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NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thông điệp từ Hiệu trưởng 

 Thông điệp từ Hiệu Phó 

 Thư 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, 
 
Xin nhiệt liệt chào mừng các em học sinh 
và các thầy cô giáo trở lại trường trong 
năm học mới 2016-2017! Hi vọng rằng các 
thành viên mới cũng như những thành viên 
hiện tại của Trường Quốc tế Singapore tại 
Gamuda Gardens sẽ sớm ổn định được nề 
nếp học tập và có một khởi đầu đầy hứng khởi cho năm học này. 
Nếu Quý Phụ huynh có dịp đến thăm trường vào thời gian này, Quý 
vị sẽ nhận thấy sân bóng đá đã được nâng cấp và sửa sang rất 
đẹp. Cỏ nhân tạo đã được thay thế cho cỏ tự nhiên bao phủ toàn 
bộ sân, tạo điều kiện cho các em học sinh có thể sử dụng sân bóng 
thường xuyên trong suốt năm hoc. Sân bóng mới được chính thức 
đưa vào hoạt động vào thứ Hai ngày 16 tháng 8 và luôn được các 
em học sinh sử dụng hết công suất. 
 
Kết quả chương trình Cambridge 
 
Nhà Trường cũng đã nhận được kết quả kiểm tra của Chương trình 
Trung học Đại cương Quốc tế IGCSE - Cambridge và tôi rất vui 
mừng được thông báo rằng một số học sinh của Trường đã đạt kết 
quả rất tốt. Tôi xin được chúc mừng những em học sinh có tên sau 
đã đạt điểm từ B – A* trong từ 5 môn học trở lên: 

 
 Dương Thục Anh 
 Heo Yu Jeong 
 Hoàng Hà My 
 Lee Ji Eun 
 Văn Trà My 
 Đỗ Hà Trang 
 Nguyễn Minh Thảo  
 Nguyễn Thảo Linh 
 Nguyễn Tuấn Việt Anh 
 Syeda Meharbash Kashif 
 Lâm Quang Minh 
 Nguyễn Tiến Thành 
 Nguyễn Xuân Minh 
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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. 

Các em học sinh chơi đá bóng trên sân bóng mới 

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 



 2 

  

Ngoài ra, tôi cũng xin đặc biệt tuyên dương hai học sinh có thành tích 
học tập xuất sắc, đó là em Nguyễn Minh Thảo lớp IGCSE, em đã đạt 
điểm A* trong cả sáu môn học và em Nguyễn Lê Hoài Thương - đạt 
điểm A cho tất cả các môn trong kì thi AS Level của Cambridge. Xin 
chúc mừng hai em, Nhà trường rất tự hào về các thành tích mà các em 
đạt được. 
 
Kết quả của kì thi vừa qua đã giúp các em học sinh ứng tuyển vào 
những trường đại học danh tiếng bậc nhất trên thế giới và chúng tôi rất 
tự hào về kết quả học tập của các em. Xin chúc mừng các em học sinh 
và các thầy cô giáo, những nỗ lực và quyết tâm của cả thầy và trò đã 
được đền đáp bằng những thành công rực rỡ. 
 
Có rất nhiều lí do tại sao SIS lại là một lựa chọn tốt, một trong những lí 
do đó là chương trình học đa dạng. Chúng tôi tham khảo và chọn lọc 
những chương trình quốc tế của Singapore và Úc, được biết đến là 
những chương trình học rất khắt khe và tập trung phát triển tính sáng 
tạo cũng như tư duy độc lập của học sinh. Chúng tôi cũng cung cấp các 
chứng chỉ và bằng cấp được quốc tế công nhận với các chương trình 
Trung học Đại cương Quốc tế IGCSE, A Levels của Cambridge và 
Chứng chỉ Đánh giá Toàn cầu GAC của Hoa Kỳ, thêm vào đó là kì thi 
Tốt nghiệp Tiểu học Quốc tế của Singapore (iPSLE) dành cho các em 
học sinh lớp 6. Chúng tôi cũng cung cấp đầy đủ chương trình của Bộ 
Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam cho các em học sinh Việt Nam đến hết 
lớp 9. 
 
Cụ thể hơn, điều khiến cho con đường học vấn tại trường Quốc tế  
Singapore trở thành lợi thế độc đáo cho các em học sinh chính là các 
em có thể lựa chọn chương trình học phù hợp cho bản thân khi các em 
bước vào cấp Trung học Phổ thông. Các em có thể lựa chọn chương 
trình dự bị đại học GAC (Chứng chỉ Đánh giá Toàn cầu) – chương trình 
học 1 năm được thiết kế đặc biệt cho các học sinh có tiếng Anh là ngôn 
ngữ thứ 2. Chương trình GAC chú trọng nhiều vào kiến thức tiếng Anh 
học thuật và các kĩ năng mềm ví dụ như kĩ năng tổ chức và quản lí thời 
gian để chuẩn bị hành trang vững chắc cho các em ở bậc đại học. Bên 
cạnh đó, các em có thể lựa chọn theo học chương trình A Levels – 
chương trình học 2 năm do Trường Đại học Cambridge quản lí, được 
công nhận rộng rãi trên thế giới là một chương trình học khó, đầy thách 
thức nhưng lại cung cấp cho các em kiến thức chuyên sâu về một số 
chuyên ngành cụ thể. Các em học sinh cũng có thể chọn chương trình 
AS Level vào năm lớp 11, sau đó là chương trình GAC vào năm lớp 12, 
tất cả các lựa chọn đều rất đa dạng và linh hoạt nhằm cung cấp cho các 
em học sinh con đường học vấn phù hợp nhất.  
 
Các Câu Lạc Bộ và Hoạt Động Ngoại Khóa 
 
Từ ngày 29 tháng 8 (tức tuần 4) các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa 
đã bắt đầu hoạt động vào các buổi chiều thứ Hai và thứ Năm hàng tuần. 
Danh sách chi tiết cũng như thời gian biểu của các câu lạc bộ và hoạt 
động ngoại khóa đã được gửi tới các Quý Phụ huynh. Năm nay, Nhà 
trường tiếp tục cung cấp dịch vụ đưa đón bằng xe buýt cho các học sinh 
đăng kí tham gia Hoạt động ngoại khóa tại 3 địa điểm trường khác nhau: 

 
 SIS @ Van Phuc 
 SIS @ Ciputra 
 KIK @ Manor 
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Các em học sinh chơi đá bóng trên sân bóng mới 

Thầy Hiệu Trưởng giới thiệu các giáo viên mới 

Học sinh trong ngày đầu đến trường 
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Quý Phụ huynh có trách nhiệm đón con em mình tại các điểm trường 
nói trên nếu Quý vị đăng kí sử dụng dịch vụ xe buýt lúc 5h chiều của 
trường. 
 
Bảng Thông Tin Về Thi Học Kì – Khối 1 – 9 
 
“Bảng thông tin về thi Học kì” đã được phát cho các em học sinh học 
các môn Tiếng Anh, Toán và Khoa Học theo chương trình của  
Singapore. 
 
“Bảng thông tin về thi Học kì” bao gồm những thông tin được nêu dưới 
đây để giúp Quý Phụ huynh và học sinh chuẩn bị cho kì thi: 

 Lịch thi Học kì 1 và 2 

 Những mẹo nhỏ để giúp học sinh có thể đạt kết quả tốt nhất trong 
bài thi học kì 

 Cấu trúc của bài thi học kì, bao gồm thời gian làm bài và các dạng 
câu hỏi 

 Những bài học cần chuẩn bị trong sách giáo khoa 

Tài liệu này được cung cấp cho Quý Phụ huynh nhằm giúp Quý Phụ 
huynh cùng các em học sinh có thể lên kế hoạch ôn tập kỹ lưỡng cho 
kỳ thi học kì. Nếu Quý vị vẫn chưa nhận được “Bảng thông tin về thi 
Học kì”, xin vui lòng liên hệ với văn phòng trường. 
 
Trao đổi với Giáo viên 
 
Tập tin đính kèm ở cuối thư này là danh sách địa chỉ hòm thư điện tử 
của tất cả các giáo viên nhà trường. Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ với 
thầy cô giáo nếu có bất kì thắc mắc hay câu hỏi gì về tình hình học tập 
của con em mình. Các thầy cô sẽ luôn sẵn lòng trao đổi cùng Quý vị. 
 
Để được cập nhật những thông tin cần thiết hàng tháng, Quý vị xin vui 
lòng bớt chút thời gian truy cập trang web của Trường 
www.gamudagardens.sis.edu.vn. 
 
Trân trọng, 
Hiệu trưởng 
Shane Blood 
 
Thông điệp từ Hiệu Trưởng chương trình Việt Nam 
 
Kính chào Quý cha mẹ học sinh. 
Cô chào các em yêu quý! 
 
Kính chào Quý vị và các em đã quay trở lại với 
trường Tiểu học và THCS Quốc tế Việt Nam 
Singapore – SVIS, nhân dịp năm học mới  
2016-2017! Thay mặt ban Giám hiệu nhà 
trường, tôi chân thành gửi tới Quý vị và các em 
lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công! 
 
Các em học sinh đã được tựu trường từ ngày 
08/8/2016. Các em học sinh lớp 1 và lớp 6 đã nhanh chóng hòa nhập 
với trường mới, thầy cô giáo mới, chương trình mới, chính là nhờ sự 
chào đón niềm nở, thân thiện của các thầy giáo, cô giáo! Cũng ngay từ 
những ngày đầu của năm học mới, học sinh toàn trường đã được học 
và nắm vững Nội quy Nhà trường, các Quy định và nhiệm vụ của học 
sinh góp phần xây dựng kỉ cương, nền nếp thanh lịch, an toàn! 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 

@ CAU GIAY 
 Month  2014 

 

     www.kinderworld.net 

 

 

Address: Dilmah Building, Duy Tan Street 
               Dich Vong Hau Ward, Cau Giay -Ha Noi 
Tel:         (844) 3795 1036 - Fax: (844) 3795 1037 
Email:     enquiry@caugiay.sis.edu.vn 

Trang 3 / 7 

 

 
 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ GAMUDA GARDENS 
 October  2015 

 

     www.kinderworld.net 

 

 

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda Gardens, Km 4.4 
Phap Van, Hoang Mai District, Hanoi City 
Tel: (84-4) 62620624   

    http://gamudagardens.sis.edu.vn 

 

 

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda Gardens, Km 4.4 
Phap Van, Hoang Mai District, Hanoi City 
Tel: (84-4) 66661818  
Fax: (84-4) 62620639 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ GAMUDA GARDENS 
 Tháng  8  năm 2016 

Thầy Hiệu Trưởng phổ biến Nội quy, Quy định 
của trường tới các em học sinh 

Cô Dương Thanh Nghị chào đón học sinh 

Các em học sinh chơi thể thao 
trên Hội trường đa chức năng 
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Hướng tới 2 sự kiện lớn của tháng 9: 
 Lễ Khai giảng năm học mới 2016-2017, diễn ra sáng ngày 

05/9. 
 Lễ Hội Trăng rằm – Trung thu, được tổ chức vào chiều 15/9. 

Thày trò trường SVIS cùng thày cô và các bạn trường Quốc tế Việt 
Nam Singapore – SIS đang náo nức chuẩn bị chu đáo mọi mặt. Chúng 
tôi mong được chào đón Quý vị cùng đến chia vui và động viên thầy trò 
trong hai sự kiện lớn trên. 
 
Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng Quý vị về sự hợp tác, giáo 
dục các em học sinh ngày một tốt hơn theo địa chỉ sau: 
nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn 
 
Trân trọng! 
Hiệu trưởng 
Dương Thanh Nghị 
 
Thông điệp từ Điều Phối viên Phụ trách 
Học thuật (Tiểu học) 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh 
khối Tiểu học, 
 
Năm học thứ 2 tại Trường Quốc tế Singapore 
tại Gamuda Gardens đã bắt đầu. Nhà trường 
rất háo hức đón chào Quý Phụ huynh cùng 
các em học sinh và đặc biệt là các học sinh 
mới tới trường để chuẩn bị cho một năm học mới đầy lí thú. 
 
Các em học sinh Tiểu học đã nhanh chóng ổn định nền nếp học tập với 
những chương trình mới và lớp học mới một cách vô cùng hào hứng. 
Thầy Will Parsons đến từ Mỹ sẽ dạy các lớp Song Ngữ 1A và 3A; Thầy 
John Kane cũng đến từ Mỹ sẽ dạy các lớp Song Ngữ 4A và 5A; cô Kim 
Scott cũng đến từ Mỹ; Thầy Michael Winkelmann (đến từ Đức và hiện 
đang sinh sống tại Hà Nội) sẽ dạy lớp Quốc tế 4L; cô Mareli Booysen 
từ Nam Phi sẽ phụ trách lớp Quốc tế 3L và tôi (đến từ Úc và hiện đang 
sinh sống tại Hà Nội) sẽ dạy lớp Song Ngữ 2A. Nhà trường đã có một 
đội ngũ giáo viên quốc tế tài năng cho chương trình Tiểu học. Quý Phụ 
huynh vui lòng trao đổi với các thầy cô giáo về các vấn đề liên quan 
đến sự phát triển của các con cũng như thể hiện sự quan tâm của Quý 
vị đến các hoạt động đa dạng ở trường. 
 
Nhà trường cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý Phụ huynh 
trong việc giúp cho các em học sinh nhận thức rõ tầm quan trọng của 
một nền giáo dục tốt, và tất cả chúng ta đều đang cùng nhau trải qua 
hành trình giá trị đó tại Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda 
Gardens. Các giáo viên Tiểu học sẽ giúp các em trải nghiệm những 
phương pháp học tập đầy hiệu quả và thú vị, tập trung vào các kiến 
thúc học thuật, xã hội, thể chất và tâm sinh lí. Một phần quan trọng của 
chương trình Tiểu học là Kế hoạch Đọc sách tại nhà – đây là thời 
gian mà Quý Phụ huynh và các thành viên trong gia đình sẽ lắng nghe 
các em đọc sách. Quý vị hãy thể hiện sự quan tâm của mình để các em 
học sinh thấy rằng bố mẹ luôn đánh giá cao sự tiến bộ trong kĩ năng 
đọc của các em, đồng thời Quý vị cũng có thể trò chuyện cùng các em 
về việc đọc sách cũng như về những kiến thức mà các em được học ở 
trường. 
 
Chúng tôi hi vọng Quý Phụ huynh sẽ luôn khuyến khích các em nỗ lực 
hết sức mình.  
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Quý vị vui lòng liên hệ với tôi nếu có bất cứ vấn đề gì cần trợ giúp. Chúng 
tôi rất mong được lắng nghe ý kiến đóng góp cũng như được trao đổi với 
Quý vị về quá trình học tập của các em học sinh trong suốt năm học. 
 
Trân trọng, 
Tiến sĩ Noel Geoghegan 
 
Thông điệp từ Điều Phối viên Phụ trách Học thuật 
(Trung học Cơ sở) 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học 
sinh, 
 
Xin chào mừng Quý vị và các em học sinh 
đến với năm học mới tại Trường Quốc tế 
Singapore tại Gamuda Gardens! Trong suốt 
5 năm vừa qua, tôi đã có cơ hội giảng dạy 
tại các cơ sở Vạn Phúc, Ciputra và Gamuda 
Gardens. 
 
Mỗi năm học lại là một trải nghiệm thú vị đối 
với tôi vì thật may mắn là tôi được làm việc 
cùng những học sinh, phụ huynh và giáo viên tuyệt vời và tạo dựng được 
rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Năm nay, ngoài nhiệm vụ giảng dạy tôi 
còn đảm nhiệm vai trò mới là Điều phối viên Phụ trách Học thuật Khối lớp 
6-9 tại SIS Gamuda Gardens. Trên cương vị này, tôi sẽ cố gắng hết sức 
để hỗ trợ các giáo viên và các em học sinh trong việc xây dựng một môi 
trường học tập tích cực – nơi mà các em học sinh có được cơ hội tốt 
nhất để hoàn thành các mục tiêu học tập của mình. 
 
Xin cảm ơn Quý vị đã luôn dành thời gian quan tâm và xin hãy liên hệ với 
tôi bất kì lúc nào cần thiết. Tôi rất mong được hợp tác cùng Quý vị trong 
việc dẫn dắt các em học sinh tiến bước trong hành trình học vấn của các 
em trong năm học này. 
 
Trân trọng, 
John Keith Shoulders 
 
Thông điệp từ Điều phối viên Phụ trách Học thuật  
Trung học Phổ thông) 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 
 
Xin gửi lời chào trân trọng và chào mừng tất cả 
các Quý Phụ huynh và các em học sinh đến với 
năm học 2016-2017! Tôi là Louise Ellis, Điều phối 
viên Phụ trách Học thuật của Chương trình 
Cambridge và GAC. Đến nay tôi đã giảng dạy tại 
Trường Quốc tế Singapore được gần 5 năm. 
 
Tôi xin chào mừng các em hoc sinh mới của lớp 
IGCSE 1 đến với chương trình Cambridge. Khởi 
đầu năm học luôn là một dịp thật đặc biệt với Trường Quốc tế Singapore 
tại Gamuda Gardens. Sự quan tâm của Quý Phụ huynh có ý nghĩa rất 
lớn trên hành trình hướng tới mục tiêu chung của Nhà trường - giúp các 
em học sinh phát huy tối đa năng lực của mình thông qua nền giáo dục 
phương Tây, dựa trên nền tảng của những giá trị phương Đông. 
 
 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 

@ CAU GIAY 
 Month   2014 

     www.kinderworld.net 

 

 

Address: Dilmah Building, Duy Tan Street 
               Dich Vong Hau Ward, Cau Giay -Ha Noi 
Tel:         (844) 3795 1036 - Fax: (844) 3795 1037 
Email:     enquiry@caugiay.sis.edu.vn 

Trang 5 / 7 

 
 
 
 
 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ GAMUDA GARDENS 
 October 2015 

     www.kinderworld.net 

 

 

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda Gardens, Km 4.4 
Phap Van, Hoang Mai District, Hanoi City 
Tel: (84-4) 62620624   

    http://gamudagardens.sis.edu.vn 

 

 

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda Gardens, Km 4.4 
Phap Van, Hoang Mai District, Hanoi City 
Tel: (84-4) 66661818  
Fax: (84-4) 62620639 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ GAMUDA GARDENS 
 Tháng  8 năm 2016 

Học sinh lớp 8LB thuyết trình chủ đề đạo đức 
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Tôi cũng xin được chúc mừng các cựu học sinh đã rời SIS để bước chân vào các trường đại học trên khắp thế giới, cụ thể là 
Anh, Bỉ và Mỹ. Một số học sinh khác đã theo học ngành Kinh doanh Quốc tế tại Trường Đại học RMIT Hà Nội. Chúc các em 
may mắn trên con đường học vấn phía trước và mong sớm nhận được tin của các em khi các em về thăm trường. 
 
Rất mong được hợp tác cùng Quý vị. Nếu có bất kì câu hỏi nào, Quý vị vui lòng liên lạc với tôi qua email  
louise.ellis@gamudagardens.sis.edu.vn. 
 
Trân trọng, 
Louise Ellis 
 

 
Danh sách giáo viên và địa chỉ hòm thư điện tử 
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Full name Title Email Address 

Shane Mitchell Blood Principal Shane.blood@gamudagardens.sis.edu.vn 

Noel Geoghegan Head of Studies - Primary noel.geoghegan@gamudagardens.sis.edu.vn 

Louise Freda Higgins Head of Studies - High School louise.ellis@gamudagardens.sis.edu.vn 

Johnny Shoulders Head of Studies - Secondary john.shoulders@gamudagardens.sis.edu.vn 

Abner Gorio High school Teacher abner.gorio@gamudagardens.sis.edu.vn 

Alin Maputol English Teacher alin.maputol@gamudagardens.sis.edu.vn 

Alex Ong Economics Teacher alex.ong@gamudagardens.sis.edu.vn 

Anthony Grear Math Teacher anthony.grear@gamudagardens.sis.edu.vn 

Brett Adrian Grant Social Studies Teacher brett.grant@gamudagardens.sis.edu.vn 

Brooke Whiteman PE Teacher brooke.whiteman@gamudagardens.sis.edu.vn 

Bruno Giegerich Sociology Teacher bruno.giegerich@gamudagardens.sis.edu.vn 

Chelsea Kerbaugh Music Teacher chelsea.kerbaugh@vanphuc.sis.edu.vn 

Cindelin Alipio EPP Teacher cindelin.alipio@gamudagardens.sis.edu.vn 

Don Hickerson ESL Teacher don.hickerson@gamudagardens.sis.edu.vn 

Daniele Buglino English Teacher daniele.buglino@gamudagardens.sis.edu.vn 

Daniel Holmes English Teacher daniel.holmes@gamudagardens.sis.edu.vn 

Erin Roetker English Teacher erin.roetker@gamudagardens.sis.edu.vn 

Huang Xiaoyun  Chinese Teacher xiaoyun.huang@gamudagardens.sis.edu.vn 

Hugh Cole Science Teacher hugh.cole@gamudagardens.sis.edu.vn 

Irene Thomas Art Teacher Irene.thomas@gamudagardens.sis.edu.vn 

Jennifer Beels ICT Teacher jennifer.beels@gamudagardens.sis.edu.vn 

John Kane Primary Teacher john.kane@gamudagardens.sis.edu.vn 

Judith Johnston English Teacher judith.johnston@gamudagardens.sis.edu.vn 

Kirsty Niekerk Art Teacher kirsty.niekerk@gamudagardens.sis.edu.vn 

Kim Scott Primary Teacher kim.scott@gamudagardens.sis.edu.vn 

Mareli Booysen Primary Teacher mareli.booysen@gamudagardens.sis.edu.vn 

Martin Beels ESL Teacher martin.beels@gamudagardens.sis.edu.vn 

Michael Bardeleben  English/ Social Studies Teacher michael.bardeleben@gamudagardens.sis.edu.vn 

Maria Batac Math Teacher maria.batac@gamudagardens.sis.edu.vn 

Matthew Phillips Business Teacher matthew.phillips@gamudagardens.sis.edu.vn 

Michael Winkelman Primary Teacher michael.winkelmann@gamudagardens.sis.edu.vn 

Ng Eng Seng Berry Science Teacher ng.berry@gamudagardens.sis.edu.vn  

Robert Brantingham Social Studies Teacher robert.brantingham@gamudagardens.sis.edu.vn 

Roxanne Holmes Science Teacher roxanne.holmes@gamudagardens.sis.edu.vn 

Ruslan Gatin ICT Teacher ruslan.gatin@gamudagardens.sis.edu.vn 
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 7 

  

 
 
 

 
 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 

@ CAU GIAY 
 Month   2014 

     www.kinderworld.net 

 

 

Address: Dilmah Building, Duy Tan Street 
               Dich Vong Hau Ward, Cau Giay -Ha Noi 
Tel:         (844) 3795 1036 - Fax: (844) 3795 1037 
Email:     enquiry@caugiay.sis.edu.vn 

Trang 7 / 7 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ GAMUDA GARDENS 
 October 2015 

     www.kinderworld.net 

 

 

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda Gardens, Km 4.4 
Phap Van, Hoang Mai District, Hanoi City 
Tel: (84-4) 62620624   

    http://gamudagardens.sis.edu.vn 

 

 

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda Gardens, Km 4.4 
Phap Van, Hoang Mai District, Hanoi City 
Tel: (84-4) 66661818  
Fax: (84-4) 62620639 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ GAMUDA GARDENS 
 Tháng  8 năm 2016 

Sarah Schaff English Teacher sarah.schaff@gamudagardens.sis.edu.vn 

Sean Stokes English Teacher sean.stokes@gamudagardens.sis.edu.vn 

Stephen Strub Science Teacher stephen.strub@gamudagardens.sis.edu.vn 

Tobias Mcfarlane Math Teacher tobias.mcfarlane@gamudagardens.sis.edu.vn 

Tamir Ratzon Math Teacher tamir.ratzon@gamudagardens.sis.edu.vn 

Tarryn Halsall English/ Social Studies Teacher tarryn.halsall@gamudagardens.sis.edu.vn 

Will Parson Primary Teacher william.parsons@gamudagardens.sis.edu.vn 

Yoann Labrue PE Teacher yoann.labrue@gamudagardens.sis.edu.vn 

Yu Ming Li Chinese Teacher yu.mingli@gamudagardens.sis.edu.vn 

Tran Thi Thu Thuy Chinese Language Teacher thuy.tranthithu@gamudagardens.sis.edu.vn 

Duong Thanh Nghi Head of Vietnamese Studies nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn 

Nguyen Thi Hien 

Deputy Head of Vietnamese 

Studies 

 hien.nguyenthi@gamudagardens.sis.edu.vn 

Nguyen Thu Huong 

Deputy Head of Vietnamese 

Studies 

 huong.nguyenthu@gamudagardens.sis.edu.vn 

Doan Thi Thanh Ha Lead Teacher ha.doanthithanh@gamudagardens.sis.edu.vn 

Dau Thi Quynh Tho High School Class Teacher tho.dauthiquynh@gamudagardens.sis.edu.vn 

Do Phuong Mai High School Class Teacher mai.dophuong@gamudagardens.sis.edu.vn 

Do Thi Hien High School Class Teacher hien.dothi@gamudagardens.sis.edu.vn 

Duong Duc Duy High School Class Teacher duy.duongduc@gamudagardens.sis.edu.vn 

Le Thi My Nhan High School Class Teacher nhan.lethimy@gamudagardens.sis.edu.vn 

Nguyen Thi Huyen Anh High School Class Teacher anh.nguyenthihuyen@gamudagardens.sis.edu.vn 

Nguyen Thi Thu Thao High School Class Teacher thao.nguyenthithu@gamudagardens.sis.edu.vn 

Phung Thi Lan High School Class Teacher lan.phungthi@gamudagardens.sis.edu.vn 

Tran The Tuan High School Class Teacher tuan.tranthe@gamudagardens.sis.edu.vn 

Tran Thi Thuy Van High School Class Teacher van.tranthithuy@gamudagardens.sis.edu.vn 

Vu Dinh Lam High School Class Teacher lam.vudinh@gamudagardens.sis.edu.vn 

Pham Thi Thu Thuy High School Class Teacher thuy.phamthithu@gamudagardens.sis.edu.vn 

Nguyen Thi Kim Thanh Primary Class Teacher thanh.nguyenthikim@gamudagardens.sis.edu.vn 

Dao Thi Sang Primary Class Teacher sang.daothi@gamudagardens.sis.edu.vn 

Phung Thu Huyen Primary Class Teacher huyen.phungthu@gamudagardens.sis.edu.vn 

Pham Thu Ha Primary Class Teacher ha.phamthu@gamudagardens.sis.edu.vn 

Nguyen Thi Quynh Trang Primary Class Teacher trang.nguyenthiquynh@gamudagardens.sis.edu.vn 

Pham Thi Diem My Primary Class Teacher my.phamthidiem@gamudagardens.sis.edu.vn 


