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Thư từ cô Hiệu trưởng 
 
Kính gửi Quý phụ huynh, 

 

Học Phần 3 là một học phần bận rộn khi 

chúng ta đang tiến tới nửa cuối của năm 

học. Các em học sinh cuối cấp đang bận 

rộn chuẩn bị cho các bài kiểm tra cũng như 

tham gia rất nhiều các sự kiện và hoạt 

động.  

 

GIÁO VIÊN MỚI 
Tôi rất vui mừng được chào đón thầy 

Redhemer Payad đến với đội ngũ Giáo viên, thầy Payad sẽ giảng dạy 

bộ môn Công nghệ Thông tin và và Khoa học máy tính, thay thế cho 

thầy Kleber Quevedo. 

 

MUN 

Chúng tôi rất tự hào về các em học sinh được mời là đại biểu tham gia 

hai hội nghị quan trọng là ISVMUN 2019 và UNISMUN 2019. 

"MUN là sân chơi khuyến khích các em học sinh tìm hiểu về các vấn 

đề quốc tế, nghiên cứu  các thủ tục quốc hội. Tham gia MUN, học sinh 

có cơ hội được phân tích, tìm cách giải quyết vấn đề và trình bày ý 

tưởng của mình dưới dạng thuyết trình và bằng văn bản. Các em học 

sinh sẽ làm việc theo nhóm, cùng nhìn vào quá khứ và hiện tại để đề 

xuất cho những kế hoạch trong tương lại với vai trò như những người 

điều hành đất nước.” 

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Cô Scott và Thầy Buglino - những người 

đã dành thời gian hướng dẫn và hỗ trợ các học sinh trong Câu lạc bộ. 

Xin được chúng mừng các em học sinh:  

Jong In, Chan Young, Gia Khánh và Minh Quang lớp A Level; Sung 

Jun lớp GAC; Ji Woo, Hà Anh, Minh Ngọc, Da Hyeon, Yeo Yeong, 

Minh Khuê, Bảo Trâm, Cẩm Uyên và Mai Khanh các lớp IGCSE 1 và 

2. 

 

DANH HIỆU HỌC SINH XUẤT SẮC 

Tôi rất vinh dự được trao bằng khen học sinh xuất sắc cho 53 em học 

sinh có thành tích học tập nổi bật trong học kỳ I. Các em đã làm rất tốt, 

mong rằng các em sẽ tiếp tục giữ vững phong độ. Tôi cũng mong 

muốn được trao danh hiệu này cho nhiều học sinh khác trong Học kỳ 
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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 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 

  Năng động và có trách nhiệm 
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Dưới đây là danh sách các học sinh được nhận bằng khen Học sinh xuất sắc trong Học kỳ I: 
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2A  4A  8B 

1 Hoàng Cẩm Vân Hà  24 Đoàn Gia Bách  41 Nguyễn Bảo Linh 

2 Nguyễn Linh Chi  25 Nguyễn Thanh Lâm  8LA 

3 Trịnh Thanh Thủy  4L  42 Lê Trung Nguyên 

4 Vũ Tuấn Khoa  26 Lee Hyun Seon  8LB 

2B  27 Lim Jee Hyun  43 Nguyễn Hà Nhật Minh 

5 Britney Leow Diệp Y  5A  44 Nguyễn Thảo Hiền 

6 Nguyễn Đăng Bảo Đan  28 Trần Phúc An  IGCSE 1C 

7 Nguyễn Đức Minh  5L  45 Lee Da Hyeon  

2L  29 Lee Ga Won  46 Nguyễn Thiên Dương  

8 Byun Ji Hoo  6B  IGCSE 1D 

9 Dana Kim  30 Phạm Thái Trà My  47 Kim Ji Woo 

10 Hwang Hee Jun  31 Lê Khánh Chi  48 Nguyễn Trường Phúc 

11 Jeon Min Kyu  6LB  49 Đặng Phương Lan 

12 Ko Gyeong Rok  32 Ngô Bảo Anh  50 Nguyễn Minh Ngọc  

13 Kwon Ju Won  33 Dương Triều An   IGCSE 2A 

14 Oishi Jo  34 Sun Tian Xiang  51 Nguyễn Cẩm Lê  

15 Park Si Ha  7A  AS Level 

16 Trần Bùi Huyền Anh  35 Lê Việt  52 Trần Minh Anh  

3A  7LA  A Level 

17 Đoàn Khánh Hà  36 Trần Quang Thái  53 Lee Jong In  

18 Ngô Tĩnh Liên  37 Lê Nguyễn Tường Anh    

19 Nguyễn Trí Dũng  38 Lee Hye Won     

20 Trịnh Hà Nhi  39 Gabriela Patricia Rico Tejada     

3L  7LB    

21 Hwang Seung Jun  40 Matthew Myburgh    

22 Kim In Kyung       

23 Kwon Ju Eun       
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Thi thử và Kỳ thi Cambridge. 
Học sinh các lớp IGCSE, AS và A-level của chúng ta đã hoàn thành kỳ 

thi thử và nhận được kết quả. Đây là thời gian lý tưởng để phụ huynh 

có thể trò chuyện với học sinh và khuyến khích các em dành thời gian 

cho các môn học khó. Mong quý vị khuyến khích các con tích cực đặt 

ra những câu hỏi hoặc đặt lịch hẹn với các giáo viên  để chuẩn bị tốt 

cho kỳ thi cuối kỳ Cambridge của khối IGCSE, AS và A-level, sẽ được 

bắt đầu vào tháng tới. 

Cô Roetker đã gửi lịch thi vào tháng 3 / tháng 4 cho học sinh khối 

IGCSE. Vui lòng liên hệ với cô Roetker nếu Quý vị chưa nhận được 

thư này. 

Đây là khoảng thời gian rất quan trọng đối với các em học sinh của 

chúng ta, mong Quý vị có thể giúp con lên kế hoạch học tập và duy trì 

thói quen ăn ngủ lành mạnh. 
 

CUỘC THI ĐÁNH VẦN 
Cuộc thi đánh vần là một sự kiện rất thú vị và hấp dẫn. Các em học 

sinh xuất sắc có mặt trong vòng chung kết được thử thách đánh vần 

những từ có độ khó cao trước các bạn học sinh cùng khối. Các em đã 

đạt được mục tiêu học tập của nhà trường là trở thành học sinh giao 

tiếp tự tin và có thành tích học tập tốt. 

 

Chúc mừng các em học sinh sau: 
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Year 1  Year 6 

1st Trần Thy Vân  1st Phạm Thái Trà My 

2nd Na You Seol  2nd Nguyễn Đức Duy 

3rd Phạm Bảo Long  3rd Pramanik Ayush 

Year 2  Year 7 

1st Byun Ji Hoo  1st Matthew Myburgh 

2nd Hoàng Cẩm Vân  Hà  2nd Lê Kim Khánh 

3rd Nguyễn Đăng Bảo Đan  3rd Lê Việt 

Year 3  Year 8/9 

1st In Kyung Kim  1st Đòan Gia Khang 

2nd Lý Gia Minh  2nd Tô Vũ Hiểu Minh 

3rd Trịnh Hà Nhi  3rd Nguyễn Bảo Linh 

Year 4  High School 

1st Lee Hyun Seon  1st Đỗ Minh Khánh 

2nd Đoàn Gia Bách  2nd Nguyễn Gia Khánh 

3rd Lê Trần Phúc  3rd Nguyễn Khánh Lâm 

Year 5    

1st Park Seong Hyeon    

2nd Han Ya Xian    

3rd Lê Thanh Phương    

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 March 2019 

Học sinh Nguyễn Gia Khánh tham gia MUN 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

Tháng 3 2019 
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OBV tại Vịnh Hạ Long 

 

Các điều phối viên OBV đã gặp gỡ các bạn học sinh khối THCS và THPT của chúng ta trong một buổi tập trung của 

Trường để trình bày về khóa học OBV. Họ đã cung cấp những thông chi tiết về chương trình, chia sẻ kinh nghiệm cũng 

như những những kỳ vọng sau khi các em kết thúc khóa học . Các em học sinh cũng đã có cơ hội đặt ra các câu hỏi để 

trao đổi và hiểu rõ hơn về chương trình. 

Chương trình sẽ bắt đầu vào tháng Tư và sẽ kéo dài 

đến tháng Sáu. 

Chương trình này sẽ giúp các bạn học sinh có được 

những trải nghiệm giáo dục tích cực, trong đó, các em 

có cơ hội phát triển các kỹ năng xã hội và kỹ năng cá 

nhân, cũng như được hiểu rõ hơn về bản thân mình và 

các bạn cùng lớp khi tham gia chuyến cắm trại an toàn 

và vui vẻ. Trọng tâm của chương trình sẽ là các hoạt 

động đội nhóm, đi bộ đường dài, cắm trại và các hoạt 

động ngoài trời thú vị và mang tính giáo dục khác. Học 

sinh sẽ được dẫn dắt bởi các giảng viên có trình độ và 

chuyên môn về tổ chức những hoạt động ngoài trời 

cho thanh thiếu niên. Những kỹ năng mà các em học 

sinh có được từ chương trình này sẽ  là hành trang 

giúp các em đối mặt với những thách thức của cuộc 

sống hiện đại. Những kỹ năng này rất quan trọng trong 

cuộc sống sau này khi các em đi làm, khi theo đuổi 

con đường học vấn chuyên sâu hay đơn giản là giúp 

các em có kĩ năng tập trung và chuẩn bị tốt cho các kì thi ở trường. 

 

Quý vị vui lòng xem thời gian dự kiến các học sinh sẽ tham dự OBV trong bảng phía dưới. 

Các thông tin chi tiết sẽ được gửi trước thời gian khởi hành. 

 

Mong Quý phụ huynh lưu ý: nếu học sinh không tham gia chương trình OBV, các em sẽ tham gia một lớp học khác và 

học cùng các bạn học sinh khác. 

Nếu Quý vị cần cung cấp thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với tôi. 

 

CUỘC THI BẢO VỆ TÊ GIÁC 

Hai em học sinh của chúng ta: Lim Jeehuyn (4L) và Nguyễn Thị Yến Ngọc (6B) đã vinh dự trở thành người chiến thắng 

trong cuộc thi Bảo vệ Tê giác. Các em học sinh đã rất hào hứng khi được gặp “Siêu nhân Tê Giác” đến từ Nam Phi. Nhà 

trường hy vọng sẽ có nhiều em học sinh lớp lớn tham gia vào cuộc thi này năm sau để có cơ hội thắng một chuyến đi 

đến Nam Phi. 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ CAU GIAY 

 Month    2014 
 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 February 2019 

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 

Lớp Ngày 

Khối 6 Quốc tế 6LA, 6LB 8-12/04/2019 

Khối 6 Song ngữ 6A, 6B, 6C 24-28/06/2019 

Khối 7 Quốc tế 7LA, 7LB 6-10/05/2019 

Khối 7 Song ngữ 7A, 7B 22-26/4/2019 

Khối 8 Quốc tế 8LA, 8LB Thông báo sau 

Khối 8 Song ngữ 8A, 8B 10-14 /06/2019 

Khối 9 Song ngữ 6-10/05/2019 

Lớp Ngày 

Khối IGCSE1 A,B,C,D 3-7/06/2019 

Khối IGCSE2 A,B,C 17-21/06/2019 

Khối GAC, AS và  A-Levels 17-21/06/2019 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 March 2019 
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APMOPS 
Kỳ thi toán học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương APMOPS năm 

2019 tại Việt nam được đồng tổ chức bởi Tập đoàn Giáo dục 

KinderWorld và Học viện Hwa Chong.  

Đây là một cơ hội tuyệt vời dành cho các học sinh có sinh nhật 

trong khoảng thời gian từ 1 tháng 7 năm 2005 đến ngày 30 tháng 6 

năm 2006. Tham gia cuộc thi, các em có cơ hội phát triển các kỹ 

năng và tài năng toán học của mình ở cấp độ quốc tế. 

Tôi muốn cảm ơn cô Maria Batac vì đã dành thời gian nghỉ trưa 

của mình để giúp các học sinh của chúng ta luyện tập cho kỳ thi 

này. 

Tôi chúc tất cả các học sinh của chúng ta đã đăng ký tham gia AP-

MOPS 2019 sẽ đạt được kết quả tốt nhất trong vòng thi đầu tiên, 

đã diễn ra tại trường của chúng ta vào Thứ Bảy, ngày 6 tháng 4. 

 

Mục tiêu học tập toàn trường 
Để nhận được bằng khen Công Dân Toàn Cầu, cùng là một những 

những tầm nhìn của trường, học sinh sẽ phải cố gắng dành được 

phiếu khen về năm mục tiêu học tập toàn trường, đó là: học sinh tự 

tin trong giao tiếp, có kỹ năng tư duy, hiểu biết về công nghệ, công 

dân năng động và có trách nhiệm và có thành tích học tập tốt, 

 

Mong Quý vị có thể dành thời gian trò chuyện với con để xem học 

sinh hiểu như thế nào về Công Dân Toàn cầu 
 

Tai nghe không dây Airpods 
Vì thiết bị này đã trở thành một vấn đề nổi cộm trong trường, vì vậy 

tôi xin thông báo, tai nghe không dây Airpods không được phép sử 

dụng tại SIS @ Gamuda Gardens. Học sinh không được phép đeo 

tai nghe đi lại trong khuôn viên trường. Nhà trường muốn khuyến 

khích học sinh giao lưu với bạn bè nhiều hơn, giảm thời gian chơi 

các trò chơi điện tử cũng như dành quá nhiều thời gian tập trung 

vào điện thoại trong giờ ăn trưa. 

 

Mong Quý phụ huynh ủng hộ quyết định này của nhà trường. 

 
ĐỒNG PHỤC 
Học sinh phải luôn mặc đúng đồng phục của trường để đi học. Quý 

vị vui lòng kiểm tra đồng phục của học sinh phải luôn gọn gàng, 

quần và váy phải đúng độ dài cho phép. Học sinh không mặc áo 

khoác đen đến trường.  

 

Cảm ơn quý vị phụ huynh đã luôn ủng hộ và giúp đỡ Nhà trường. 

 

Nếu Quý vị có bất kì câu hỏi hay 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. 
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 Học sinh Lim Jeehuyn (4L) là một trong những người thắng 
cuộc của cuộc thi Bảo vệ Tê Giác 

 

Học sinh Nguyễn Thị Yến Ngọc (lớp 6B)  là một trong những 
người thắng cuộc của cuộc thi Bảo vệ Tê Giác 

 

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 

Siêu nhân Tê Giác đến thăm học sinh lớp 2L 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 March 2019 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

Tháng 3 2019 

mailto:lorraine.els@gamudagardens.sis.edu.vn
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Thông điệp từ thầy Quyền Hiệu phó 
 

Kính gửi Quý phụ huynh, 

 

Tháng ba là một tháng đầy ắp những điều 

thú vị đối với các em học sinh ở Trường SIS 

Gamuda Gardens. Chúng ta đã tổ chức một 

triển lãm các trường đại học cho học sinh 

IGCSE 1, 2 và bậc AS. Sự kiện này có sự 

tham gia của 24 trường đại học từ khắp 

Hoa Kỳ. Các sinh viên có cơ hội đặt ra câu 

hỏi về các chương trình học bổng hay hình 

thức tuyển sinh của các trường. Chúng tôi 

cũng đang tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức 

để giúp đỡ cho một số học sinh đang gặp 

phải khó khăn trong quá trình học tập. 

Chương trình này sẽ cung cấp thêm những 

kiến thức môn học cho những học sinh bị hổng kiến thức căn bản.  

Cuối cùng, chúng tôi sẽ bắt đầu trở lại với mục Thư từ cựu học sinh. Một 

số học sinh đã tốt nghiệp từ trường chúng ta trước đây sẽ chia sẻ kinh 

nghiệm của họ khi ra trường và những trải nghiệm về cuộc sống đại học. 

Hy vọng rằng chuyên mục này giúp cho Quý vị và các em học sinh có một 

cái nhìn rõ rệt hơn về thời gian học đại học sau này. 

 

Trân trọng, 

Michael Ogden  

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

 

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng 

dành 20 phút đọc sách mỗi tối sẽ tăng khả 

năng đọc hiểu của các em. Có một ý kiến 

đáng suy nghĩ như sau: 

 

Bắt đầu từ mầm non, Nếu học sinh dành 20 

phút đọc sách mỗi ngày, các em sẽ biết thêm 

1.8 triệu từ mỗi năm. Cho đến năm học lớp 6, 

các em sẽ đọc được 815 giờ và có kết quả tốt 

hơn 90% so với các bạn cùng lớp. 

 

Vậy chúng ta có thể tắt TV, tắt các trò chơi 

điện tử và khuyến khích học sinh đọc sách mỗi tối để giải trí bằng tiếng 

Anh cũng như ngôn ngữ mẹ đẻ. Thói quen này sẽ giúp cho các em có 

những sự tiến bộ và thành công trong học tập ở trường! 

 

CUỘC THI ĐÁNH VẦN 
Xin chúc mừng các nhà vô địch của cuộc thi đánh vần dành cho học sinh 

Tiểu học. Các bạn học sinh xuất sắc đại diện cho các lớp, các khối tham 

gia cuộc thi đã làm rất tốt trong cuộc thi này. 

 

TRAO ĐỔI GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA ĐÌNH 
Chúng ta đang gần đến giai đoạn kết thúc học phần thứ 3, tôi khuyến 

khích Quý vị có thể gặp mặt Giáo viên của học sinh để trao đổi về tình 

hình học tập , kỷ luật của học sinh trong lớp hay những lo lắng mà Quý vị 

đang có. Văn phòng Nhà trường sẽ giúp Quý vị đặt lịch hẹn với Giáo viên. 
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Những học sinh chiến thắng cuộc thi đánh vần 

Những học sinh chiến thắng cuộc thi đánh vần 

Học sinh tham gia cuộc thi Đánh vần 
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Hoạt động STEM (Science, Technology, Engineering and Math)  
 

Học sinh tiểu học đã áp dụng nguyên tắc STEM trong các tiết học, với các 

dự án bao gồm xây dựng một công trình nhiều tầng bằng cách sử dụng mì 

spaghetti và marshmallows, màu thực phẩm, thiết kế một thiết bị để bảo vệ 

trứng khi rơi từ một độ cao nhất định và thiết kế một chiếc thuyền có thể 

giữ được ở trạng thái nổi khi thuyền tăng trọng lượng  

 

Trân trọng, 

Julie Schaefer 

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

Cô chào các em yêu quí! 

 

Tháng 3, tháng của giữa mùa Xuân – tháng có thời 

tiết chuyển mùa: rét, nóng ẩm, mưa phùn/ rất dễ 

ốm và nhiễm bệnh dịch! BGH nhà trường mong 

nhận được sự phối hợp và  hỗ trợ tích cực từ phía 

gia đình trong việc chăm lo các em học sinh mặc 

ấm, ăn uống đảm bảo về sức khỏe phòng chống 

các dịch bênh; đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm, giúp các em học tập đạt kết quả tốt ở HKII! 

Chúng tôi thông báo tới Quý vị nắm được Lịch ôn 

tập và KTHKII/ chương trình Song ngữ, để hỗ 

trợ các con ôn tập và làm bài kiểm tra HKII đạt kết quả cao hơn HKI. 

Khối 9: các em nhận Đề cương ôn tập từ 19/3.  

Quí vị xem lịch kiểm tra HKII: từ 25-3 đến 12-4-2019 đã có ở trang bìa Đề 

cương. 

+ Ngoài việc dự kiểm tra cuối HKII, các em lớp 9 còn tham gia kì kiểm 

tra khảo sát chất lượng chung 3 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng ANh  -

toàn Thành phố Hà Nội.  

+ Riêng, học sinh dự thi vào lớp 10, năm học 2019-2020: các em sẽ dự thi 

4 môn: Ngữ văn, Toán, Anh văn và Lịch sử (Thêm 2 môn Anh và Sử/ 

so với kì thi vào lớp 10 những năm học trước). Lịch thi thử và thi chính 

thức, ban giám hiệu sẽ cập nhật và thông báo tới CMHS. 

Khối 6,7,8: các em nhận Đề cương ôn tập từ 31/3. Quý vị xem lịch 

kiểm tra HKII:  từ 29/4 đến 17/5/2019 (đã có ở trang bìa Đề Cương) 

Đề cương. 

Khối Tiểu học phát Đề cương hướng dẫn ôn tập và Kiểm tra HKII cho HS 

từ 28-3 đến 13-5-2019 (Lịch kiểm tra cụ thể, GVCN sẽ gửi tới tận cha mẹ 

học sinh). 

Các em học sinh vừa học chương trình HKII vừa ôn tập. Học đến đâu kiểm 

tra HK II đến đó. Chương trình còn lại, thày trò Dạy – Học tiếp từ cuối 

tháng 5 cho đến hết năm học. 

 Kinh mong Quý CMHS đôn đôc các con có kế hoạch, ôn tập chăm chỉ, 

bình tĩnh tự tin làm bài KTHK, không vi phạm Qui chế thi, đạt kết quả cao ở 

HKII. Đặc biệt, gia đình không tổ chức cho co đi du lịch vào dịp các con ôn 

và Kiểm tra cuối năm học. 

Tháng 3, song song với việc Dạy-Học, nhà trường đã triển khai: 

Chủ đề tháng 3: tiến bước lên Đoàn và Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 

mùng 8-3 rất vui, tình cảm! 

Học tập ngoại khóa trong tháng 3: Khối Tiểu học và trung học cơ sở 

SVIS đã tổ chức cho các khối HS tham quan, học tập trải nghiệm rất bổ ích 

và an toàn. Các em HS rất phấn khởi, hào hứng! 

 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
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Học sinh sẽ nhận được giấy khen ‘Công Dân Toàn Cầu’ khi 
đạt được tất cả những mục tiêu học tập của trường. 

Học sinh tiểu học vinh dự nhận bằng khen cho danh hiệu học 
sinh xuất sắc 

Học sinh vinh dự nhận bằng khen cho danh hiệu học sinh xuất 
sắc 
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Từ 22-26 tháng 4 tới, chúng tôi rất vui được thông báo tới Quí vị: Khối 

lớp 7 tham dự chương trình  học tập trải nghiệm về Kỹ năng sống  OBV 

( Outward Bound Việt Nam ) tại Hạ Long. Thư Thông báo &  Đăng kí 

cho con tham gia đã được gửi tới Quý CMHS. 

Chúng tôi luôn mong muốn được lắng nghe và chia sẻ cùng Quý vị về các 

vấn đề giáo dục học sinh trở thành con ngoan trò giỏi! Những công dân 

toàn cầu! Quí vị vui lòng trao đổi qua địa chỉ email:  

nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn 

 
Trân trọng! 
Dương Thanh Nghị 

 

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

Các con HS yêu quí! 

Tháng 3 trôi đi thật nhanh, trường của chúng ta 

hân hoan chào đón những bạn học sinh mới, 

cùng hòa nhập vào gia đình thứ 2 của Kinder-

world. những gương mặt mới thật đáng yêu, dễ 

mến đến từ Nursery Nemo, K1 Dolphin và K2 Jel-

lyfish. Các con đã hết bỡ ngỡ, lạ lẫm dần tự tin 

hơn, vui vẻ hơn vì được đón chào nồng nhiệt 

trong vòng tay của cô giáo và các bạn.  

Tháng 3 với rất nhiều những hoạt động bổ ích, để 

lại những kỷ niệm đẹp, những ấn tượng khó phai 

trong lòng cô trò. Các con cùng hăng say làm 

những tấm thiệp thật xinh hay cùng cô giáo trang trí hoa để tặng cho bà 

cho mẹ nhân ngày mồng 8/3. Ở trường các con còn được tìm hiểu về Thế 

giới thực vật xung quanh bé như các loại rau củ quả và các con còn được 

khám phá và hiểu hơn về vòng sinh trưởng của cây từ hạt mầm. Các con 

được đi đào đất để trồng cây, gieo hạt sau đó được cùng cô giáo vào bếp 

rửa rau củ quả, cùng cô quan sát, cắt tỉa để tạo thành những món ăn rất 

ngon và tốt cho sức khỏe như Sa lát rau, sa lát hoa quả.  

Cùng song hành với những nội dung, kiến thức ở trên lớp các học sinh của 

chúng tôi còn được đi trải nghiệm ở những vùng đất mới, trò chơi mới làm 

cho các con thật vui và phấn khích. Các anh chị lớp Prep được đi Trang 

trại giáo dục Vạn Anh, 2 lớp K2 vô cùng thich thú khi được đi Trang trại 

giáo dục Erahouse. Ngoài ra các bé lớp K1 Dolphin được bước chân vào 

thế giới đại dương thu nhỏ để cùng nhìn ngắm và khám phá về các con vật 

sống dưới nước ở Time City. Riêng các bé nhỏ nhất trường Nursery Nemo 

được hòa mình vào thiên nhiên, vào không gian rộng lớn để cảm nhận về 

thời tiết, cây cối mùa xuân hay được ngắm những ngôi nhà và trang phục 

rất khác nhau của các vùng miền ở Bảo tàng dân tộc học.  

 

Lời cuối cùng, thay lời muốn nói cho tòan thể CBGVNV xin được gửi lời 

cảm ơn tới tất cả các Quý phụ huynh đã gửi những bó hoa tươi thắm, 

những tình cảm chân thành dành tặng cho Nhà trường nhân ngày Quốc Tế 

Phụ Nữ 8/3. Cũng xin cảm ơn tới tất cả các Quý phụ huynh đã bớt chút 

thời gian đến để cùng các cô chia sẻ cũng như lắng nghe cô giáo nhận xét 

đánh giá về sự phát triển và hoàn thiện của các con trong học kỳ 1 vừa 

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 Thùy 
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Các em học sinh KIK đến Thủy Cung 

Học sinh mầm non KIK cùng nhau làm salad hoa quả 
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Thông điệp từ thầy điều phối viên học thuật Khối Tiểu học 
 
Kính gửi các bậc Phụ huynh và các em học sinh 

Tiểu học, 

 

Học kỳ 3 đang diễn ra tốt đẹp và chúng ta có thể 

thấy rõ các em học sinh đang học tập chăm chỉ, 

tiếp thu các kiến thức cũng như kĩ năng mới trong 

tất cả các lĩnh vực bao gồm học tập và phát triển 

bản thân. Cam kết của các giáo viên tiểu học của 

chúng tôi là học sinh sẽ được tiếp cận một nền 

giáo dục xuất sắc và phát triển một cách hiệu quả  

để trở thành những công dân toàn cầu tài năng. Sự 

thành công của học sinh của chúng ta đã được chứng minh bằng những 

thành tích học tập xuất sắc trong các kỳ thi kết thúc học kỳ I. 

Khi học phần 3 kết thúc và sau kỳ nghỉ tháng 4, các em sẽ bắt đầu chuẩn 

bị cho các kỳ thi cuối năm. Như vậy là thời điểm cuối năm đang đến rất 

gần. Để giúp các học sinh của chúng ta đạt được kết quả tốt trong kỳ thi 

học kỳ II, mong Quý phụ huynh hãy khuyến khích học sinh hạn chế chơi trò 

chơi trên máy tính và đọc thêm nhiều sách. Tác dụng của việc đọc sách là 

tạo nên rất nhiều khác biệt trong thành công của học sinh ở trường. Mua 

sách, đọc sách và thảo luận về sách trong gia đình. Không có gì quan 

trong hơn khi Quý vị trở thành tấm gương cho con cái. Nếu Quý vị thực sự 

thích đọc, niềm đam mê đọc sách của Quý vị sẽ truyền cảm hứng cho các 

con làm điều tương tự. 

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến rất nhiều Quý phụ huynh đã đến trường và nói 

chuyện với các giáo viên. Việc trao đổi giữa hai bên là vô cùng quan trọng. 

 

Trân trọng, 

Tiến sĩ Noel Geoghegan  
 
Thông điệp từ thầy điều phối viên học thuật khối THCS Quốc tế 
 

Kính gửi Quý phụ huynh, 

 

Tháng ba là một tháng quan trọng đối với các em 

học sinh. Sau những kỳ nghỉ liên tiếp của Giáng 

sinh và Tết, chúng ta như được tiếp thêm năng 

lượng để trờ lại với các hoạt động ở trường học. 

Thật tốt khi thấy rất nhiều báo cáo tích cực về 

những sự kiện đang diễn ra ở trường. 

Học sinh trường THCS SIS đã tham gia cuộc thi 

đánh vần của trường. Cảm ơn tất cả các em học 

sinh đã tham gia cuộc thi tràn ngập niềm vui này. 

Xin cảm ơn thầy Fad và tất cả các học sinh đã 

tham gia cuộc thi tranh biện diễn ra vào tuần trước. Việc trở trở thành công 

dân toàn cầu toàn diện đối với học sinh của chúng ta là vô cùng quan 

trọng. Các em nên tham gia vào các hoạt động như thế này để trở thành 

những người giao tiếp tự tin khi bước ra thế giới. 

Ngoài ra, còn có rất nhiều những sự kiện giao lưu thể thao đã được tổ 

chức. Đội bóng rổ nam cấp hai của chúng ta đã đến trường Hanoi Acade-

my vào ngày 22 tháng 3, các học sinh lớp 6 tham gia Giải bóng đá SIS, đội 

bóng rổ nữ và đội bóng đá nam lớp 7 và 8 đã có các trận đấu tại Well-

spring. Đây là một thời gian rất bận rộn trong năm đối với các câu lạc bộ 

ngoại khóa của chúng ta và tôi xin gửi lời cảm ơn thầy Labrue vì đã tổ 

chức các chương trình giao lưu thể thao cho các em học sinh . 
 

Trân trọng, 

Sean Stokes  

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GẢDENS 

 October  2015 
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Đội bóng rổ nữ trường chúng ta trong một trận giao hữu với 
trường Olyimpia. Cố lên nào! 

Một chiến thắng áp đảo khác của đội bóng đá trường SIS. 

Học sinh tham gia một trong những CLB của trường 

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda 
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang 
Mai District, Hanoi City 
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Tel: (84-24) 66661818  
Fax: (84-24) 62620639 
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Tháng 3 2019 
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Thông điệp từ thầy điều phối viên học thuật Khối THCS song ngữ 

 
Kính gửi học sinh và các bậc cha mẹ học sinh, 

 

Các em học sinh đang có một thời gian tuyệt 

vời để chuẩn bị cho các chuyến đi Outward 

Bound và chương trình khiêu vũ ở trường. Các 

em đã rất hào hứng khi dành rất nhiều thời 

gian để luyện tập. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy 

các em học sinh cùng nhau hợp tác rất vui vẻ.  

Đối với các học sinh đã tham gia Outward 

Bound, chương trình này đã rất phổ biến và tôi 

tin rằng các lớp học sau này cũng sẽ có được 

những trải nghiệm khó quên. Và hy vọng các 

em sẽ học được nhiều kỹ năng mới trong 

chuyến trải nghiệm tại Hạ Long xinh đẹp. 

Chúng ta sẽ sớm hoàn thành Học phần 3 và sẵn sàng cho những tuần 

học cuối cùng ở trường. Tôi hy vọng rằng tất cả học sinh có một kỳ 

nghỉ tuyệt vời, được nạp năng lượng và sẵn sàng để học tập trong học 

phần tới. 

Vì vậy, hãy luôn ghi các mục tiêu học tập của mình để học sinh không 
chỉ được giáo dục tốt mà còn trở thành những cá nhân toàn diện.  
 
Trân trọng, 
Paul McKenney  
 
Thông điệp từ cô điều phối viên học thuật khối THPT 
 
Kính gửi Quý phụ huynh và các em học sinh, 

 

Tất cả các học sinh chương trình Cambridge 

IGCSE 2, AS và A Level vừa hoàn thành bài 

kiểm tra thử. Các học sinh và giáo viên của 

chúng ta đã học tập và làm việc rất chăm chỉ 

để chuẩn bị cho các kỳ thi này, và tôi hy 

vọng rằng các em học sinh sẽ nhận được 

những điểm số xứng đáng. Tất nhiên, những 

điểm số này sẽ phản ánh phần nào kết quả 

thi của các em trong các kỳ thi cuối cùng vào 

tháng 5 / tháng 6. Tuy nhiên, các học sinh 

vẫn sẽ có thêm một vài tuần để ôn tập những mảng kiến thức mà các 

em thấy mình còn yếu và có thể trao đổi lại với giáo viên nếu điểm số 

của học sinh không như các em mong muốn. 

Một số kỳ thi Cambridge chính thức đang được diễn ra.Trong tháng 

này, các bài kiểm tra Art and Design sẽ bắt đầu và Bài thi Nói Tiếng 

Anh của lớp IGCSE cũng sẽ sớm được tổ chức. Vào tháng Tư, học 

sinh các lớp IGCSE cũng sẽ phải nộp bài tập môn Viễn cảnh toàn cầu. 

Tất cả các lịch thi Tháng 3 và Tháng 4 đã được gửi lại cho học sinh vào 

tháng này. 

Các học sinh GAC đã hoàn thành Cấp độ 2 của chương trình học và sẽ 

chuyển sang Cấp độ 3. Đây sẽ là một thử thách lớn cho học sinh, đòi 

hỏi sự tự giác và tinh thần tập trung cao. Nhà trường chúc tất cả những 

điều tốt đẹp nhất cho các học sinh GAC trong thời gian cuối cùng này 

trước khi tốt nghiệp. 

 

Trân trọng, 

Erin Roetker  

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GẢDENS 

 October  2015 
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Tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng các em học sinh đã có 
khoảng thời gian vui vẻ thiết kế các trò chơi. 

Các em học sinh lớp 6LA hào hứng tham gia                       
buổi thảo luận STEM   
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Khoa học thật là vui! Các em học sinh lớp 1L rất hào hứng 
với giờ Khoa học trong phòng thí nghiệm. 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 
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