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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, 
 
Chào mừng đến với Học phần 3! Tôi hi vọng 
Quý Phụ huynh và các em học sinh đã có kì 
nghỉ Tết đầm ấm và khoảng thời gian tuyệt 
vời bên bạn bè và người thân. Thầy và trò 
trường Quốc tế Singapore tại Gamuda  
Gardens đã trở lại trường và đang miệt mài với các hoạt động giáo 
dục, dã ngoại và các câu lạc bộ ngoại khóa. 
 
Xin chân thành cảm ơn các Quý Phụ huynh đã đến dự buổi Họp 
Phụ huynh vào hai ngày 14 và 15 tháng Hai. Thật vui khi thấy nhiều 
Phụ huynh đến họp và nhận được những thông tin quan trọng về sự 
tiến bộ của con em mình cũng như các phương thức hỗ trợ con học 
tập tại nhà. Nếu Quý vị chưa lấy Báo cáo kết quả học tập Học kì 1 
của con em mình, vui lòng liên hệ với nhân viên văn phòng Trường 
để được trợ giúp. Nếu Quý vị không thể sắp xếp đến họp Phụ 
huynh nhưng vẫn muốn trao đổi với các thầy cô giáo, vui lòng liên 
hệ với văn phòng Trường để sắp xếp lịch hẹn. 
 
Hội thi chạy thường niên 
 
Vào ngày cuối cùng của Học phần 2, Nhà trường đã tổ chức Hội thi 
chạy thường niên tại công viên Le Parc, Gamuda City. Các em học 
sinh rất hào hứng với vòng chạy 3km quanh bờ hồ thơ mộng trong 
điều kiện thời tiết vô cùng lí tưởng. Tôi xin vui mừng thông báo năm 
nay đội thắng cuộc là Phượng Hoàng Đen với 348 điểm, đánh bại 
các đội Rồng Đỏ với 325 điểm và đội Sói Vàng với 251 điểm. Xin 
chúc mừng đội Phượng Hoàng Đen! 
 
Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng mới 
 
Tôi xin vui mừng thông báo tới Quý vị và các em học sinh: thầy 
Timothy Bikowski đã được bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng. 
Trước đây, thầy Timothy Bikowski giữ chức Điều phối viên phụ 
trách Học thuật. 
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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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Giải Cờ vua Học sinh 
 
Tôi rất tự hào khi được chia sẻ với Quý vị và các em học sinh về 
thành tích cá nhân của các em học sinh trong trường. Em Nguyễn 
Thanh Duy, lớp 7LB, đã giành giải Ba trong môn Cờ vua Học sinh 
sau khi vượt qua hàng trăm đối thủ trên khắp thành phố Hà Nội. Xin 
chúc mừng em Thanh Duy! 
 
Trân trọng, 
Shane Blood 
 
Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam 
 
Kính chào Quý Cha mẹ học sinh!  
 
Chào các em yêu quý! 
 
Năm mới Đinh Dậu đã tới! Chúng ta đã bước 
vào HKII – Term 3 được hơn 3 tuần! 
 
Ban Giám hiệu vui mừng nhận thấy sau kì nghỉ 
hết Học phần 2 và Tết Nguyên đán, các em đều 
khỏe mạnh, phấn khởi đến trường đầy đủ và 
thực hiện nghiêm túc cam kết: Không đốt và 
tàng trữ pháo nổ; không mang nhiều tiền mừng tuổi đến trường, 
đảm bảo an ninh nhà trường! 
 
Buổi họp Phụ huynh sau HKI diễn ra tốt đẹp. Ban Giám hiệu SVIS đã 
lắng nghe, cảm ơn và tiếp thu những ý kiến trao đổi có tính xây dựng 
của Quý Cha mẹ học sinh, nhằm góp phần xây dựng nhà trường 
ngày một tốt đẹp hơn! 
 
Với mục đích tiếp tục giáo dục học sinh thực hiện tốt nếp sống văn 
minh, thanh lịch, Ban Giám hiệu đã tổ chức buổi sinh hoạt giáo dục 
kĩ năng sống dành cho cấp THCS vào tiết 1-thứ 2 - tuần 3/ tháng 2- 
2017. Các em học sinh được quan sát những việc làm đẹp, chưa 
đep, chưa tốt của học sinh chính trường mình. Các em cùng các thầy 
cô trao đổi, phân tích và hình thành kĩ năng giải quyết cho từng tình 
huống. Ban Giám hiệu chốt lại và giao nhiệm vụ cho học sinh thực 
hiện dưới sự giám sát, hỗ trợ trực tiếp của giáo viên chủ nhiệm và 
giáo viên bộ môn. 
 
Với tinh thần của mùa Xuân tươi trẻ; với tinh thần hăng hái phấn đấu 
của các em HS; với sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Quý cha mẹ 
học sinh và nhà trường, chúng tôi hi vọng kết quả học tập và đạo 
đức của các em học sinh trong Học phần 3, 4/HKII sẽ đạt được cao 
hơn nhiều so với HKI vừa qua! 
 
Một lần nữa, kính chúc Quý vị và các em một năm mới mạnh khỏe, 
hạnh phúc, thành công! 
 
Rất vui được lắng nghe và chia sẻ cùng Quý vị qua địa chỉ email:   
nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn 
 
Trân trọng! 
Dương Thanh Nghị 
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Học sinh Nguyễn Thanh Duy 7LA 
đạt giải 3 trong cuộc thi Vô địch Cờ vua 

Các thầy cô giáo tham gia 
buổi học bồi dưỡng chuyên môn 
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Thông điệp từ thầy Hiệu phó  
 

Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 
 
Buổi họp phụ huynh đã kết thúc và Học phần 
3 đã bắt đầu. Mục tiêu quan trọng nhất của cả 
Nhà trường và gia đình là giúp các em học 
sinh tiến bộ trong học tập, đạt kết quả thi tốt 
và gặt hái nhiều thành công trong học phần 
này và trong tương lai. 
 
Các thầy cô giáo luôn giao nhiều bài tập về nhà để không chỉ giúp 
các em có thể củng cố bài học trên lớp mà còn nâng cao ý thức trách 
nhiệm của các em trong học tập và với chính bản thân mình. Tuy 
nhiên, đôi lúc các em học sinh còn lơ là và quên làm bài tập do các 
em chưa hình thành được thói quen và môi trường học tập hiệu quả. 
 
Dưới đây là một số gợi ý có thể giúp các em cải thiện môi trường học 
tập ở nhà: 
 
Tạo một góc học tập thân thiện. Hãy đảm bảo các em có một 
phòng học đầy đủ ánh sáng để hoàn thành bài tập về nhà. Cho phép 
các con làm bài tập trong phòng khách hoặc nhà bếp và cung cấp 
đầy đủ đồ dùng học tập cần thiết như giấy, bút chì, hồ, kéo. 
 
Lên lịch học cụ thể trong gia đình. Một số em làm bài hiệu quả 
nhất vào buổi chiều sau giờ nghỉ giải lao và bữa ăn nhẹ; một số khác 
lại thích đợi đến sau bữa tối. Khi đến giờ làm bài tập về nhà, trong 
lúc con học bài, Quý phụ huynh có thể đọc báo hoặc làm việc ở góc 
học tập cùng với con và trao đổi về các chủ đề mà con đang cần trợ 
giúp. 
 
Giúp con lên kế hoạch. Vào những hôm con có nhiều bài tập, đặc 
biệt là những hôm có bài luận khó, hãy khuyến khích các con chia 
nhỏ bài tập thành từng phần. Nếu cần thiết, hãy lên lịch làm bài tập 
trong buổi tối hôm đó và cho con nghỉ giải lao 15 phút sau mỗi giờ 
học. 
 
Giảm thiểu tối đa các nhân tố gây mất tập trung. Điều này có 
nghĩa là không Tivi, không nghe nhạc to hoặc sử dụng điện thoại. 
(Tuy nhiên, đôi khi một cuộc điện thoại trao đổi với bạn cùng lớp về 
bài tập lại rất hữu ích) 
 
Đảm bảo các con tự làm bài tập về nhà. Nếu không tự suy nghĩ và 
mắc lỗi, các em sẽ không hiểu được bản chất của vấn đề. Phụ huynh 
có thể gợi ý và chỉ dẫn cho con, nhưng hãy để con tự học và làm bài 
tập. 
 
Hãy vừa cổ vũ vừa giám sát. Hãy hỏi các con về bài tập, các câu 
hỏi và các bài kiểm tra trên lớp. Hãy khuyến khích các con, kiểm tra 
những bài tập mà các con đã hoàn thành và luôn sẵn sàng giải đáp 
các thắc mắc của con. 
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Buổi khám sức khỏe cho các em học sinh 
khối Song Ngữ 

 

Các em học sinh đạt huy chương 
trong Hội thi chạy thường niên 

Các em học sinh thích thú với đường chạy quanh hồ 
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Nêu gương tốt. Các con đã bao giờ thấy bạn đọc sách hay cân đối 
việc chi tiêu chưa? Trẻ con có xu hướng bắt chước hành động của 
cha mẹ hơn là làm theo lời khuyên của cha mẹ. 
 
Khen ngợi nỗ lực và thành tích của con. Hãy dán bài kiểm tra 
hoặc tác phẩm nghệ thuật mà con đạt điểm cao lên tủ lạnh và khoe 
với họ hàng về thành tích học tập tốt của con. 
 
Hi vọng những gợi ý trên đây sẽ hữu ích với Quý vị và giúp các em 
học sinh nâng cao thành tích học tập của mình. 

 

Trân trọng, 

Timothy Bryan Bikowski 

 
Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách Học thuật 
(Khối Tiểu học) 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh 
Tiểu học, 
 
Học phần 3 đã có một khởi đầu tốt đẹp và thật 
tuyệt vời khi thấy các em học sinh hăng say học 
tập. 
 
Trong buổi sinh hoạt chung của các em học 
sinh Tiểu học được tổ chức 2 tuần một lần, các em với thành tích 
xuất sắc sẽ được nhận Giấy khen. Cha mẹ hãy động viên khích lệ 
con vì thành tích này và hãy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
được trao Giấy khen ghi nhận thành tích xuất sắc. Bằng cách trò 
chuyện với các con về ý nghĩa của Giấy khen cũng như tầm quan 
trọng của việc được ghi nhận, Quý vị sẽ giúp bồi đắp sự tự tin và 
lòng tự trọng của các con. 
 
Nhà trường vẫn tiếp tục củng cố chương trình giảng dạy theo tiêu chí 
của Hiệp hội các trường Phổ thông và Cao đẳng miền Tây Hoa Kỳ 
(WASC) và các Mục tiêu Giáo dục Toàn trường (SLGs). Một phương 
pháp đặc biệt nhằm giúp các em học sinh nắm được 5 Mục tiêu Giáo 
dục Toàn trường là học qua bài hát. Thông qua bài hát này, các em 
sẽ tiếp cận với những khái niệm quan trọng về SLGs được dễ dàng 
hơn. Quý Phụ huynh cũng nên khuyến khích các con hát bài hát này 
ở nhà, cùng thảo luận về nội dung của các mục tiêu cũng như giúp 
các con hiểu được ý nghĩa của bài hát. 
 
Trong số các câu lạc bộ ngoại khóa vào chiều thứ Hai hàng tuần, 
câu lạc bộ In 3D của thầy Will chủ nhiệm lớp 1A đã thu hút rất nhiều 
em học sinh tham gia. Thầy Will dạy các em cách sử dụng máy in 3D 
và câu lạc bộ của thầy đang trở thành một nhân tố mới đầy thú vị 
trong chương trình giảng dạy của trường. Chẳng bao lâu nữa chúng 
ta sẽ được chiêm ngưỡng sản phẩm in 3D của các em học sinh 
trong câu lạc bộ này. 
 
Chúng ta đã bước vào Học phần 3 đầy bận rộn với nhiều hoạt động 
thú vị. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được sự ủng hộ và quan tâm 
của Quý vị trong mọi hoạt động.  
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Phụ huynh và giáo viên trao đổi 
trong buổi họp Phụ huynh 

Các em học sinh Tiểu học quyên góp 
cho quỹ từ thiện Rồng Xanh 

Phụ huynh và giáo viên trao đổi 
trong buổi họp Phụ huynh 
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Nếu Quý vị cần thêm thông tin về chương trình học hoặc lời 
khuyên về việc học của con em mình, xin hãy liên hệ với Nhà 
trường. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và hỗ trợ Quý vị. 
  
Trân trọng, 
Tiến sĩ Noel 
 
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 kì 2 đã bắt đầu. Thật tuyệt vời khi thấy 
nhiều câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa tiếp 
tục diễn ra rất sôi nổi. Tôi đặc biệt tự hào khi 
được chứng kiến sự phát triển và tiến bộ của 
các câu lạc bộ bóng đá Tiểu học và Trung học 
khi các em đã luyện tập rất chăm chỉ cùng huấn luyện viên của 
mình, đại diện cho trường tham gia các giải đấu bóng đá và giành 
được những thành tích đáng ngưỡng mộ. 
 
Bằng chứng của sự tiến bộ này được thể hiện rõ rệt khi cả 2 đội 
bóng cùng các huấn luyện viên Matt Phillips, Yoann Labrue và 
Sean Stokes tham gia giải đấu bóng đá giao hữu với trường Quốc 
tế Việt Nam (ISV) hôm thứ Năm, ngày 21 tháng 2 vừa qua. Trong 
trận đầu tiên, đội bóng Trung học đã chiến thắng với tỉ số 2-0 nhờ 
hai cây ghi bàn Lee Jun IGCSE 1A và Nguyễn Tiến Hưng ICGSE 
1C cùng những nỗ lực phòng thủ kiên cường của cả đội trong suốt 
trận đấu. Trong trận đấu thứ 2 của đội bóng Tiểu học, tuy để thua 
sát nút với tỉ số 2-1 ở những phút cuối cùng của trận đấu nhưng 
các cầu thủ nhí của chúng ta cũng đã chơi hết mình với nhiều lần 
áp đảo đội bóng của trường bạn. 
 
Nhiều trận đấu thú vị nữa đang chờ đón các đội bóng đá và đội 
bóng đá Gaelic của chúng ta trong Học phần 3 tới. Với tư cách là 
những thầy giáo và huấn luyện viên, chúng tôi sẽ tiếp tục cổ vũ và 
ủng hộ các em học sinh tham gia các môn thể thao bởi thể thao sẽ 
giúp các em trau dồi kĩ năng và nuôi dưỡng tinh thần thể thao. 
 
Trân trọng, 
John Shoulders 
 
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, 
 
Học phần này là một cột mốc quan trọng với 
nhiều em học sinh vì bây giờ các em đã bắt 
đầu hoàn thành các môn học của chương trình 
IGCSE và AS/A Level. 
 
Để giúp các em chuẩn bị cho kì thi Cambridge 
vào tháng 5 và tháng 6 tới sắp tới, Nhà trường 
có tổ chức kì thi thử bắt đầu từ ngày 27 tháng 2.  
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Kì thi thử này sẽ đươc thiết kế và tổ chức theo đúng tiêu chuẩn của 
kì thi thật. Kì thi này cũng là cơ hội để các em học sinh dự đoán 
điểm số mình có thể đạt được trong kì thi chính thức đồng thời giúp 
các em tìm ra và củng cố những mảng kiến thức mà mình còn yếu. 
  
Trong buổi họp Phụ huynh vừa qua, tất cả các thầy cô giáo dạy 
chương trình IGCSE và AS/A Level đều có mặt để trao đổi với Phụ 
huynh về tiến bộ trong học tập của con em mình, đồng thời đưa ra 
những lời khuyên cụ thể và hữu ích cho phụ huynh. Nếu Quý Phụ 
huynh có gì lo ngại về việc học tập của các em, xin hãy liên lạc trực 
tiếp với thầy cô giáo để được trợ giúp. Sự quan tâm và hỗ trợ của 
cha mẹ tới việc học tập của con cái là vô cùng quan trọng và chúng 
tôi luôn tạo mọi điều kiện để giúp các em phát huy được hết tiềm 
năng của mình. 
 
Nếu có bất kì câu hỏi hay thắc mắc gì cần giải đáp, Quý Phụ huynh 
vui lòng liên hệ với tôi qua email: 
louise.ellis@gamudagardens.sis.edu.vn  
 
Trân trọng,  
Louise Ellis 
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