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Ban Giám Hiệu 



Thầy Shane Blood  

Hiệu Trưởng 



Cô Nadine Cooper  

Hiệu Phó 



Cô Dương Thanh Nghị  

Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam 



Tiến sĩ. Noel Geoghegan 

Điều phối viên Phụ trách Học thuật (Khối 1 – 9) 



Cô Louise Ellis 

Điều phối viên Phụ trách Học thuật (Khối Trung học Phổ thông) 



Cô Nguyễn Thị Hiền 

Hiệu phó Chương trình Việt Nam (Khối Tiểu học) 



Cô Nguyễn Thu Hường 

Hiệu phó Chương trình Việt Nam (Khối Trung học) 



Đội ngũ Giáo viên 



Bằng cấp 

Giáo viên nước ngoài 

Các giáo viên có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ và Cử nhân trong lĩnh vực giảng 

dạy. 

Quốc tịch 

Các giáo viên đến từ: Úc, Mỹ, New Zealand, Singapore, Anh, Ai-len, 

Canada, Nam Phi, Pháp, Đức, Áo, Nga và Philippines 



Bằng cấp 

Giáo viên Việt Nam 

Tiểu học 

Bằng Cử nhân Sư phạm Tiểu học 

Trung học 

Bằng Cử nhân Sư phạm  với chuyên ngành giảng dạy 



Các chứng nhận 



Các chứng nhận  

  

• Được chứng nhận bởi Cục Khảo thí Bộ Giáo 

dục Singapore (SEAB) là một đơn vị nước 

ngoài chính thức tổ chức kì thi Tốt nghiệp tiểu 

học Quốc tế (iPSLE) 

• Được chứng nhận là Trung tâm Giáo dục 

Quốc tế Cambridge, đủ điều kiện để giảng dạy 

và đánh giá Chương trình Trung học Đại 

cương Quốc tế IGCSE và Chương trình 

AS/A Levels 



Chứng nhận  

  

• Được chứng nhận là Trung tâm khảo thí của 

ACT tiến hành kì thi kiểm tra đầu vào các 

trường đại học Mỹ (ACT). 

• Được chứng nhận bởi Tổ chức Giải pháp Giáo 

dục ACT để cung cấp chương trình Tiếng Anh 

Chuyên sâu (EPP) 

• Được ACT công nhận là đơn vị giảng dạy 

chương trình dự bị đại học (GAC) theo tiêu 

chuẩn của Hệ thống Văn bằng quốc gia Úc 



Chứng nhận  

  

• Là Ứng viên của Quy trình Kiểm định chất 

lượng của Hiệp hội các trường Phổ thông và 

Cao đẳng Miền Tây Hoa Kỳ (WASC) 

• WASC là Hiệp hội kiểm định chất lượng giáo 

dục nổi tiếng thế giới và là một trong sáu cơ 

quan kiểm định khu vực được công nhận bởi 

Bộ Giáo dục Hoa Kỳ.  Candidate for Accreditation. Approved by the 

Schools Commission of the Western Association 

of Schools and Colleges 



Cơ sở vật chất 



Cơ sở Vật chất Giai đoạn 1 (Hiện tại) 

• Căng tin có sức chứa 700 chỗ 

• Phòng Đa chức năng với sức chứa 1.000 người 

• Sân bóng 

• 2 Thư viện 

• 2 Phòng thí nghiệm 

• Phòng tập Gym 

• 2 phòng học Công Nghệ Thông tin 

• 2 Phòng học Nghệ thuật 

• 1 Phòng học Nhạc 

• 2 Phòng nhân viên 

• 44 Phòng học  

• Bể bơi của Khu đô thị 
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Trường SIS @ Gamuda Gardens khi hoàn thiện 

Building A 

Building B 

Building C 
Building D 



Con đường Học vấn tại SIS 





Tổng quan về Chương trình học 



Tổng quan về Chương trình học 

Chương trình Quốc tế: Khối 1 - 8 

1. Tiếng Anh, Toán, Khoa học –  Chương trình 

của Singapore 

2. Các môn  Xã hội học, Nghệ thuật, Thể dục, 

Công nghệ Thông tin – Chương trình Quốc tế 

3. Tiếng Trung 

4. Tiếng Anh chuyên sâu – Chương trình của 

ACT (được thiết kế nhằm tăng cường các kĩ 

năng tiếng Anh học thuật của học sinh) 

5. Việt Nam học (dành cho học sinh là công dân 

Việt Nam) 



Tổng quan về Chương trình học 

Chương trình Song ngữ: Khối 1 - 9 

1. Chương trình Bộ GDĐT Việt Nam 

2. Môn tiếng  Anh – theo chương trình Singapore 

3. Các môn Xã hội học, Nghệ thuật, Thể dục, 

Công nghệ Thông tin – Chương trình Quốc tế 

4. Tiếng Anh chuyên sâu – chương trình của ACT 

(được thiết kế nhằm tăng cường các kĩ năng 

tiếng Anh học thuật của học sinh) 



Chương trình Trung học Đại cương Quốc 

tế Cambridge (IGCSE)  
 



Chương trình Trung học Đại cương 

Quốc tế (IGCSE) 

Proposed Project Title Here 

Proposed sub-title here, if any 

1. Là chương trình học 2 năm 

2. Các môn học chính trong chương trình Cambridge: 

- Tiếng Anh (Là ngôn ngữ thứ nhất hoặc ngôn ngữ thứ 2) 

- Toán học  

- Khoa học Kết hợp (Hệ số 2)  

- Viễn cảnh Toàn cầu 

- Nghiên cứu Kinh doanh 

3. Các môn học tự chọn trong chương trình 

Cambridge; học sinh chọn 1 trong các môn sau: 

- Nghệ thuật và Thiết kế; Lịch sử hoặc Công nghệ Thông tin 

 

  



Chương trình Trung học Đại cương 

Quốc tế (IGCSE) 

Proposed Project Title Here 

Proposed sub-title here, if any 

4. Tiếng Anh Chuyên sâu – Cấp độ A và B – Chương 

trình của ACT (AES) (được thiết kế nhằm tăng 

cường kĩ năng tiếng Anh của học sinh) 

 

5. Giáo dục Thể chất  

 

6.  Việt Nam học (dành cho học sinh là công dân Việt 

Nam) 



Chương trình Đánh giá Toàn cầu (GAC)  
 



Proposed Project Title Here 

Proposed sub-title here, if any 

Chương trình Dự bị Đại học 

Chương trình Đánh giá Toàn cầu (GAC) 

•  Chương trình Dự bị Đại học 1 năm 

• Là cầu nối cho các em đến với các trường đại 

học trên toàn thế giới ở: 

•  Úc 

•  Canada 

•  Mỹ 

•  Singapore 

•  Anh 

GAC là chương trình dự bị đại học quốc tế duy nhất 

cung cấp bài thi ACT (Kì thi chuẩn hóa đầu vào đại 

học Mỹ) trong chương trình học. 

  

  

 

  

 

(Được Hệ thống Văn bằng Úc công nhận là Chương trình Dự bị đại học 

Chứng chỉ IV) 



Kết quả Sau khi Tốt nghiệp 

Proposed Project Title Here 

Proposed sub-title here, if any 

Kĩ năng mềm 

Học sinh có khả năng... 

   ....học tập/làm việc theo nhóm 

   ....tự học/phản ánh trình độ học tập của bản thân 

   ....quản lí thời gian hiệu quả 

   ....tiến hành các nghiên cứu định tính và định  

  lượng 

   ....tư duy tích cực/giải quyết vấn đề 

   ....thuyết trình và dẫn dắt thảo luận nhóm 

 



Kết quả sau khi Tốt nghiệp 

Proposed Project Title Here 

Proposed sub-title here, if any 

Các chứng chỉ 

 

• Bảng điểm trung bình chương trình GAC 

• Chứng nhận kết quả học tập Cấp độ 1 & 2 

• Bảng điểm cuối Cấp độ 3 

• Bảng điểm IELTS hoặc TOEFL (tùy chọn) 

• Điểm bài thi ACT 

• Được vào thẳng các trường đại học trong khối 

• Chuyển các điểm tín chỉ tới một số trường đại học nhất 

định dựa vào điểm trung bình môn 

 



Proposed Project Title Here 

Proposed sub-title here, if any 

 

 

Tại sao lại chọn GAC?  

 
 

• Học trong vòng 12 tháng 

• Được thiết kế riêng cho các học sinh sử dụng 

Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 

• Kiểm tra đánh giá thường xuyên 

• Tiết kiệm thời gian và chi phí 

• Số lượng học sinh ít 

• Đặc biệt cung cấp kiến thức nền tảng cho học 

sinh theo ngành Kinh doanh và Công nghệ 

Thông tin 

• Được công nhận bởi các trường đại học trong 

hệ thống. 

 



Chương trình dự bị đại học AS/A Levels 

của Cambridge  
 



Chương trình Trung học Phổ thông 

Proposed Project Title Here 

Proposed sub-title here, if any 

Chứng chỉ Quốc tế AS/A Levels của Cambridge 
 

• Được trường đại học Cambridge thiết kế riêng cho các học 

sinh quốc tế 

• Chứng chỉ quốc tế (125 nước)  

• Học sinh có thể tham gia chương trình AS/A Levels của 

Cambridge 2 năm trước khi đăng kí vào đại học 

• Được các trường đại học hàng đầu chấp nhận như Đại học 

Cambridge, Stanford, Harvard 

AS Levels 

•   Một nửa chương trình A Level 

•   Có thể hoàn thành trong 1 năm 

•   Có chứng chỉ riêng 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 



Học sinh sẽ học gì 

trong chương trình AS/A Levels? 

Proposed Project Title Here 

Proposed sub-title here, if any 

Việc lựa chọn môn học là rất quan trọng vì nhiều khóa 

học ở trường đại học đòi hỏi các học sinh phải học một 

số môn nhất định ở A Level. 

 

Học sinh sẽ chọn tối thiểu 3 môn và tối đa 5 môn học 

trong Khối A, B và C. 

 

 

 

 

Khối A: Toán và 

Các môn Khoa 

học 

Khối B: 

Ngôn ngữ 

Khối C 

Nghệ thuật & Các 

nghành Nhăn văn 

Toán 

Sinh  

Hóa 

Vật lí 

 Văn học Anh Kinh tế 

Nghiên cứu Kinh doanh 

Xã hội học  

Lịch sử 

Nghệ thuật & Thiết kế 



Proposed Project Title Here 

Proposed sub-title here, if any 

 

 

Tại sao lại chọn A Levels? 

• Được các trường đại học khắp thế giới công nhận, bao 

gồm toàn bộ các trường đại học ở Anh và hơn 450 

trường đại học ở Mỹ 

 

• Đã được chứng minh là chương trình cung cấp hành 

trang vững chắc cho các em học sinh không chỉ ở bậc 

đại học, mà còn trong sự nghiệp và cuộc sống 

 

• Học sinh có được kiến thức vững chắc và hiểu biết cần 

thiết cho bậc đại học 



Thành tích của Học sinh 
 



Kết quả Chương trình Cambridge IGCSE 

  

 

 

Môn học Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

SIS CIE SIS CIE SIS CIE SIS CIE SIS CIE 

Nghiên cứu Kinh 

doanh 

64.3% 81.3% 75.5% 81% 76.4% 81.1% 89.2% 82.1% 89.6% 82.2% 

Khoa học Kết 

hợp 

71.5% 91.4% 77.9% 89.9% 89.7% 94.3% 86.5% 91.4% 81.1% 91.7% 

Tiếng Anh là 

ngôn ngữ thứ 

hai 

100% 83.1% 97.0% 81.2% 90.0% 81% 92.0% 81.4% 85.7% 81.6% 

Tiếng Anh là 

ngôn ngữ thứ 

nhất 

n/a n/a 100% 91.8% 100% 86.7% 100% 87.5% 100% 86.4% 

Viễn cảnh Toàn 

cầu 

78.5% 87.9% 87.8% 92.9% 93.3% 93.5% 100% 91.1% 98.1% 91.8% 

Công nghệ thông 

tin 

85.6% 87.5% 68.2% 87.8% 83.3% 87.6% 97.3% 87.2% 86% 86.7% 

Toán 100% 84.3% 92.7% 83.7% 96.6% 83.1% 94.6% 83.4% 95.2% 81.4% 



Giải thưởng Cambridge - Thủ khoa Việt Nam 

  

 

 

Năm Môn học Tên Giải thưởng 

2012 Viễn cảnh Toàn cầu 

IGCSE  

Trần Hoài Thanh Thủ khoa Việt nam 

2013 Viễn cảnh Toàn cầu 

IGCSE 

Ngô Nam Sơn Thủ khoa Vietnam 

2013 Vật lí – A Level Phạm Vũ Phương 

Chi 

Đạt thành tích cao 

2014 Viễn cảnh Toàn cầu 

IGCSE 

Nguyễn Hoàng Minh 

Anh 

Thủ khoa Việt nam 

2014 Tiếng Anh là ngôn 

ngữ thứ nhất IGCSE 

Nguyễn Hoàng Minh 

Anh 

Thủ khoa Việt nam 

2014 Toán học – AS Level Bạch Quốc Trung Thủ khoa Việt nam 

2014 Xã hội học – A Level Đặng Mỹ Linh Thủ khoa Việt nam 

2015 Toán học IGCSE Trần Xuân Kiều Dũng Thủ khoa Việt nam 

2015  Tiếng Anh là ngôn 

ngữ thứ 2 - IGCSE 

Trần Xuân Kiều Dũng Thủ khoa Việt nam 

2015 Toán học – A Level Bạch Quốc Trung Thủ khoa Việt nam 



Các thành tích Đặc biệt – Học sinh chương trình 

Dự bị Đại học (GAC) 
• Đỗ Hoàng Giang đạt điểm tổng kết 3.6 – trung bình mỗi 

môn đạt 90% và đạt 8.0 IELTS. Giang đã đạt học bổng và 

hiện đang học tại trường Đại học Anh quốc. 

• Nguyễn Khánh Linh đạt học bổng của Viện đào tạo Đại 

học Glion – Thụy Sĩ. Đó là trường đào tạo quản trị khách 

sạn đứng trong nhóm 3 trường hàng đầu trên thế giới.  

• Đỗ Hoàng Việt được trường Đại học Berkeley, New York 

vinh danh vì đạt điểm tổng kết tuyệt đối 4.0. Việt được 

nằm trong danh sách khen thưởng của Tổng thống của 

trường Đại học Berkeley nơi em sắp hoàn thành chương 

trình cử nhân Quản trị Kinh doanh. 

 

 



Đích đến của các em học sinh 
 



Cựu học sinh của Trường 

Các em học sinh đang theo học tại các nước khác nhau trên 

thế giới như: Malaysia, Singapore, Mỹ, Canada, Australia, 

Thụy Sĩ, Vương Quốc Anh, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Hàn 

Quốc và Việt Nam. 

 

Các em học sinh theo học các ngành: 

Luật, Thiết kế Đồ họa, Quản trị Kinh doanh, Sản xuất Phim, 

Quản trị Khách sạn, Kế toán, Quan hệ Quốc tế, Kĩ thuật Môi 

trường, Tài Chính, Y học, Ngân hàng và Nha khoa. 

 



Các Chương trình Ngoại Khóa 



Các Chương trình Ngoại khóa 

• Cung cấp nhiều chương trình CLB sau giờ học như Bóng 

rổ, Bóng đá, Bóng Bàn, Bóng đá Gaelic, Thể hình, Câu 

lạc bộ Lego và Mô hình Liên Hợp Quốc. 

• Các lớp phụ đạo môn Tiếng Anh, Xã hội học, Khoa học và 

Tiếng Trung. 

• Ngày hội Thể thao toàn trường vào mỗi Học phần 

• Chương trình tham quan nước ngoài 



Liên lạc giữa Phụ huynh và Nhà trường 
 



Liên lạc giữa Phụ huynh và Nhà trường 

• Vào đầu năm học, Nhà trường cung cấp địa chỉ hòm thư điện tử của 

tất cả các giáo viên cho các Phụ huynh.  

• Toàn bộ thư được gửi về cho Phụ huynh qua thư điện tử và một bản 

thư tay cũng được gửi qua học sinh để mang về nhà. 

• Bản tin tháng được gửi qua học sinh để mang về nhà, được gửi tới 

Phụ huynh qua thư điện tử và được đăng trên trang web của trường.  

• Họp Phụ huynh được tổ chức 2 lần/năm. 

• Bảng báo cáo kết quả học tập được gửi về nhà 3 lần/năm, bao gồm 

Bảng Đánh giá tiến bộ học tập kì 1; Bảng kết quả học tập kì 1; Bảng 

kết quả học tập kì 2. 

• Phụ huynh có thể liên lạc với giáo viên qua thư điện tử và Sổ tay Học 

sinh. 

• Phụ huynh có thể liên hệ qua Giáo viên trợ giảng hoặc Giáo viên Chủ 

nhiệm lớp. 

• Phụ huynh có thể liên hệ với Văn phòng trường để đặt lịch hẹn với 

Ban Giám hiệu. 



Xin chân thành cảm ơn 

   
http://gamudagardens.sis.edu.vn/  
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