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Thư từ cô Hiệu trư 
 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
NHÂN VIÊN 
  

Tôi rất vui mừng thông báo rằng thầy 

Michael Ogden đã được bổ nhiệm vị trí 

quyền Hiệu phó cho đến cuối năm học. 

 

Tôi cũng rất vui mừng chào đón Tiến sĩ 

Alexander McGregor đến gia đình SIS 

của chúng ta. Tiến sĩ McGregor thay thế thày Bruno Giegerich và 

giảng dạy bộ môn Viễn cảnh toàn cầu và Khoa học về Xẫ hội 
 

CUỘC THI ORIGAMI 

 

Như đã đề cập trong bản tin trước, Học Kỳ I của học sinh đã kết 

thúc với cuộc thi origami vui nhộn. Các bạn học sinh đã tạo ra rất 

nhiều hình dạng origami sáng tạo và độc đáo. 

Dưới đây là những học sinh đã chiến thắng trongcuộc thi này : 

 Hai giải ba thuộc về Học sinh Minh Anh lớp 2B và Triều An Lớp 

6LB; 

 Hai giải nhì thuộc về Học sinh Thùy Anh Lớp ASL và Học sinh 

Triệu An Lớp 6LB và Học sinh Xuân Bách Lớp 6A; 

 Hai giải nhất thuộc về Học sinh Nguyễn Đặng Bảo Hoàng Lớp 6B 

và Học sinh Dae Hoon Lớp 6LA. 

Xin chúc mừng những học sinh đã đạt giải. 

 
HỌP PHỤ HUYNH 

 

Cảm ơn Quý phụ huynhđã tham dự buổi họp với giáo viên được tổ 

chức vào Thứ Tư ngày 20 và Thứ Năm ngày 21 tháng Hai vừa 

qua. 

Sau đây là tổng số phụ huynh đã tham dự hai Buổi họp: 

 Khối THCS và THPT Quốc tế: 67% 

 Khối THCS Song ngữ: 64% 

 Khối Tiểu học Quốc tế: 92% 

 Khối Tiểu học Song ngữ: 86% 

 

THÁNG 2 NĂM 2019 

   http://gamudagardens.sis.edu.vn 
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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 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI GAMUDA GARDENS 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thư từ Cô Hiệu trưởng 

 Thông điệp từ Thầy Quyền Hiệu phó  

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

 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 

thuật (Khối THCS Chương trình Song ngữ ) 

 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học 

thuật (Khối THPT) 

 Thư từ cựu học sinh tại SIS 

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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Những phiếu điểm mà phụ huynh chưa đến lấy sẽ được phát lại cho học 

sinh để mang về cho phụ huynh. 

Nếu Quý vị chưa có thời gian tham dự cuộc họp phụ huynh vừa qua, vui 

lòng sắp xếp thời gian thuận tiện để gặp gỡ và trao đổi với Giáo viên 

 

ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN 

Tôi rất vui mừng thông báo rằng Chương trình Đôi bạn cùng tiến của 

Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens tiếp tục diễn ra hai lần 

một tuần. 

Dưới sự giám sát của thầy Grant, những học sinh được chọn đều có 

thành tích học tập, phẩm chất tốt và mong muốn tham gia chương trình 

để giúp đỡ các em học sinh nhỏ tuổi hơn trong các môn học được giảng 

dạy bằng Tiếng anh. 

 Chương trình Đôi bạn Cùng Tiến giúp xây dựng mối liên kết giữa các học 

sinh ở các độ tuổi và lớp học khác nhau và giúp tất cả học sinh phát triển 

được tiềm năng của mình. Đối với các học sinh đảm nhận vai trò gia sư, 

việc hợp tác này sẽ giúp các em trau dồi kỹ năng lãnh đạo, một trong 

những kỹ năng quan trọng sẽ giúp các em trong suốt cuộc đời. 

Nếu Quý vị nghĩ rằng con mình cần thêm trợ giúp, vui lòng yêu cầu học 

sinh liên hệ với thầy Brett Grant hoặc GVCN. 

 

MUN (Mô hình liên hợp quốc) 

Các em Nghiêm Minh Quang, Kim Sung Jun, Lee Da Hyeon, Lee Yeo 

Yeong, Kim Ji Woo, Nguyen Phan Hà Anh và Nguyễn Minh Ngọc đã đại 

diện cho trường chúng ta tham dự hội nghị MUN dành cho các trường 

Quốc tế Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trong tháng 2. 

Khả năng tranh luận và tư duy phản biện mà các em đã thể hiện trong Hội 

nghị đã chứng minh các em xứng đáng trở thành những gương mặt đại 

diện cho trường. Các em đã làmchúng tôi rất tự hào. Chúng tôi rất mong 

chờ vào sự thể hiện của các em trong hội nghị MUN tại UNIS sẽ diễn ra 

vào ngày 28 tháng 2 và mồng 1 tháng 3 sắp tới. 

 

Kỳ thi ISA 

Các em học sinh Khối 3 và Khối 5 đã tham dự bài kiểm tra ISA để đánh 

giá các tiêu chuẩn học thuật của chúng ta so với thế giới. Chúng tôi rất 

mong nhận được kết quả bài kiểm tra này vào tháng Chín tới. 

  

Kỳ thi thử 

Học sinh các lớp  IGCSE, AS và A-level của chúng ta sẽ bắt đầu kỳ thi 

thử vào tháng 3 để chuẩn bị cho các kỳ thi Cambridge sắp tới. Nhà 

trường rất mong Quý phụ huynh dành thời gian khuyến khích học sinh 

nghỉ ngơi đầy đủ và ôn tập lại các bài học trên lớp 

  
CUỘC THI SPELLING BEE 

Tôi vui mừng thông báo rằng ủy ban tổ chức sự kiện của học sinhsẽ tổ 

chức Cuộc thi đánh vần trong kỳ học này và vòng chung kết sẽ được tổ 

chức tại nhà đa năng theo thời giansau: 

Khối Tiểu học:, Thứ Hai ngày 11 tháng 3.  

Khối THCS: Thứ ba ngày 12 tháng 3.  

Trường THPT: Thứ Tư  ngày 13 tháng 3.  

Chúng tôi sẽ công bố người chiến thắng trong bản tin tiếp theo. 

  

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

 Tháng 2 năm 2019 

Giúp đỡ bạn học về bản đồ thế giới 

 

Chương trình Đôi bạn Cùng Tiến là cơ hội tốt cho cả các em 
học sinh 

 

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 
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Thông điệp từ thầy Quyền Hiệu phó 
 
Kính gửi Quý phụ huynh, 

Tôi rất hân hạnh khi được bổ nhiệm trở 
thành Quyền Hiệu phó tại trường SIS 
Gamuda Gardens. Tôi vẫn làm công tác 
tư vấn học đường vì vậy Quý vị có thể 
liên lạc với tôi nếu có bất cứ vấn đề nào 
cần được hỗ trợ. 

Trong kỳ học tới, chúng tôi sẽ có buổi trò 
chuyện với các em học sinh THPT về sự 
lựa chọn các môn học và định hướng 
nghề nghiệp sau này. Nếu Quý vị muốn  
nghiên cứu thêm về những định hướng 
nghề nghiệp cho con em mình, Qúy vị có 
thể tham khảo các  thông tin trên mạng 
như Holland Interest Code và Happenstance Learning Theory. Qúy vị 
có thể tìm hiểu về hai lý thuyết  này trên Google để có thêm thông tin 
về các lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh.  

Nếu Quý vị chưa rõ về việc nên chọn môn học nào hoặc muốn thảo 
luận thêm về hai lý thuyết trên, xin vui lòng liên hệ với tôi qua email: 
michael.ogden@gamudagardens.sis.edu.vn hoặc gọi điện đến trường 
và đặt lịch hẹn với tôi. 

Trân trọng, 

Michael Ogden 

Thông điệp từ cô Hiệu phó khối Tiểu học 
 
Kính gửi Quý phụ huynh, 

Sau kỳ nghỉ hai tuần, cả Giáo viên và học 
sinh Tiểu học đã trở lại trường và sẵn sàng 
bắt đầu kỳ học thứ 3 củaHọc kỳ II. Chúng 
tôi chào đón Cô Nicole Ware trở thành 
Giáo viên Lớp 2 Song ngữ 

Học sinh Khối Lớp 3 và 5 đã tham gia kỳ 
thì đánh giá Quốc tế ISA về toán, đọc và 
viết. Sẽ mất vài tháng mới có kết quả của 
bài thi này. 

Buổi họp giữa Phụ huynh và giáo viên đã được tổ chức vào ngày 20 
và 21 tháng 2. Xin cảm ơn Quý vị phụ huynh đã tham dự buổi họp 
cũng như sự hỗ trợ của Quý phụ huynh cho học sinh và Nhà trường. 
Nếu bạn chưa có cơ hội gặp gỡ (các) giáo viên của con mình, xin vui 
lòng sắp xếp lịch hẹn gặp thuận tiện nhất c với Giáo viên. 

Nhiều lớp khối Tiểu học đã đến thăm Trung tâm đào tạo Quốc tế 
Pegasus vào cuối tháng 1 và tháng 2 để làm bánh doughnuts, há cảo  

Thư viện của học sinh tiểu học đã cập nhật thêm rất nhiều đầu sách. 
Nhà trường rất mong Quý phụ huynh khuyến khích các con đọc sách 
bằng tiếng Anh và tiếng Việt mỗi tối. Học sinh có thể ghé thăm thư 
viện trong Tòa nhà C trước giờ học, vào giờ nghỉ buổi sáng và trong 
bữa trưa, ngoài thời gian đã được lên lịch hàng tuần với các giáo viên 
tiếng Anh. 

Trân trọng, 

Julie Schaefer 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ CAU GIAY 

 Month    2014 
 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 November 2018 

 
Hai học sinh Lee Yeo Yeong  và Kim Ji Woo đang trình bày bài 

diễn văn của mình tại hội nghị MUN . 

 
Các em đã dành rất nhiều tâm huyết cho hội nghị MUN  được 

tổ chức tại trường ISV 

Nhóm học sinh tham dự hội nghị MUN cùng với cô Kim Scott 

 

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 
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Thông điệp từ cô Hiệu trường SVIS 
 
Kính chào Quý cha mẹ học sinh! 

Các em yêu quý! 

 

Chúng tôi rất vui mừng chào đón Quý vị và 

các em đã quay trở lại trường đông đủ sau 

Kì nghỉ  Tết Kỷ Hợi sum họp ấm cúng bên 

gia đình và người thân! 

 

Chúng tôi cũng vui mừng thông báo với các 

Quý vị: từ những ngày đầu tiên đến trường 

sau nghỉ Tết, các em HS  đã bắt tay vào 

thực hiện nghiêm túc chương trình học tập, 

giữ gìn nền nếp kỷ cương và các cam kết về xây dựng trường học 

an toàn, học sinh văn minh thanh lịch -  đã ký từ đầu năm học và 

trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán! 

Điều đặc biệt,  các em HS  từ Tiểu học đến THCS đã có ý thức trích 

một khoản tiền mừng tuổi để đóng góp, xây dựng  Quĩ  Đền ơn đáp 

nghĩa -  Tri ân các cô bác Thương binh trung tâm điều dưỡng 

Thương binh Duy Tiên-  Hà Nam . Đây là một trong những địa 

chỉ đỏ, vào tháng 6 hàng năm, thày trò nhà trường lại cùng nhau 

đến thăm và tặng quà các cô bác thương binh trong thời kì chống 

Pháp và chống Mỹ – những người  đã cống hiến cả  tuổi thanh xuân 

và một phần xương máu của mình cho Độc lập, Tự do, Hòa bình 

của Tổ Quốc Việt Nam! 

 

Cũng trong tháng 2, các thày cô giáo khối Song ngữ SVIS lại sôi nổi 

tổ chức Hội giảng Mùa Xuân, nhằm không ngừng nâng cao chất 

lượng day-học, đáp ứng yêu cầu của đổi mới, hội nhập toàn diện, 

sâu rộng của giáo dục nói riêng và các mặt chính trị, kinh tế, quốc 

phòng của đất nước nói chung! 

Quý vị kính mến! Thời tiết sau Tết thay đổi thất thường! Rất mong 

Quý vị chú ý mặc ấm cho các con những ngày thời tiết trở lạnh, đảm 

bảo tốt sức khỏe cho các con học tập, vui chơi an toàn ở trường! 

Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý vị đã hỗ trợ nhà trường cho các 

con đi khám sức khỏe đợt bổ sung  đầy đủ, đảm bảo 100% học sinh 

song ngữ được khám sức khỏe, phát hiện và có hướng điều trị kịp 

thời một số bệnh đặc biệt ở các em! 

 

Chúng tôi vô cùng cảm ơn Quý vị đã đến dự khá đông đủ và đóng 

góp các ý kiến xây dựng với nhà trường trong 2 buổi họp cha mẹ 

học sinh cuối HK I,ngày 20 và 21/2/ 2019 vừa qua! 

Nhân dịp năm mới, một lần nữa kính chúc Quý vị cùng gia đình luôn 

mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng! 

 

Mọi thông tin cần trao đổi, Quý vị vui lòng gửi về địa chỉ: 

nghi.duongthanh@gamudagardens.sis,edu.vn 

để được chia sẻ! 

 

Trân trọng! 

Duong Thanh Nghi 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GẢDENS 

 October  2015 
 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

November 2018 

Cô Thọ và tiết học âm nhạc cho các em học sinh. 

Tiết giảng dạy của thầy Duy trong Hội giảng Mùa Xuân 

Một tiết học khác của cô Thủy,                                                     
các em được học  tập theo nhóm 

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 
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Thông điệp từ cô Hiệu trường Trường mầm non 
 
Kính chào Quý CMHS! 

Các con HS yêu quý! 

 

Tôi hy vọng rằng Quý phụ huynh cũng như 

các con học sinh thân yêu của chúng ta đã 

có một kỳ nghỉ Tết an yên và hạnh phúc bên 

gia đình thân yêu của mình. 

Lời chào cho một năm mới cũng là lời chúc 

SỨC KHỎE, MAY MẮN, BÌNH AN VÀ RỰC 

RỠ THÀNH CÔNG tới tất cả các Phụ huynh 

và các con học sinh năm Kỷ Hợi 2019. 

 
Sau một thời gian nghỉ Tết các con học sinh 

thân yêu của chúng ta quay lại trường với 1 tâm thế mới, niềm vui 

mới và sự hứng khới ngập tràn cho 1 năm mới. Các con dường như 

đã lớn hơn rất nhiều, chững chạc hơn, ngoan hơn và biết nghe lời 

cô và chia sẻ hơn với các bạn. Các con rất hào hứng kể về những 

hoạt động của các bạn trong những ngày Tết như con được đi chúc 

Tết, con được đi chơi hay con được nhận rất nhiều lời chúc từ ông 

bà và bố mẹ.  

Ở trường các con còn được tìm hiểu về các mùa trong năm, được 

cô giáo dẫn đi khám phá về các loại cây xanh, các loại hoa trong 

trường của mình. Bạn nào cũng rất hào hứng và thích thú khi được 

hòa mình cùng với thiên nhiên và đất trời, được cảm nhận rõ hơn về 

không khí của Mùa xuân. 

 
Thưa Quý vị và các con học sinh thân yêu! 

 
Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy là các con đã đi hết một nửa 

chặng đường, các con đã kết thúc 2 học phần và đang hào hứng 

chuẩn bị cho học phần tiếp theo với nhiều bận rộn và thú vị. Các 

giáo viên của chúng tôi đã cùng các con ôn lại những kiến thức cũ, 

cùng các con làm những bài kiểm tra về các lĩnh vực như Ngôn 

ngữ , toán, văn học, kỹ năng về xã hội, khám phá khoa học, kỹ năng 

máy tính hay kiến thức về chương trình Tiếng Việt. Tất cả những cái 

đó cũng như theo dõi quá trình học của các con để Xây dựng một 

Phiếu kết quả học tập đầy đủ và chuẩn chỉnh nhất và gửi lại cho quý 

Phụ huynh thông qua Buổi học tổng kết giữa Giáo viên và Phụ 

huynh trong thời gian từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3. 

Chúng tôi hy vọng Quý phụ huynh sẽ cảm thấy hài lòng về sự cố 

gắng và tiến bộ của cả cô và trò trường mẫu giáo Quốc Tế Kinder-

world. Xin chân thành cảm ơn tới tất cả các Quý Phụ huynh đã đồng 

hành cùng chúng tôi trong thời gia qua. 

 
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 
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Các em học sinh được  học cách sắp xếp đồ vật 
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tham gia các hoạt động mỹ thuật 
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Thông điệp từ thầy điều phối viên học thuật Khối Tiểu học 
 
Kính gửi Quý phụ huynh, 

 

Học phần 3 đã bắt đầu với rất nhiều năng lượng 

và thật tuyệt khi thấy các em học sinh yêu thích 

khoảng thời gian ở trường   

 

Cảm ơn Qúy phụ huynh đã tham gia các cuộc 

họp giữa Giáo viên và Phụ huynh gần đây. Đây 

là cơ hội tốt để gặp gỡ các giáo viên và được 

trao đổi trực tiếp về sự tiến bộ của con mình. 

Các cuộc họp này cũng giúp giáo viên hiểu thêm 

về phụ huynh học sinh. Quý vị chính là người thày đầu tiên và quan 

trọng nhất của các con. 

Các buổi họp phụ huynh cũng là một lời nhắn nhủ đến các con rằng bố 

mẹ thực sự quan tâm đến việc học cũng như tương lai của con.  

 

Khi xem bảng điểm của  Khối Tiểu học, tôi nhận thấy Trường đã có rất 

nhiều học sinh xuất sắc, chăm chỉ và luôn đạt kết quả tốt trong các  bài 

thi. Chúng ta hãy cùng nỗ lực để giúp các em duy trì những  thành tích 

học tập tốt như vậy . 

 

Nếu Qúy vị cần hỗ trợ, hãy liên hệ với tôi bất kỳ lúc nào. 

 

Trân trọng, 

Tiến sĩ Noel 

 
Thông điệp từ thầy điều phối viên học thuật khối THCS Quốc tế 
 

Qúy  phụ huynh và các em học sinh thân mến,  

 

Chúng ta đang bước vào giai đoạn quan trọng 

trong năm học. Sau những kỳ nghỉ liên tiếp từ 

Lễ Giáng sinh đến kỳ nghỉ Tết, cũng như sau 

một loạt các kỳ thi, chúng ra đã thực sự trở lại 

nhịp bình thường của trường học. Tôi rất vui 

mừng khi thấy nhiều báo cáo tích cực về các 

hoạt động đang diễn ra ở trường. 

Các hoạt động sau giờ học sẽ khởi động lại 

sớm. Tôi rất khuyến khích các em học sinh 

tham gia một câu lạc bộ mà con yêu thích. Học 

thuật rất quan trọng nhưng tại SIS, chúng tôi muốn học sinh của mình 

trở thành những công dân toàn cầu năng động, có thể tự tin tham gia 

vào các hoạt động như thể thao, hùng biện v.v. Nhiều em học sinh đã 

có những trải nghiệm tuyệt vời trong các cuộc thi bóng đá và bóng rổ 

với các trường khác hoặc cuộc thi hùng biện được tổ chức tại trường 

Olympia. 

 

Khi chúng ta bước vào Học kỳ II, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh và kỳ 

thi sẽ đến rất gần. Tôi mong tất cả học sinh sẽ tập trung để đạt kết quả 

tốt nhất trong học kỳ này. 

 

Trân trọng, 

Sean Stokes. 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GẢDENS 

 October  2015 
 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

November 2018 

Một trận giao hữu bóng đá của học sinh khối 4-6 với trường 
SIS@Ciputra 

Một trận giao hữu bóng rổ của học sinh khối 4-6 với trường 
SIS@Ciputra 

Học sinh được luyện tập môn bóng bầu dục trong giờ thể dục. 
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Thông điệp từ thầy điều phối viên học thuật Khối THCS song 
ngữ 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Tôi rất hân hạnh vì được gặp rất nhiều Quý 

phụ huynh trong các buổi họp Giáo viên và 

Phụ huynh vừa qua. Thật tuyệt vời khi thấy rất 

nhiều phụ huynh quan tâm đến việc học của 

con em mình. Nếu Qúy vị có bất kỳ câu hỏi 

nào, hãy liên hệ với giáo viên bất cứ lúc nào 

và sắp xếp một cuộc họp để thảo luận về  các 

biện pháp giúp duy trì hoặc cải thiện kết quả 

học tập của con  

 

Chúng tôi sẽ sớm bắt đầu các chuyến đi Outward Bound đến Hạ Long. 

Tôi chắc chắn rằng các học sinh sẽ có một thời gian tuyệt vời.Tôi cũng 

hy vọng có cơ hội tham gia cùng học sinh để khám phá nhiều hơn về 

đất nước Việt Nam xinh đẹp. 

 

Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ sớm bắt đầu các buổi tập cho buổi hòa 

nhạc cuối năm. Tôi thực sự mong chờ được xem chương trình và xem 

các em học sinh thể hiện bản thân thông qua các bài hát và điệu nhảy. 

Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về học sinh. 

 

Trân trọng, 

Paul McKenny  
 
Thông điệp từ cô điều phối viên học thuật khối THPT 
 
Quý phụ huynh và các em học sinh thân 

mến, 

 

Kỳ học này là một cột mốc quan trọng đối 

với nhiều học sinh năm cuối của chúng ta vì 

các em đã gần hoàn thành khóa học IGCSE 

và AS / A Level. Để chuẩn bị cho học sinh 

tham dự kỳ thi Cambridge, Nhà trường sẽ tổ 

chức các kỳ thi thử từ ngày 4 đến ngày 19 

tháng 3. 

Các kỳ thi này sẽ có cùng tiêu chuẩn và 

được tổ chức trong điều kiện như các bài thi thực sự. Kỳ thi thử được 

thiết kế để học sinh tập trải nghiệm các bài thi mà học sinh sẽ thực hiện 

vào tháng 5 / tháng 6. Đây sẽ là cơ hội để xem các em có thể sẽ đạt 

điểm như thế nào trong bài thi thực tế. Ngoài ra, việc thi thử cũng giúp 

xác định các nội dung mà học sinh nên tập trung nghiên cứu trong 

những tuần cuối cùng trước khi làm bài thi Cambridge 

 

Nhà trường rất mong Quý vị động viên học sinh nghiêm túc tham gia 

các Kỳ thi  này , học tập và nghỉ ngơi đầy đủ trước ngày thi. Các em 

cũng nên ăn sáng đầy đủ để có nhiều năng lượng và sẵn sàng để làm 

bài thi thật tốt. Tôi xin gửi lời chúc may mắn đến tất cả học sinh các lớp 

IGCSE 2, AS và A Level của chúng ta! 

 

Trân trọng, 

Erin Roetker 
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Một tác phẩm STEM tuyệt vời khác của học sinh 

Khối lớp 8 cũng có tác phẩm STEM của riêng mình 
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