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NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thư từ thầy Hiệu trưởng 

 Thông điệp từ thầy Hiệu phó 

 Thông điệp  từ Hiệu trưởng Chương trình Việt 

Nam 

 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học 

thuật (Khối Tiểu Học) 

 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học 

thuật (Khối Trung học Cơ sở ) 

 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học 

thuật (Khối Trung học Phổ thông) 

Thư từ Thầy Hiệu Trưởng 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 
 
Thật tuyệt vời khi được bắt đầu bản tin tháng 
bằng việc chia sẻ với Quý vị về những thành 
tích ấn tượng của các em học sinh. Tháng 
này, tôi rất vinh dự được trao Giấy khen ghi 
nhận thành tích học tập xuất sắc của các em 
học sinh trong Học kì I. Những tiêu chí đánh 
giá khen thưởng như sau: 
 
Khối 1-9 Hệ Quốc tế và Song ngữ 

 Đạt điểm từ 45% - 50% (trên tổng 50%) và không môn nào 
dưới điểm B. 

Chương trình IGCSE của Cambridge 
 Đạt ít nhất 4 điểm A* hoặc 4 điểm A và không môn nào dưới 

điểm B. 
Chương trình AS/A Level của Cambridge 

 Đạt ít nhất 1 điểm A và không môn nào dưới điểm B. 
Chương trình Chứng chỉ Đánh giá Toàn cầu (GAC)   

 Đạt điểm từ 85% trở lên trong tất cả các môn học. 
 

Xin chúc mừng các em học sinh đã đạt thành tích xuất sắc và mong 
các em sẽ tiếp tục cố gắng! 
 
Kì thi Quốc tế cho học sinh khối Song ngữ và Quốc tế (Lớp 1 – 9) 
 
Các em học sinh hiện đang ôn tập cho kì thi các môn Quốc tế diễn ra 
vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Tất cả học sinh khối Song ngữ và 
Quốc tế sẽ phải thi môn Tiếng Anh, riêng các em học sinh khối Quốc tế 
sẽ thi môn Khoa học và Toán. Lịch thi cụ thể như sau: 
 
Tiếng Anh - Bài thi số 1 (Nói): Thứ Hai, ngày 22 - 24 tháng 5 
 
Tiếng Anh - Bài thi số 2 (Viết): Thứ Năm ngày 25 tháng 5 
 
Tiếng Anh - Bài thi số 3 (Ngôn ngữ và Đọc hiểu): Thứ Sáu, ngày 26 
tháng 5 
 
Tiếng Anh - Bài thi số 4 (Nghe): Thứ Ba, ngày 30 tháng 5 
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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.   

SỨ MỆNH 

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. 

Đã được kiểm định bởi Hiệp hội các trường 
Phổ thông, Đại học miền Tây Hoa Kỳ (WASC) 

Tại Trường Quốc tế Singapore, Chúng tôi đào tạo 

nên những học sinh: 

  Tự tin và sáng tạo 

  Có kĩ năng giải quyết vấn đề tốt 

  Giao tiếp hiệu quả 

  Có ý thức văn hóa dân tộc 

  Năng động và hiểu biết 
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Toán - Bài thi số 1 và 2: Thứ Hai ngày 29 tháng 5 (Chỉ với học sinh 
khối Quốc tế) 
 
Khoa học: Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 (Chỉ với học sinh khối Quốc tế)  
 
Tiệc Khiêu vũ 
 
Vào thứ Sáu ngày 14 tháng 04, Hội Học sinh Trung học đã tổ chức “Tiệc 
Khiêu vũ” cho các em học sinh từ khối 4 đến GAC. Xin cảm ơn Hội Học 
sinh cùng cô Holmes và thầy Grant đã dồn hết công sức và nhiệt huyết 
để tổ chức một đêm tiệc khiêu vũ thành công và sôi động cho các em 
học sinh. Tôi cũng xin cảm ơn toàn thể các thầy cô giáo đã dành thời 
gian hỗ trợ cho sự kiện này.  
 
Kì thi Cambridge  
 
Vào tháng 5 và 6, các em học sinh theo học chương trình IGCSE, AS và 
A Level sẽ bắt đầu bước vào kì thi cuối khóa. Đây thực sự là khoảng 
thời gian vô cùng căng thẳng đối với với các em, vì vậy ngoài việc tập 
trung ôn luyện chăm chỉ, các em cần biết cách kiểm soát áp lực. Để 
giảm bớt căng thẳng, các em nên có một thời gian biểu học tập hợp lí và 
một nơi yên tĩnh để học tập. Những giấc ngủ sâu, thói quen ăn uống 
lành mạnh và việc tập thể dục đều đặn cũng rất quan trọng với các em 
trong thời gian này. 
 
Kết quả kì thi Cambridge sẽ được công bố trực tuyến vào giữa tháng 8 
năm 2017. Bảng kết quả chính thức sẽ được gửi về vào cuối tháng 8 và 
Nhà Trường sẽ gửi thông báo để các em đến nhận. 
 
Lễ Tổng kết Năm học và Biểu diễn Văn nghệ 
 
Công tác chuẩn bị cho buổi lễ Tổng kết Năm học và Biểu diễn Văn nghệ 
đang được tiến hành hết sức khẩn trương và chủ đề của năm nay sẽ là 
“Tôn vinh các nền văn hóa”. 
 
Danh sách các em học sinh nhận Giấy khen trong Học kì 1 
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Các em học sinh cấp 2 nhận ‘Giấy Khen’ Học kì 1 

Millie lớp A Level biểu diễn tại Tiệc khiêu vũ 

Tiệc khiêu vũ 

Tên Học sinh Lớp Tên Học sinh Lớp 

Phan Trường Minh A Level Nguyễn Bảo Trâm 8C 

Nguyễn Lê Hoài 
Thương 

A Level Nguyễn Minh Ngọc 7LA 

Nguyễn Duyên Ngân A Level Kim Ji Woo 7LA 

Nguyễn Đức Tuấn A Level Lee Da Hyeon 7LB 

Kim Sang Ah A Level Trần Ngọc Trâm 7A 

Hoàng Cẩm Anh A Level Hoàng Anh Chi 7A 

Nguyễn Kỳ Anh (Albert) GAC Nguyễn Thiên Dương 7A 

Nguyễn Quốc Đạt GAC Phan Đức Hiếu 7A 

Đặng Kim Ngân GAC Nguyễn Trường Phúc 7B 

Nguyễn Minh Thảo AS Level Trần Lê Minh Ngọc 7B 

Syeda Meharbash Ka-
shif 

AS Level Lê Trung Nguyên 6LA 

Lee Jong In IGCSE 
2A 

Dương Hoàng Tú 6LA 

Đoàn Thu Ngân IGCSE 
2B 

Lê Quỳnh Anh 6LA 
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Trân trọng, 
Shane Blood 
Hiệu Trưởng  
 

Hoàng Ngọc Minh 
Trang 

IGCSE 2B Nguyễn Bảo Trâm 6LA 

Nguyễn Thu Giang IGCSE 2B Ngô Thùy Nhi 6LA 

Đỗ Hoàng Sơn IGCSE 1A Vũ Minh An 6LA 

Đỗ Quế Đan IGCSE 1A Phạm Thảo Hiền 6LB 

Lê Minh Ngọc IGCSE 1A Đinh Nguyên Phương 6LB 

Nguyễn Ngọc Mai IGCSE 1A Nguyễn Minh Hiếu 6LB 

Nguyễn Trịnh Anh 
Phương 

IGCSE 1A Đoàn Minh Đức 6A 

Nguyễn Thị Tuệ Anh IGCSE 1B Tô Vũ Hiểu Minh 6B 

Nguyễn Mai Trang IGCSE 1B Trần Thị Minh Thu 6B 

Nguyễn Xuân Hồng 
Anh 

IGCSE 1B Trần Kiều Trang 6B 

Trần Minh Anh IGCSE 1B Hoàng Quỳnh Chi 6B 

Mẫn Ngọc Trung Hoa IGCSE 1C Nguyễn Hà Nhật Minh 6C 

Nguyễn Minh Thùy Anh IGCSE 1C Đỗ Mỹ Hoàng 5A 

Nguyễn Trí Dũng IGCSE 1D Đặng Ngọc Thạch 5A 

Radhakrishnan Shineha IGCSE 1D Trần Minh Chính 5A 

Shrija Pathak IGCSE 1D Dusty Diane Leone King 4L 

Trần Quỳnh Anh IGCSE 1D Kim Ji An (Jiany) 4L 

Đoàn Trần Kiên 9A Nguyễn Vũ Châu Anh 4L 

Lê Thảo Hằng 9A Lee Ga Won 3L 

Nguyễn Cẩm Lê 8LA Tô Ngọc Mỹ Uyên 3A 

Vũ Ngọc Hiền Anh 8LA Trần Phúc An 3A 

Ngô Hoài Anh 8LB Phùng Thị Hiền Trang 3A 

Lê Hoàng Duy Anh 8A Đoàn Gia Bách 2A 

Cao Ngọc Khuê 8B Chu Nhã Thi 1A 

Phạm Hoàng Minh 
Khuê 

8B Đỗ Hoàng Minh 1A 

Nguyễn Lê An Nhi 8B Nguyễn Thanh Thanh 1A 

Phạm Hà Phương 8C Trần Hải Bách 1A 
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Các em học sinh cấp 2 nhận ‘Giấy Khen’ Học kì 1 

Các em học sinh cấp 2 nhận ‘Giấy Khen’ Học kì 1 

Các em học sinh cấp 3 nhận ‘Giấy Khen’ Học kì 1 



 4 

  

Thông điệp từ Thầy Hiệu Phó 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 
 
Như đã nói trong bản tin lần trước, từ kinh 
nghiệm về giáo dục của bản thân, tôi nhận 
thấy không có gì khiến các em sợ đến trường 
hơn là nạn bắt nạt. Đây là một hiện tượng phổ 
biến ở mọi lứa tuổi tại các trường học và cần 
phải được ngăn chặn kịp thời. Đôi khi, các bậc 
phụ huynh không nhận ra rằng những việc 
mình làm ở nhà cũng có thể giúp ngăn chặn nạn bắt nạt. 
 
Chúng ta đều biết giáo dục là sự kết hợp của ba yếu tố: gia đình, nhà 
trường và bản thân mỗi học sinh. Sau đây là phần kết trong loạt bài viết 
của tôi về chủ đề nạn bắt nạt học đường. Phần này sẽ đề cập đến tình 
huống khi chính CON của bạn là kẻ bắt nạt. Bài viết tuy ngắn gọn 
nhưng bao hàm nhiều thông tin hữu ích mà chúng ta không nên bỏ qua. 
 
Mặc dù chúng ta không muốn tin rằng con mình có thể là một kẻ bắt nạt 
nhưng việc này hoàn toàn có thể xảy ra và cũng khá phổ biến. Điều này 
không có nghĩa rằng con bạn hư mà các em chỉ đang hành động theo 
một cách tiêu cực vì các em có cơ hội làm như vậy. Các em nhận thấy 
mình có sức mạnh, có khả năng và có tầm ảnh hưởng nhất định hoặc 
có cả 3 yếu tố đó. 
 
“Bắt nạt Học đường” Cha mẹ có thể làm gì – Phần 2  
 
Lời khuyên cho cha mẹ về cách đối phó với nạn bắt nạt 
 
Khi con bạn là kẻ bắt nạt 
 
Cha mẹ khó có thể tin rằng con mình là kẻ bắt nạt nhưng việc này 
đôi khi vẫn xảy ra. Tuy nhiên, khi con bạn có hành vi bắt nạt không 
có nghĩa là các em sẽ duy trì hành vi này mãi mãi. Cha mẹ là một 
trong những nhân tố hiệu quả nhất trong việc giúp con mình dừng 
hành vi bắt nạt và bắt đầu tương tác một cách tích cực với các bạn 

trong lớp. 

Con bạn có thể sẽ là kẻ bắt nạt nếu chúng: 
 

 Thiếu sự đồng cảm và thông cảm với người khác 

 Có thái độ hung hăng 

 Thích được cầm đầu 

 Là người thắng thì kiêu, bại thì nản 

 Thường tranh giành với các anh chị em trong nhà 

 Bốc đồng 

 Chủ động gây sự chú ý ở nhà và trên lớp (cả tích cực lẫn tiêu cực) 

 

Việc cha mẹ có thể làm để ngăn con trở thành kẻ bắt nạt 
 

 Không được xem nhẹ việc này. Không được coi bắt nạt chỉ là một 
giai đoạn nổi loạn của con cái. Cho dù bạn không lo lắng về những 
ảnh hưởng lâu dài với con mình thì thực tế hành vi bắt nạt của con 
bạn đang làm tổn thương đứa trẻ khác. 
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Các thành viên đội Bóng bàn nhận huy chương 
vàng trong giải Vô địch Bóng bàn 

Các em học sinh cấp 3 nhận ‘Giấy Khen’ Học kì 1 

Các em học sinh cấp 3 nhận ‘Giấy Khen’ Học kì 1 
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 Nói chuyện với con để tìm hiểu lí do các em bắt nạt bạn. Thường 
thì trẻ bắt nạt bạn vì các em cảm thấy buồn, tức giận, cô đơn hoặc 
bất an và đôi khi những cảm xúc tiêu cực này xuất phát từ chính 
những thay đổi lớn ở nhà hoặc ở trường. 

 Giúp con biết cảm thông với các bạn khác và giải thích để các em 
hiểu được cảm giác bị bắt nạt là như thế nào. 

 Hỏi thầy cô giáo hoặc chuyên gia tư vấn xem con có gặp vấn đề gì 
ở trường không, chẳng hạn như đang gặp khó khăn một môn học 
nào đó hoặc trong việc kết bạn. Hãy xin họ lời khuyên xem bạn và 
con có thể làm gì để khắc phục vấn đề đó. 

 Tự hỏi bản thân xem ở nhà có ai bắt nạt con không. Thường thì 
những đứa trẻ đi bắt nạt là những đứa trẻ bị cha mẹ, người thân 
bắt nạt ở nhà. 

 Bố mẹ giao tiếp với con càng nhiều thì càng mang lại nhiều lợi ích 
cho con mình. Những chủ đề này thường khó để nói chuyện, 
nhưng càng trao đổi thường xuyên thì mọi việc càng trở nên dễ 
dàng và niềm tin của con với bạn sẽ càng vững chắc. 

 Không dễ để đưa ra biện pháp kỉ luật với con nhất là khi các em bị 
Nhà trường coi là kẻ bắt nạt. Quý vị hãy an tâm vì Nhà trường đã 
tiến hành điều tra kĩ lưỡng và việc con bắt nạt bạn khác không phải 
là không có nguyên do. Hãy hợp tác với Nhà trường để giải quyết 
vấn đề thay vì chống đối. Nếu chúng ta tiếp cận giáo dục theo 3 
hướng (Nhà trường, Học sinh và cả Phụ huynh) thì kết quả thu 
được sẽ rất tích cực. 

 
Trân trọng, 
Timothy Bikowski 
Hiệu Phó 
 
Thông điệp từ Hiệu Trưởng Chương trình Việt Nam 
 
Quý Cha Mẹ học sinh kính mến! 
Các em học sinh yêu quý!  
 
Chúng ta vừa trải qua những ngày thời tiết khá 
khắc nghiệt: lạnh, nóng ẩm thất thường của giai 
đoạn chuyển mùa Xuân – Hè, rất dễ bị ốm, bị 
nhiễm các bệnh dịch mùa. Với phương châm: 
đảm bảo sức khỏe và an toàn trường học mới 
đảm bảo day-học tốt, Ban Giám hiệu Trường 
TH&THCS Quốc tế Việt Nam Singapore luôn quan 
tâm và chỉ đạo sát sao đội ngũ giáo viên chủ 
nhiệm tuyên truyền tới các em học sinh thực hiện nghiêm túc việc phòng 
chống dịch bệnh dễ mắc phải. 
 
Các em học sinh lớp 9 đã hoàn thành tốt kì thi HKII theo đúng kế hoạch 
của Trường và của PGD. Các em học sinh Tiểu học và lớp 6, 7, 8 đang 
tích cực làm; ôn tập theo Đề cương HKII dưới sự hướng dẫn tận tình 
của các thày cô chủ nhiệm và bộ môn. 
 
Lịch thi HKII: - Cấp Tiểu học: từ 10/05 – 15/05/2017 
                       - Các lớp 6, 7, 8: từ 04/05 – 15/05/2017 
 
Kính mong Quý Cha Mẹ học sinh quan tâm đôn đốc các em ôn tập HKII 
thật tốt và tránh cho các em đi du lịch thời gian trên, để các em yên tâm, 
tập trung thi HKII đạt kết quả tốt. 

Buổi tuyên truyền về ứng dụng CNTT 
cho các em học sinh Song ngữ 

Buổi tuyên truyền về ứng dụng CNTT 
cho các em học sinh Song ngữ 

Các em học sinh cấp 1 nhận Giấy Khen’ Học kì 1 
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Chúc các em cố gắng hoàn thành Đề cương và ôn tập tốt. Nếu có điều 
gì chưa hiểu, các em chủ động gặp, trao đổi với các thầy cô giáo bộ 
môn để được giải đáp kịp thời. Các thầy cô rất vui, luôn lắng nghe, chia 
sẻ với các em và đánh giá cao tinh thần hiếu học của các em! 
 
Cô chúc các em có kì nghỉ Học phần 3, ngày 30/4 và 1/5 thật vui và 
hạnh phúc bên gia đình! Kính chúc Quý Cha Mẹ học sinh có những 
ngày nghỉ lễ tràn ngập niềm vui bên những người thân yêu! 
 
Xin được lắng nghe và chia sẻ cùng Quý vị theo địa chỉ email: 
nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn 
 
Trân trọng!   
Dương Thanh Nghị 
 
Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách Học thuật (Khối Tiểu học) 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 
 
Khi Học phần 3 đã qua, chúng ta lại mong chờ Học 
phần 4 với những sự kiện vô cùng quan trọng như 
kì thi cuối năm, Lễ tổng kết và Biểu diễn Văn nghệ. 
Tuy nhiên, trước hết Nhà Trường xin gửi tới Quý 
Phụ huynh lời cảm ơn sâu sắc vì Quý vị đã luôn 
đồng hành cùng các con trong suốt Học phần 3 vừa 
qua. Đây là một Học phần dài với những yêu cầu 
cao cả về học tập lẫn đạo đức. 
 
Học phần 4 sẽ tập trung vào việc ôn luyện cho kì thi cuối năm, bắt đầu 
từ ngày 22/5 và kết thúc vào ngày 31/5. Quý vị nên thảo luận với các 
con về các môn học và các chủ đề sẽ có trong bài thi. Thường thì việc 
thảo luận với các con sẽ giúp cho cha mẹ nắm được không chỉ kiến 
thức con đang có mà còn cả mức độ tự tin của con em mình. Việc dành 
thời gian trò chuyện với con về những điều con học ở trường sẽ mang 
lại cho cha mẹ những thông tin quý báu về sự phát triển của con. Nếu 
con trò chuyện cởi mở và tự tin về việc học tập, điều đó nghĩa là con 
đang học tốt. Ngược lại, nếu con rụt rè, lưỡng lự có thể là con đang 
thiếu kiến thức và thiếu tự tin. 
 
Cha mẹ càng dành nhiều thời gian quan tâm đến sự tiến bộ của con thì 
càng giúp con gặt hái được nhiều thành công. Hãy để con biết rằng bố 
mẹ thích trò chuyện với con về bài vở; không chỉ trong thời gian thi mà 
trong suốt cả năm học. Trao đổi với con về bài học ở trường cũng như 
quan điểm của con về các môn học là một việc hữu ích. Những buổi trò 
chuyện thường xuyên với con đôi khi sẽ đem đến cho bạn nhiều điều 
ngạc nhiên thú vị. Sự tôn trọng và đề cao giáo dục trong gia đình là một 
phần quan trọng trong việc giúp con trở thành một học sinh ưu tú. 
 
Xin chân thành cảm ơn các Phụ huynh đã đến trường trao đổi cùng các 
thầy cô giáo. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà Trường và Phụ huynh là 
vô cùng quan trọng và cũng là một phần thiết yếu của nền giáo dục quốc 
tế chất lượng cao. Nhà Trường luôn chào đón Quý vị tới thăm và gặp 
gỡ, trò chuyện cùng các thầy cô giáo. 
 
Một lần nữa, xin cảm ơn Quý Phụ huynh đã luôn đồng hành cùng thầy 
và trò chúng tôi. 
 
Trân trọng, 
Tiến sĩ Noel 
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5. Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách Học thuật 
(Khối Trung học Cơ sở) 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 
 
Học phần 3 kết thúc cũng là lúc chúng ta được 
tận hưởng một kì nghỉ xứng đáng. Nghỉ ngơi và 
thư giãn là rất quan trọng nhưng các em học sinh 
cần nhớ rằng ngay sau khi Học phần 4 bắt đầu, 
chúng ta sẽ có kì thi Học kì 2, bắt đầu vào ngày 
22 tháng 5. Trên tinh thần đó, các em học sinh 
cần phải giữ vững tinh thần trong suốt kì nghỉ để khi trở lại trường, các 
em có thể tập trung và sẵn sàng hoàn thành tốt kì thi. 
 
Một cách rất hay để giúp các em trau dồi kĩ năng đọc và nâng cao vốn 
từ vựng là tìm mua cuốn sách mình thích và dành thời gian đọc một vài 
trang sách mỗi ngày trong suốt kì nghỉ. Nếu các em muốn cải thiện kĩ 
năng viết trong kì nghỉ, hãy ghi chép lại hành trình mỗi ngày của mình, 
kể lại những việc các em đã làm hay những hoạt động thú vị mà các em 
đã tham gia. 
   
Dù tham gia hoạt động gì, một điều quan trọng mà các em cần phải ghi 
nhớ đó là giống như cơ thể cần nghỉ ngơi sau khoảng thời gian hoạt 
động cật lực, chúng ta cũng cần để đầu óc được nghỉ ngơi sau một Học 
phần dài chăm chỉ hoc tập. Một tuần nghỉ ngơi thư giãn sẽ giúp chúng ta 
trở lại trường với một tâm thế thật thoải mái và sẵn sàng cho học phần 
cuối cùng. 
 
Trân trọng, 
John Shoulders 
  
6. Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách Học thuật 
(Khối Trung học Phổ thông) 

Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 
 
Tháng này, thầy và trò Trường Quốc Tế  
Singapore tại Gamuda Gardens đã vô cùng bận 
rộn với việc ôn tập và làm các bài thi thử trong 
chương trình IGCSE Cambridge. Tôi rất tự hào về 
sự chăm chỉ ôn luyện của các em học sinh trong 
suốt Học phần 3 và chúc các em may mắn và đạt 
thành tích tốt trong kì thi viết sẽ diễn ra trong Học 
phần 4. 
 
Xin chúc các em có một kì nghỉ thoải mái và sẵn sàng cho kì thi sắp tới. 
Tôi hiểu rằng đây là quãng thời gian khó khăn và đòi hỏi nhiều nỗ lực từ 
cả các em học sinh và gia đình nên nếu các em có bất kì câu hỏi gì về 
các môn học, hãy gửi thư đến giáo viên bộ môn để được trợ giúp. 
 
Tôi cũng sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của các em qua email: 
louise.ellis@gamudagardens.sis.edu.vn. 
 
Trân trọng, 
Louise Ellis 
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