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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 1 - 9) 

 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học 

thuật (Khối Trung học Phổ thông) 

Thông điệp từ Hiệu Trưởng 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 
 
Tôi muốn nhân cơ hội này chào mừng các 
thầy cô giáo cùng các em học sinh trở lại 
trường trong học kì mới. Toàn thể học sinh 
trường  Quốc  tế  Singapore  tại  Gamuda 
Gardens đã có một Học kì 1 thành công. Tôi 
rất tự hào và cũng biết ơn sự cố gắng nỗ lực 
của tất cả các thầy cô giáo và các em học 
sinh trong học kì vừa qua. Tuần trước, trường chúng ta đã tổ chức 
Họp Phụ huynh cho học sinh toàn trường và các em cũng đã nhận 
được Bảng kết quả học tập Học kì I của mình. Thật vui mừng khi 
thấy các em đạt được thành tích tốt, thậm chí xuất sắc trong suốt 
Học phần 1 và 2. Cũng thật tuyệt vời khi Quý Phụ huynh và giáo 
viên có cơ hội gặp gỡ để trao đổi những phương pháp giúp các em 
học tốt hơn trong học kì mới. Tôi tin rằng Quý Phụ huynh cùng các 
thầy cô giáo đều nhận thấy sự hữu ích của buổi họp này.  
 
Phụ huynh có thể còn gặp khó khăn trong việc theo sát tình hình 
học tập của con em mình. Do vậy những bản tin, thư gửi Phụ 
huynh, sổ tay học sinh, bảng tin lớp học và trang thông tin của Nhà 
trường luôn là những kênh thông tin hữu ích giúp Quý Phụ huynh 
nắm rõ các sự kiện và các hoạt động của Nhà trường. 
 
Hội thi Chạy thường niên 
 
Vào buổi sáng và chiều ngày 4 tháng 2, Trường Quốc tế Singapore 
tại Gamuda Gardens đã tổ chức Hội thi Chạy thường niên lần thứ 
7. Bất chấp điều kiện thời tiết lạnh giá, các em học sinh đã rất hào 
hứng với thử thách đường chạy dài 3km tại công viên Yên Sở - một 
công viên giải trí quy mô lớn. Cuộc thi kết thúc với kết quả sát sao 
giữa các đội.  Đội Rồng Đỏ đã xuất sắc vượt qua các đội khác 
giành chiến thắng với 3 điểm cách biệt, trong đó: đội Rồng đỏ được 
375 điểm, đội Sói Vàng được 372 điểm và đội Phượng Hoàng Đen 
được 350 điểm. 
 
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc công ty Gamuda Land đã  
tạo điều kiện cho Nhà trường tổ chức sự kiện này tại công viên Yên 
Sở. Hội thi Chạy đã thành công rực rỡ và mang đến nhiều niềm vui 
cho các em học sinh. 
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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. 

Những học sinh chiến thắng trong Hội thi Chạy 

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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Ngày hội Đọc sách và Hội chợ Sách 
 
Vào thứ Tư ngày 24 tháng 2, Nhà trường đã tổ chức Ngày hội Đọc 
sách. Trong ngày hội này, các em học sinh Trường Quốc tế 
Singapore tại Gamuda Gardens đã có cơ hội cùng đọc sách và kể 
cho nhau nghe để hiểu được tầm quan trọng của việc đọc và chia 
sẻ cho nhau những cuốn sách hay. 
 
Các em học sinh khối Tiểu học lại có cơ hội tham gia “Ngày hội hóa 
trang thành các nhân vật trong truyện”. Đây là dịp mà các em được 
mặc những trang phục giống với các nhân vật trong cuốn sách mà 
mình yêu thích. Các em đã rất hào hứng khoe bộ trang phục của 
mình trong một cuộc trình diễn đặc biệt ở trường. 
 
Cuộc thi Olympic Toán học Châu Á Thái Bình Dương APMOPS 
 
Một lần nữa, Tập đoàn Giáo dục KinderWorld và Học viện Hwa 
Chong Singapore lại đồng tổ chức cuộc thi Olympic Toán học Khu 
vực Châu Á Thái Bình Dương (APMOPS) 2016 dành cho các 
trường tiểu học. Kì thi APMOPS được tổ chức lần đầu tiên tại Việt 
Nam vào năm 2009. Hàng năm Việt Nam đều có học sinh đạt vị trí 
cao tại vòng chung kết trong số hơn 7000 thí sinh khắp khu vực. 
Năm nay Tập đoàn Giáo dục KinderWorld rất vinh dự được tiếp tục 
đồng tổ chức với Học viện Hwa Chong để giới thiệu những đại diện 
xuất sắc của Việt Nam đến với kì thi APMOPS 2016. Thông tin chi 
tiết về kì thi APMOPS sẽ được cung cấp cho học sinh trong thời 
gian tới. 
 
Tôi hi vọng Quý Phụ huynh và các em học sinh sẽ có một Học phần 
3 bổ ích và thành công. Tôi cũng rất mong được gặp gỡ và tiếp tục 
hợp tác cùng Quý vị trong thời gian tới. 
 
Trân trọng, 
Hiệu trưởng 
Shane Blood 
 
Thông điệp từ Hiệu Phó 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 
 
Chào mừng các em trở lại trường sau kì nghỉ 
Tết Nguyên Đán. Học phần 3 đã bắt đầu và 
các em học sinh Trường Quốc tế Singapore 
tại Gamuda Gardens đang dần ổn định lại 
nhịp độ học tập và tham gia các hoạt động 
cùng bạn bè, thầy cô của mình. 
 
Mới đây Hội Học sinh Tiểu học đã ủng hộ 
Quỹ Trẻ em Blue Dragon, một tổ chức từ 
thiện của Úc hoạt động tại Việt Nam nhằm 
giúp đỡ những trẻ em gặp khó khăn. Quỹ này được xây dựng nhằm 
hỗ trợ những trẻ em đường phố, trẻ khuyết tật và trẻ em ở những 
vùng quê nghèo. Trong đó, một số em cũng là nạn nhân của nạn 
buôn người và bóc lột trẻ em. Mục đích của Blue Dragon là giúp 
các em thoát khỏi các mối đe dọa nguy hiểm và đoàn tụ với gia 
đình, đồng thời cung cấp các dịch vụ cứu trợ cần thiết để giúp các 
em phục hồi và phát triển. 
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Hội Học sinh Tiểu học của Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda 
Gardens khuyến khích các em học sinh thể hiện lòng nhân ái của 
mình bằng việc quyên góp đồ chơi và các đồ dùng học tập khác 
cho những trẻ em khó khăn này vào dịp Tết, một hành động tuy nhỏ 
nhưng mang lại nụ cười trên gương mặt của các em nhỏ. Tổng 
cộng, Hội Học sinh Tiểu học đã quyên góp được 657 đồ dùng và 
vật dụng. Một con số đáng tự hào từ lòng nhân ái của các em học 
sinh. Đây là một minh chứng rõ ràng cho một trong những mục tiêu 
của học sinh toàn trường đó là: Trở thành các công dân năng động 
và có trách nhiệm thông qua việc giúp đỡ những người kém may 
mắn hơn. 
 
Xin chia sẻ thông tin tuyệt vời này đến với Quý Phụ huynh trong 
năm mới! 
 
Trân trọng, 
Hiệu Phó 
Nadine C. Cooper 
 
Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam 
Kính chào Quý cha mẹ học sinh, 
chào các bạn đồng nghiệp! 
Cô chào các em học sinh thân yêu! 
 
Tôi rất vui mừng được gặp lại Quý vị, Quý 
thầy cô và các em học sinh thân yêu sau kì 
nghỉ Tết Nguyên đán đầm ấm, hạnh phúc 
bên Gia đình và bạn bè! 
 
Một lần nữa, kính chúc Quý vị, các thầy cô 
và các em một năm mới An khang, Thịnh 
vượng! 
 
Sau kì nghỉ Tết 09 ngày, nhờ sự quan tâm và chăm sóc chu đáo 
của Quý vị, các em học sinh đã đến trường khá đầy đủ ngay ngày 
học đầu tiên và rất vui vẻ, phấn khởi. Các em thực hiện nghiêm túc 
các điều đã cam kết trong cả năm học nói chung và trong dịp Tết 
nói riêng, đảm bảo an toàn trường học. Thầy trò nghiêm túc bắt 
tay thực hiện Chương trình dạy – học tuần 23 – tuần 24; đồng thời, 
Lễ Sơ kết HKI, tổ chức vào tiết 1, thứ 2 – ngày 22 tháng 02 năm 
2016 cũng đã thành công tốt đẹp. 
 
Chúng tôi cũng rất vui mừng chào đón Quý vị tới dự buổi họp Phụ 
huynh toàn trường, cuối Học Kì I, được tổ chức vào 3h30 – 6h30, 
chiều thứ 3 – 23/02 và chiều thứ 4 – 24/02/2016. 
 
Chúng tôi rất mong muốn được chia sẻ và lắng nghe ý kiến của 
Quý vị trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh để chất lượng 
của các em học sinh ngày một được nâng cao. Đây là địa chỉ email 
của tôi: nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn 
 
Trân trọng! 
Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam 
Dương Thanh Nghị 
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Phụ huynh - Giáo viên trao đổi thông tin 
tại buổi họp Phụ huynh 

Học sinh khối Song ngữ nhận Giấy khen 

Múa Lân trong buổi Sinh hoạt chung 
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Thông điệp từ Điều phối viên Phụ trách Học thuật (Khối 1 – 9) 
Kính chào Quý Phụ huynh và các em học sinh, 
 
Học phần 3 đã có một khởi đầu hết sức 
thuận lợi. Học phần 2 đã kết thúc tốt đẹp với 
Hội thi Chạy và màn múa Lân của học sinh 
Tiểu học chào đón Tết Nguyên Đán. Xin 
cảm ơn thầy Paul Long đã chuẩn bị trang 
phục và dạy các em các động tác múa Lân. 
Múa Lân là điệu múa rất phổ biến với các 
giáo viên và học sinh và Nhà trường hi vọng 
sẽ có cơ hội được xem lại tiết mục biểu diễn 
tuyệt vời này vào Tết năm sau. 
 
Tôi cũng xin cảm ơn tất cả các Quý Phụ huynh đã đến dự buổi Họp 
Phụ huynh vừa qua. Đây là cơ hội tuyệt vời để Nhà trường gặp gỡ 
Quý Phụ huynh, đồng thời cũng là cơ hội để Quý vị trò chuyện trao 
đổi với các giáo viên về sự tiến bộ của con em mình ở trường. 
Bảng kết quả học tập cho thấy các em học sinh đã nỗ lực học tập 
rất chăm chỉ và đạt kết quả cao. 
 
Một hoạt động khác cũng nhận được sự quan tâm của các em học 
sinh là Hội chợ Sách, nhằm tôn vinh Tuần lễ Sách và Ngày hội Đọc 
sách Quốc tế. Thật tuyệt vời khi thấy các em học sinh cùng đọc 
sách và đọc nhóm cùng với các học sinh lớp lớn hơn. Tôi cũng rất 
phấn khởi khi biết rằng nhiều phụ huynh đã khuyến khích các em 
mua sách từ các gian hàng sách tại Hội chợ Sách của Trường. Đọc 
sách là một cách hỗ trợ học tập hữu ích trên mọi phương diện. 
Chúng tôi mong rằng các em học sinh sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tình 
yêu đọc sách của mình. 
 
Tại Buổi Sinh hoạt chung được tổ chức 2 tuần một lần cho học sinh 
khối Tiểu học, các em học sinh được trao tặng Giấy khen vì những 
thành tích học tập xuất sắc. Nhà trường hi vọng rằng Quý Phụ 
huynh sẽ động viên khích lệ các em, cho các em biết ý nghĩa của 
Giấy khen và lí do tại sao các em lại được ghi nhận thành tích như 
vậy. 
 
Nhà trường hiện đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm và kiểm 
định của Hiệp hội các Trường Cao đẳng và Đại học Miền Tây Hoa 
Kỳ (WASC) vào tháng Ba tới và Mục tiêu Giáo dục Toàn trường 
(Schoolwide Learner Goals – SLGs) là một trong những trọng tâm 
để chuẩn bị cho chuyến thăm đó. Các em học sinh đang làm quen 
với 5 mục tiêu đó qua bài hát. Bài hát giúp các em tiếp cận với 
những khái niệm quan trọng của Mục tiêu Toàn trường dễ dàng 
hơn. Quý Phụ huynh hãy khuyến khích các em hát bài này ở nhà và 
trao đổi với các em về từng mục tiêu. 
 
Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các em học sinh. Chúc cho 
Học phần 3 diễn ra thật sôi nổi và hiệu quả. Chúng tôi rất mong 
nhận được sự hỗ trợ và quan tâm của Quý vị trong mọi hoạt động 
của Trường. 
 
Trân trọng, 
Điều Phối viên Phụ trách Học thuật (Khối 1 – 9) 
Dr. Noel 
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Học sinh xem và mua sách tại Hội chợ Sách 

Học sinh Tiểu học nhận Giấy khen 
Ngôi sao của Tuần 

Phụ huynh - Giáo viên trao đổi thông tin 
tại buổi họp Phụ huynh 
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Thông điệp từ Điều Phối viên Phụ trách Học thuật  
(Khối Trung học Phổ thông) 
Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Chào mừng các em học sinh đến với Học kì 
II. Tôi hi vọng Quý Phụ huynh và các em 
học sinh đã có một kì nghỉ Tết thật vui vẻ và 
sảng khoái. 
 
Học phần 3 là học phần quan trọng nhất đối 
với các em học sinh trung học bởi các em 
cần phải dành thời gian ôn tập cho kì thi 
Cambridge. Qua bản tin tháng này, tôi cũng 
muốn được nhấn mạnh với các em tầm quan trọng của việc ôn tập. 
Mỗi học sinh có một phương pháp học tập khác nhau, nhưng việc 
ôn tập thường xuyên để nắm chắc nội dung kiến thức cần thiết là 
điều cơ bản để các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.   
 
Cách tốt nhất để học tập hiệu quả là học một cách có tổ chức, sử 
dụng thời gian một cách hợp lí và phải lập kế hoạch ôn tập kĩ 
lưỡng. Thời gian chuẩn bị cho kì thi không còn nhiều nên việc các 
em học sinh bắt đầu kế hoạch ôn tập sớm là điều vô cùng quan 
trọng. 
 
Các thầy cô của trường luôn sẵn sàng giúp các em học sinh giải 
đáp các thắc mắc về kì thi và giúp các em định hướng các phương 
pháp học tập phù hợp đối với từng môn học cụ thể. 
 
Mọi thắc mắc xin Quý phụ huynh liên hệ với tôi theo email: 
louise.ellis@gamudagardens.sis.edu.vn. 
 
Trân trọng, 
Điều Phối viên Phụ trách Học thuật (Khối Trung học Phổ thông) 
Louise Ellis 
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Giới thiệu về chương trình Trail Mix 
tại buổi Sinh hoạt chung 

Học sinh Tiểu học trình diễn thời trang 

trong Ngày hóa trang theo nhân vật trong truyện 
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