống 

Các em học sinh hân hoan trong Lễ khai giảng năm học mới 

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 

mailto:Michael.ogden@gamudagardens.sis.edu.vn


 5 

  

 
 

Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam Khối Tiểu 
học và Trung học Cơ sở 
 

Kính chào Quí Cha mẹ học sinh! 
Các em học sinh yêu quí! 
 

Tháng 9 – một tháng náo nức, bận rộn vừa 
trôi qua! Bao Kế hoạch cần triển khai cho 
khởi đầu một năm học mới thành cộng! 
 

Chúng tôi vui mừng thông báo với Quí vị: 
Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 đã 
được tổ chức trang trọng và tốt đẹp cùng 
ngày giờ với các trường trên cả nước! Hôm 
đó, nhà trường vinh dự được chào đón 
đoàn đại biểu của Quận Ủy, UBND và Phòng GD&ĐT Hoàng Mai về 
dự! Ông Trần Quí Thái – Quận Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quân 
Hoàng Mai – trưởng đoàn, đã phát biểu chào mừng và động viên 
thày trò nhà trường phát huy hơn nữa những thành tích  đạt được 
của những năm học trước, xứng đáng là trường kiểu mẫu về CSVC, 
về chất lượng GD của Hoàng Mai nói riêng và của Hà Nội nói chung 
trong thời kì GD Việt Nam hội nhập sâu rộng, toàn diện với GD toàn 
cầu! 
 

 Ngày 21-9 vừa qua, nhà trường đã tổ chức thành công Lễ hội 
Trăng rằm cho các em HS 2 khối Quốc tế và Song ngữ, với chủ đề 
Thiếu nhi Quốc tế vui Trung thu! Không khí Lễ Hội thật tưng 
bừng, rực rỡ sắc màu của các trang phục dân tộc các Quốc gia trên 
thế giới, hòa cùng với sắc màu của đèn ông sao, đèn cá, đèn xếp…. 
Các em HS được tham gia rước đèn, được xem múa lân, được thi 
kéo co và được liên hoan bánh kẹo thật vui, ấm cúng! 
     
 Cũng ngay từ đầu năm học, BGH nhà trường đã tổ chức cho 100% 
cán bộ, giáo viên kí Cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo; 
100% HS kí Cam kết nghiêm túc  thực hiện các qui định của 
Luật giao thông đường bộ, Luật môi trường; nói không với ma 
túy và các chất gây nghiện, Nói không với bạo lực học đường; 
không sử dụng điện thoại trong giờ học, không sử dụng mạng 
vào mục đích xấu; Xây dựng trường học xanh – sach – đẹp , 
thân thiện và an toàn! 

 

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nôi và Phòng GD&ĐT quận 
Hoàng Mai về phòng chống dịch sốt xuất huyết và các bệnh dịch 
theo mùa, song song với việc tuyên truyền phòng chống dịch cho 
học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, nhà trường đã tự tổ chức phun thuốc 
thuốc diệt muỗi và bọ gậy 2 lần/ tháng . 
 

Nhằm giúp CMHS nắm được lịch thi HKI và thu xếp cho con đi du 

lịch không bị  trùng vào thời gian thi trên, ban Giám hiệu gửi tới Quí 

vi Lịch Thi học kì I của học sinh SVIS như sau: 
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Mong Quí vị hợp tác với nhà trường về các hoạt động giáo dục trên, 
giúp nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học! 
 

Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ cùng Quí vị trong việc giáo dục 
các em học sinh đạt được các kết quả mong đợi. 
 

Đây là địa chỉ liên lạc của tôi:       

Email: nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn   

Điện thoại: 0983053495 

 
Trân trọng, 

Dương Thanh Nghị 

 

 

 

Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam Khối Mầm 
non 

 

Kính chào Quý Cha mẹ học sinh! 
Các con học sinh yêu quí! 

 

Thật vui vì lại được gặp mặt Quý vị và các 
con trong Bài báo Tháng 9. 
 

Tháng 8 trôi qua thật nhanh và đã để lại 
những ấn tượng đậm sâu trong lòng tất cả 
các con cũng như toàn thể CBGVNV của 
toàn trường. 
 

Năm nay là năm đầu tiên của các con 

được đón Khai Giảng tại trường trong 

niềm hân hoan hồ hởi xen lẫn sự bỡ ngỡ. 

Để có được sự thành công như vậy tôi cũng xin được cảm ơn tới 

Thầy Deward và cô Amy đã tổ chức các trò chơi cho các con ở Sân 

bóng. Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể Quý phụ huynh 

đã ủng hộ cũng như phối hợp tốt với Nhà trường trong ngày Khai 

giảng- ngày 5/9 vừa qua. 
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Các thày cô giáo cùng các em học sinh  

trong Lễ khai giảng năm học mới 

Các thày cô giáo cùng các em học sinh  
trong Lễ khai giảng năm học mới 
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Học kỳ 
  

Thời gian Khối THCS Thời gian Khối Tiểu học 

1 27/11/2018 
đến 
8/12/2019 

Thi học kỳ 1 
(từ lớp 6 
đến lớp 9) 

4/12/2018 
Đến 
12/12/2018 

Thi học kỳ 1 
(từ lớp 1 đến 
lớp 5) 

2 2/4/2019 
đến 
18/4/2019 

Thi học kỳ 2  
(chỉ lớp 9) 

 7/5/2019 
Đến 
15/5/2019 
  

Thi học kỳ 2 
(từ lớp 1 đến 
lớp 5) 
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Một sự kiện mà bản thân tôi, cô tổng Hiệu trưởng Lorraine Els cũng 
như toàn bộ CBGVNV của trường đã có dịp được gặp gỡ, giao lưu, 
được hiểu hơn về tâm tư nguyện vọng của các bậc Phụ huynh trong 
buổi Họp Phụ Huynh đầu năm học 2018-2019.Thay mặt cho cô 
Hiệu trưởng Lorraine Els và toàn bộ CBGVNV của trường xin được 
gửi lời cảm ơn chân quý nhất tới tất cả các Quý vị Phụ huynh. 
 

Thưa Quý vị và các em! 
 

Tháng 9 đã trôi qua, các con học sinh của chúng tôi đã gắn bó với 
lớp, yêu thương gần gũi với cô giáo và biết sẻ chia hơn với bạn bè. 
Được chứng kiến các con lớn lên hàng ngày, hàng giờ, được nhìn 
thấy nụ cười trẻ thơ của các con, tất cả các Giáo viên cũng như 
BGH đều cảm thấy hạnh phúc và dường như thấy mình trẻ hơn rất 
nhiều. Và có lẽ ngày hạnh phúc nhất, vui nhất của tháng 9 đó là 
Ngày tết trung thu, ngày mà cả trường nô nức phấn khởi từ các cô 
giáo đến học sinh xúng xính trong bộ Áo dài thật đẹp. Những kỷ 
niêm khó phai mờ đó là màn múa Lân vui nhộn, rộn ràng với những 
tràng cười bất tận. Ngoài ra các con còn được làm bánh dẻo, cùng 
cô bày mâm cổ trung thu truyền thống. Một hoạt động rất có ý nghĩa 
mà tất cả chúng tôi đều ghi nhận đó là sự sẻ chia, yêu thương. Cảm 
ơn tất cả các Phụ huynh đã chuẩn bị đồ ăn cho các các con để các 
con có 1 bữa tiệc Buffet đáng nhớ.   
 

Tháng 9 đã khép lại, nhưng dường như những dư âm của nó sẽ 
còn đọng lại mãi trong tâm trí của tôi cũng như toàn thể CBGVNV 
của trường Mẫu Giáo Quốc Tế Kinderworld. 
 
Chúng tôi rất vui được lắng nghe và chia sẻ cùng Quý vị qua email: 

thuy.vuthi@gamudagardens.kinderworld.edu.vn. 

 
Trân trọng, 

Vũ Thị Thủy 

 
Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối Tiểu học) 
 
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,  
 

Chúng ta đã trải qua học phần 1 tràn đầy 
năng lượng. Các em học sinh tiểu học đã 
có nhiều tiến bộ xuất sắc cùng với nỗ lực 
của các thầy cô giáo trong việc xây dựng 
chương trình học cũng như môi trường 
học tập tuyệt vời cho các em. 
 
Chúng ta cũng vui mừng chào đón cô giáo 
Hannah Gill đến từ Ireland. Cô Hannah 
Gill sẽ dạy lớp 5L thay cho cô Marenke. 
Cô Marenke đã theo lớp 5L trong suốt hai 
năm vừa qua, nhà trường xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cô 
và gia đình. 
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Các cô giáo cùng các em học sinh KIK  
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Buổi họp phụ huynh học sinh KIK đầu năm học 

Các em học sinh KIK học làm bánh Trung thu 
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Mục tiêu giáo dục của trường SIS@Gamuda Gardens là đào tạo 
nên những công dân toàn cầu và có kiến thức. Chúng ta cũng biết 
rằng “Đọc sách là chìa khóa dẫn đến thành công trong học tập”. Phụ 
huynh cần khuyến khích các em đọc nhiều sách hơn nữa bằng việc 
tích cực đọc sách tại thư viện trường và mua sách để các em đọc ở 
nhà. Các em cần được ấn định thời gian đọc sách, đặc biệt là thời 
gian đọc sách ở nhà và thời gian đọc trên thư viện trường. Đó là 
cách tuyệt vời để xây dựng niềm yêu thích đọc sách cho các em. 
Tuyệt vời hơn nữa nếu cha mẹ có thể cùng đọc sách với con, điều 
này sẽ giúp ích rất nhiều cho con đường học tập của các con trong 
tương lai. 
 
Lễ hội Trung thu được tổ chức trên toàn hệ thống trường cũng là cơ 
hội để các em học sinh vui chơi, tham gia vào sự kiện đầy màu sắc 
này; giúp kết nối các em học sinh quốc tế khi các em được diện 
trang phục truyền thống của mình và có những trải nghiệm tuyệt vời 
cùng nhau. 
 
Buổi Họp Phụ huynh sắp diễn ra vào tháng 10 này là dịp đặc biệt để 
Phụ huynh và giáo viên trao đổi về tình hình học tập cũng như sự 
tiến bộ của các em học sinh. Nhà trường hi vọng Phụ huynh cố 
gắng sắp xếp thời gian để tham dự buổi Họp Phụ huynh vào tháng 
10 tới. Ngoài ra, Quý Phụ huynh có thể hẹn gặp giáo viên để trao 
đổi về vấn đề này bất kỳ thời điểm nào. 
 
Chương trình học ở trường được xây dựng với niềm tin rằng sự tiến 
bộ của học sinh trên nhiều lĩnh vực được ghi nhận theo rất nhiều 
cách khác nhau. Sự đồng hành và hỗ trợ của cha mẹ chính là nền 
tảng đàm bảo sự phát triển tối ưu cho mỗi đứa trẻ. Một lần nữa, nhà 
trường xin gửi lời cảm ơn đến Quý Phụ huynh vì sự động viên 
khuyến khích con em mình nỗ lực cố gắng học tập. Quý Phụ huynh 
vui lòng liên hệ với Nhà trường khi có ý kiến đóng góp hoặc câu hỏi 
cần giải đáp. 
 
Trân trọng, 
Tiến sỹ Noel Geoghegan 
 
 
Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối THCS 
Chương trình Quốc tế) 
 
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến, 
 
Chúng ta sắp đi hết học phần 1 của năm học 2018 – 2019 và tất cả 
các em học sinh và giáo viên đang rất chăm chỉ nỗ lực học tập và 
làm việc. 
 
Một trong những điều tôi thấy ngay từ đầu năm học là Phụ huynh rất 
ủng hộ các hoạt động diễn ra tại trường. Thật tuyệt vời khi tôi được 
gặp và trò chuyện với các Quý Phụ huynh, những người luôn đồng 
hành cùng các em học sinh trên con đường học tập bởi đây là yếu 
tố quan trọng hàng đầu dẫn tới sự thành công trong học tập của các 
em. Tôi có may mắn được gặp gỡ một số phụ huynh của trường và  
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Trò chơi kéo co của các em học sinh khối THCS 
trong Lễ hội Trung thu 2018 

Trò chơi kéo co của các em học sinh Tiểu học  
trong Lễ hội Trung thu 2018 

Trò chơi kéo co của các em học sinh khối THPT 
trong Lễ hội Trung thu 2018 
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có những cuộc thảo luận mang tính xây 
dựng từ phía phụ huynh về việc “Làm 
cách nào để hỗ trợ các con trong việc học 
tại trường”. 
 
Chúng tôi sẽ sớm hoàn thiện báo cáo tình 
hình học tập của học sinh trong Học phần 1 
và sẽ trao đổi cụ thể với Phụ huynh trong 
Buổi Họp Phụ huynh vào tháng 10 này. 
Thông qua bảng kết quả học tập này, Phụ 
huynh cần trao đổi với con em mình về 
những điểm mạnh cần phát huy, những 
điểm yếu cần cố gắng cải thiện, lên kế hoạch sẵn sàng cho các em 
để bắt đầu Học phần mới và chuẩn bị tốt kiến thức cho kì thi học kỳ 
sắp tới. 
 
Các câu lạc bộ ngoài giờ cũng đang hoạt động đều đặn. Đội tuyển 
bóng rổ của trường đã có chiến thắng thuyết phục 3 trận trước đội 
tuyển trường UNIS trên sân khách. Xin gửi lời chúc mừng đến các 
em trong đội tuyển và đặc biệt cảm ơn huấn luyện viên Giegerich. 
Và còn rất nhiều hoạt động đang chờ đón các đội tuyển thể thao 
của trường ta sắp tới vì vậy xin gửi làm cảm ơn tới thầy Labrue và 
toàn thể giáo viên đã nỗ lực rất nhiều trong việc xây dựng và mang 
đến thành công cho các hoạt động ngoại khóa của trường. 
 
Trân trọng, 
Sean Stokes 
 
 
Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối THCS 
Chương trình Song ngữ) 
 
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến, 
 
Chúng ta đã bắt đầu một năm học mới thật 
tuyệt vời! Các em học sinh cũng quen với nề 
nếp và có tiến bộ trong học tập. 
 
Các cuộc họp Phụ huynh sẽ diễn ra trong 
tháng 10. Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ 
với giáo viên để sắp xếp thời gian họp phù 
hợp và thuận tiện cho gia đình. Các em học 
sinh cũng có cơ hội biết đến Quỹ Tê giác 
Trắng và các hoạt động để bảo vệ các loài 
động vật quý hiếm trên thế giới. 
 
Nhà trường đã tổ chức Lễ hội Trung thu và nhận được sự hưởng 
ứng nhiệt tình từ các em học sinh cũng như các thầy cô giáo. Tại 
SIS, chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của các nền văn hóa và sự 
ảnh hưởng của văn hóa đến xã hội. Thật là một trải nghiệm thú vị 
với tôi và đây cũng là lần đầu tiên tôi được tham dự Lễ hội này tại 
Việt Nam. 
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Một tiết mục biểu diễn văn nghệ của các em học sinh  
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Quý Phụ huynh nên hỗ trợ con em mình học tập ở nhà. Kiểm tra bài 
vở của con hoàn thành hay chưa và nhắc nhở con chuẩn bị bài cho 
ngày hôm sau. Cha mẹ, học sinh và giáo viên cần trao đổi thường 
xuyên để đảm bảo sự tiến bộ của học sinh, không chỉ ở trường mà 
còn trong cuộc sống. 
 
Quý Phụ huynh nếu có câu hỏi về việc học của con em mình, vui 
lòng liên hệ với giáo viên và tôi. Nhà trường chắc chắn các em học 
sinh sẽ đạt được mục tiêu học tập đã đề ra. Tôi rất vui mừng được 
tiếp đón Quý Phụ huynh trong tương lai! 
 
Trân trọng, 
Paul McKenney 
 
 
 

Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối THPT) 
 
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,  
 
 
Chúng ta sắp kết thúc Học phần 1 năm 
học 2018 – 2019 – một năm học mới hứa 
hẹn gặt hái nhiều thành công và thú vị. Tôi 
gửi lời khen ngợi đến các em học sinh vì 
đã học tập chăm chỉ từ đầu năm học. Hầu 
hết các em đều đã quen với giáo viên mới, 
lớp học mới và các bạn mới. 
 
Tôi rất mong được gặp lại Quý Phụ huynh 
trong buổi Họp Phụ huynh sắp diễn ra tới 
đây. Nhà trường đánh giá cao sự đồng 
hành hỗ trợ của Quý Phụ huynh cùng với Nhà trường trong suốt 
quá trình học tập của học sinh tại trường. 
  
Cuối cùng, Nhà trường đã nhận được sự hưởng ứng từ rất nhiều 
học sinh tham gia các câu lạc bộ cũng như các hoạt động sau giờ 
học do nhà trường tổ chức trong năm học này. Những hoạt động 
này không chỉ giúp các em học sinh phát triển các kĩ năng như kĩ 
năng làm việc nhóm, kĩ năng lãnh đạo…; mà nó còn giúp các em 
ghi dấu ấn trong hồ sơ của mình. Năm nay, Câu lạc bộ Hùng biện 
nhận được sự ủng hộ và tham gia của các bạn học sinh đông hơn 
bao giờ hết, và thật vui mừng khi chứng kiến các em học sinh dần 
bước tới các vị trí lãnh đạo với tư cách là thành viên của Hội đồng 
Học sinh và Lớp trưởng. 
 
Trân trọng, 
Erin Roetker 
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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 


