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 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, 

 

Nhân dịp này, tôi xin chúc toàn thể Quý Phụ 
huynh và các em học sinh có một kì nghỉ lễ 
an lành và hạnh phúc. Có lẽ vào thời điểm 
này, các gia đình đang chuẩn bị để đón Tết, 
và tôi xin chúc Quý vị một năm mới mạnh 
khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng! 

 
Đây là khoảng thời gian vô cùng bận rộn với học sinh. Các em học 
sinh Trung học Phổ thông nên bắt đầu cân nhắc việc chọn trường 
Đại học và tìm hiểu thời gian nộp hồ sơ dự tuyển vào các trường. 
Nhiều thông tin có thể khiến các em hoang mang nhưng cũng có 
những nguồn thông tin đáng tin cậy để giúp học sinh và phụ huynh 
tham khảo và đưa ra quyết định đúng đắn.  
 
Một trong số đó là trang web của ACT (Kì thi chuẩn hóa Đầu vào 
các trường Cao đẳng, Đại học tại Hoa Kỳ) www.actstudent.org. 
Trang web này có rất nhiều thông tin bổ ích giúp các em học sinh 
hoạch định tương lai. Đây là trang web mà những học sinh có ý 
định đi du học Mỹ không thể bỏ qua. Bài thi ACT được hầu hết các 
trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ công nhận. Điều này rất có lợi 
cho các học sinh theo học GAC khi tất cả các em đều sẽ tham gia 
kì thi ACT. 
 
Một trang web khác cũng có rất nhiều những thông tin hữu ích về 
du học sinh ở Mỹ là http://www.usnews.com/education. Trang web 
này cung cấp thông tin về học bổng và hỗ trợ tài chính cho các du 
học sinh cũng như chi tiết về các trường cao đẳng, đại học. 
 
Thông báo lịch họp Phụ huynh 
 
Buổi Họp Phụ huynh sẽ được tổ chức vào các ngày 23/02/2016 và 
24/02/2016. Báo cáo kết quả học tập học kì I của các em học sinh 
cũng sẽ được gửi đến Quý Phụ huynh trong buổi họp này. 
 
Trân trọng, 
Hiệu trưởng 
Shane Blood 
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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. 

Học sinh thuyết trình trong buổi Sinh hoạt chung 

http://www.actstudent.org
http://www.usnews.com/education
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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 
Giáng sinh và Năm mới. Toàn thể học sinh và 
giáo viên Trường Quốc tế Singapore đã có 
một kì nghỉ vui vẻ sau những ngày học tập và 
làm việc chăm chỉ và tất cả đều đang tràn trề 
năng lượng sẵn sàng cho năm mới 2016. 
Trong khoảng thời gian còn lại của Học phần 
2, các em học sinh sẽ được hướng dẫn các kế hoạch học tập để 
giúp các em đạt kết quả cao trong các kì thi IGCSE và kì thi Tốt 
nghiệp Tiểu học của Singapore sắp tới. 
 
Học phần 3 sẽ bắt đầu vào thứ Hai ngày 15/02/2016 và chương 
trình Hoạt động ngoại khóa (các câu lạc bộ, các môn thể thao sau 
giờ học) cũng sẽ được khởi động. Nhà trường sẽ gửi tới Quý Phụ 
huynh danh sách các câu lạc bộ ngoại khóa mới để các em học 
sinh cùng Quý vị có thể lựa chọn. Nhà trường khuyến khích các em 
đăng kí tham gia câu lạc bộ bởi các hoạt động đa dạng trong câu 
lạc bộ sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển cả về mặt thể chất và giao tiếp 
của các em. Nhà trường cũng sẽ có thêm câu lạc bộ mới và chúng 
tôi hi vọng các em sẽ nhiệt tình tham gia.  
 
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Phụ huynh. 
 
Trân trọng, 
Hiệu Phó 
Nadine C. Cooper 
 
Thư 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! 
 
Xin vui mừng thông báo tới Quý vị và các 
em: Học kì I, khối Song ngữ - SVIS, năm 
học 2015-2016 đã kết thúc tốt đẹp! 
 
Sau 4, 5 tháng nhanh chóng ổn định tình 
hình cơ sở vật chất, làm quen với môi 
trường học tập mới; với sự phấn khởi và 
không ngừng nỗ lực phấn đấu dạy tốt - học tốt ở một ngôi trường 
mới khang trang, hiện đại bậc nhất, thầy và trò trường Tiểu học & 
Trung học Cơ sở Quốc tế Việt Nam Singapore đã thu được Kết quả 
cụ thể như sau: 
 
1. Bậc Tiểu học: 
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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ GAMUDA GARDENS 
 Tháng  1  năm 2016 

Học sinh trong phòng học nhạc 

Học sinh Tiểu học chơi thể thao 
cùng học sinh Trung học 

Học sinh dẫn chương trình 

trong buổi Sinh hoạt Chủ đề tháng 1+2 

Số 

lớp 

Số 

HS 

  

Học sinh hoàn thành HS đạt về 

năng lực và 

phẩm chất Số 
HS 

Khen toàn 
diện 

Khen từng 
mặt 

Số 
HS 

% Số 
HS 

% Số 
HS 

% 

05 40 40 28 70% 12 30% 40 100% 
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2. Bậc Trung học Cơ sở:  
 

Nổi bật về thành tích học tập, Ban Giám hiệu nhà trường tự hào 
tuyên dương 07 bạn học sinh xuất sắc, có điểm trung bình các môn 
Học kì I đạt từ 9.2 trở lên sau: 

 Em Hoàng Anh Chi, lớp 6A – điểm trung bình: 9,6 
 Em Nguyễn Thị Huyền Trân, lớp 6C - điểm trung bình: 9,3 
 Em Nguyễn Hoàng Minh khuê, lớp 7B - điểm trung bình: 9,3 
 Em Nguyễn Khánh An, lớp 8B - điểm trung bình: 9,3 
 Em Phan Đức Hiếu, lớp 6A - điểm trung bình: 9,2 
 Em Cao Ngọc Khuê, lớp 7B - điểm trung bình: 9,2 
 Em Phạm Hà Phương, lớp 7C - điểm trung bình: 9,2 

 
Và đặc biệt Ban Giám hiệu xin biểu dương em Hoàng Anh Chi, lớp 
6A, có điểm trung bình Học kì I cao nhất trường: 9,6 
 
Để có được kết quả tốt đẹp trên, thay mặt Ban Giám hiệu, tôi xin 
chân thành cảm ơn sự cố gắng của các thầy giáo, cô giáo và các 
em học sinh SVIS. Đặc biệt, xin cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ nhịp 
nhàng của Ban Giám hiệu và các thầy cô Quốc tế trong Hoạt động 
giảng dạy cũng như các hoạt động giáo dục khác; cảm ơn sự đồng 
hành của Quý cha mẹ học sinh đã phối hợp với nhà trường trong 
việc quản lí và giáo dục các em học sinh hoàn thành nhiệm vụ giáo 
dục toàn diện và xây dựng nhà trường an toàn! 
 
Sang học kì II, Nhà trường tin tưởng thầy cô và các em học sinh gặt 
hái được nhiều thành tích cao hơn học kì I! 
 
Ngày 20/01/2016, các em học sinh SVIS cũng vừa hoàn thành môn 
kiểm tra học kì I cuối cùng của chương trình hợp tác Quốc tế. Các 
em đều rất nghiêm túc trong thời gian thi cử này. Lễ sơ kết Học kì I 
– khối Song ngữ sẽ được tiến hành sau Tết Nguyên đán Bính 
Thân! 
 
Nhân dịp Năm mới – Tết Bính Thân 2016 sắp tới, tôi xin kính chúc 
Quý cha mẹ học sinh, các bạn đồng nghiệp, các em học sinh yêu 
quý có một sức khỏe dồi dào, tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và 
thành công! 
 
Rất vui được lắng nghe và chia sẻ với Quý vị theo địa chỉ email: 
Nghi.duongthanh@gamudagardens.sis,edu,vn 
 
Trân trọng!  
Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam 
Dương Thanh Nghị 
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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ GAMUDA GARDENS 
 Tháng  1  năm 2016 

Học sinh toàn trường chụp ảnh chung 

Thuyết trình giới thiệu về trường đại học 
trong Ngày hội Du học Anh 

Cô Hiệu trưởng dặn dò các em học sinh 
trong buổi Sinh hoạt chung 

 

Số 

HS 

Học lực 

 

Hạnh kiểm 

 

Giỏi Khá 

Trung 
bình Tốt Khá 

Số 
HS % 

Số 
HS % 

Số 
HS % 

Số 
HS % 

Số 
HS % 

187 93 49.73 78 41.71 16 8.56 187 100 0 0 
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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 2 sắp kết thúc. Chẳng bao lâu 
nữa chúng ta sẽ được hòa mình trong 
không khí Tết đầm ấm, sẽ được cùng gia 
đình và bạn bè tạm biệt năm cũ và đón 
chào một năm mới an khang, thịnh vượng. 
Hai tuần vừa qua các em học sinh từ khối 1 
– 9 Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda 
Gardens đều bận rộn hoàn thành kì thi hết Học kì I, nhiều em rất tự 
tin với bài thi của mình trong khi một số em khác cần phải cố gắng 
nhiều hơn nữa. Tuy vậy, nhìn chung điểm thi của các em học sinh 
rất khả quan và các thầy cô giáo cũng rất tự hào về sự tiến bộ của 
nhiều học sinh. Quý Phụ huynh vui lòng xem kĩ Bảng Kết quả học 
tập của con em mình. 
 
Trong tháng 12 năm 2015, học sinh khối 5 và 6 đã có cơ hội tham 
gia các hoạt động ngoài trời do Trung tâm Đào tạo Kĩ năng sống 
Outward Bound Vietnam (OBV) tổ chức. Đây là những hoạt động 
cơ bản mở đầu cho chuỗi các bài học sẽ được giới thiệu với các 
em trong năm tới  tại địa điểm của Trung tâm ở ngoại thành Hà Nội.  
 
Buổi sinh hoạt chung cho các em học sinh Tiểu học được tổ chức 2 
tuần một lần. Nhà trường rất vui được chào đón Quý Phụ huynh tới 
dự buổi sinh hoạt này, đặc biệt là phần trao giấy khen cho những 
em học sinh có thành tích xuất sắc. Trong buổi sinh hoạt chung 
này, Nhà trường phổ biến thêm về các Mục tiêu Giáo dục Toàn 
trường (Schoolwide Leaner Goals - SLGs). Một cách đặc biệt để 
các em học sinh nắm được 5 Mục tiêu Giáo dục Toàn trường là qua 
bài hát. Bài hát giúp các em tiếp cận với những khái niệm quan 
trọng về SLGs được dễ dàng hơn và Quý Phụ huynh cũng nên 
khuyến khích các em hát bài hát này ở nhà. 
 
Mỗi ngày qua, các em lại học thêm nhiều điều để dần trở thành 
những công dân hiểu biết và có trách nhiệm đồng thời tiếp tục 
chăm chỉ rèn luyện để có được thói quen học tập tốt. Năm học đầu 
tiên tại Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens đang trôi 
qua rất nhanh và tôi có thể thấy các em học sinh đã thích nghi với 
môi trường học mới với kết quả học tập ngày một tiến bộ. Học tập 
đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của mỗi người, và chúng tôi 
luôn mong nhận được sự hỗ trợ và đóng góp thường xuyên của tất 
cả Quý vị để cùng Nhà trường đồng hành với các em trên con 
đường này. 
 
Xin chúc Quý Phụ huynh và các em học sinh năm mới Bính Thân 
ấm áp và hạnh phúc! 
 
Trân trọng, 
Dr. Noel 
Điều phối viên phụ trách học thuật (khối 1-9) 
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Học sinh lớp 1 biểu diễn tiết mục múa bụng 

Các hoạt động của Outward Bound 

Học sinh lớp 2A thuyết trình chủ đề Đạo đức 
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Thông điệp từ Điều phối viên Phụ trách Học thuật 
(Khối Trung học Phổ thông) 
Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Các em học sinh Trường Quốc tế 
Singapore sắp hoàn thành Học kì I năm học 
2015 - 2016. Đây là mốc thời gian vô cùng 
quan trọng với nhiều em học sinh vì các em 
đang trong giai đoạn hoàn thành khoá học 
IGCSE và AS/A Level. 
 
Để giúp các em học sinh chuẩn bị cho kì thi 
Cambridge, Nhà trường sẽ tổ chức thi thử 
bắt đầu từ ngày 29/02. Những bài thi này có cùng tiêu chuẩn và 
được tổ chức chặt chẽ như kì thi thật. Kì thi thử này sẽ giúp học 
sinh luyện tập cho kì thi thật vào tháng 5/ tháng 6 tới. Đây cũng là 
dịp để học sinh biết được học lực hiện tại của mình, từ đó các em 
có thể tự xác định được những môn còn yếu để tập trung ôn luyện 
thêm. 
 
Toàn bộ giáo viên của chương trình IGCSE và AS/A Level sẽ có 
mặt tại buổi Họp Phụ huynh sắp tới để trao đổi về sự tiến bộ của 
các em học sinh, đồng thời đưa ra những lời khuyên cụ thể cho 
từng em. Quý Phụ huynh vui lòng sắp xếp thời gian đến tham dự 
buổi họp để giáo viên có thể tư vấn giải đáp những băn khoăn và lo 
lắng của Quý vị. Sự quan tâm của phụ huynh là rất cần thiết trong 
việc giúp các em phát huy tối đa tiềm năng của bản thân. 
 
Mọi thắc mắc xin Quý Phụ huynh liên hệ với tôi theo email: 
louise.ellis@gamudagardens.sis.edu.vn 
 
Trân trọng, 
Louise Ellis 
Điều Phối viên Phụ trách Học thuật (Khối Trung học Phổ thông) 
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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   
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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 
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 Tháng  1 năm 2016 

Học sinh tìm hiểu về trường đại học yêu thích 
trong Ngày hội Du học Anh 
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