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N IăDUNGăB NăTIN 

 Thôngăđi pătừăHi uătr ởng 

 Th ătừăHi uătr ởngăCh ơngătrìnhăVi tăNam 

 Thôngăđi pătừăĐi uăph iăviênăphụătráchăhọcă
thu tă(Kh iăTi uăHọc) 

 Thôngăđi pătừăĐi uăph iăviênăphụătráchăhọcă
thu tă(Kh iăTrungăhọcăCơăsởăSongăNg ) 

 Thôngăđi pătừăĐi uăph iăviênăphụătráchăhọcă
thu tă(Kh iăTrungăhọcăcơăsởăQu căt ) 

 Thôngăđi pătừăĐi uăph iăviênăphụătráchăhọcă
thu tă(Kh iăTrungăhọcăPhổăthông) 

Th ătừăTh yăHi uăTr ởng 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 
 
Nhân dịp Tết Nguyên Đán, tôi xin chúc toàn 
thể Quý Phụ huynh và các em học sinh có một 
kì nghỉ lễ an lành và hạnh phúc. Thời điểm này 
các gia đình đều đang bận rộn chuẩn bị đón 
Tết, kính chúc Quý vị một năm mới mạnh 
khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng! 
 
Vào ngày 16 tháng 12, Nhà trường đã tổ chức Hội chợ Từ thiện Giáng 
sinh thường niên để quyên góp tiền ủng hộ quỹ Phẫu thuật Nụ cười. 
Nhờ có lòng hảo tâm của các em học sinh, Phụ huynh và toàn thể nhân 
viên trong trường mà chúng ta đã quyên góp được 50.303.000 đồng! 
Tôi vô cùng tự hào về những nỗ lực của các em học sinh để quyên góp 
được số tiền này. Khi đi thăm các gian hàng, tôi không chỉ thấy niềm 
vui trên gương mặt các em mà còn phát hiện rất nhiều doanh nhân trẻ 
tiềm năng trong trường chúng ta. 

 
Đây là khoảng thời gian vô cùng bận rộn với các em 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. Quá 
nhiều thông tin có thể khiến các em hoang mang nhưng cũng có những 
nguồn thông tin đáng tin cậy dưới đây để các em và phụ huynh tham 
khảo và cân nhắc đưa ra quyết định đúng đắn. 
 
Đầu tiên 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 
cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích giúp các em học sinh hoạch định 
tương lai. Đặc biệt đối với những học sinh có ý định đi du học Mỹ, đây 
là một trang web không thể bỏ qua. Bài thi ACT được hầu hết các 
trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ công nhận và điều này rất có lợi 
cho các em học sinh theo học chương trình GAC bởi vì tất cả các em 
đều sẽ tham gia kì thi ACT. 
 

Một trang web nữa với rất nhiều thông tin bổ ích dành cho học sinh 
quốc tế du học ở Anh-Mỹ là trang Học bổng Fulbright
(www.fulbright.org.uk).  
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T MăNHÌN 

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.   

S ăM NH 

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) 

T iăTr ngăQu căt ăSingapore,ăChúngătôiăđàoăt oă
nênănh ngăhọcăsinh: 

  T ătinăvàăsángăt o 

  Cóăkĩănĕngăgi iăquy tăv năđ ăt t 
  Giaoăti păhi uăqu  

  Cóăýăth căvĕnăhóaădânăt c 

  Nĕngăđ ngăvàăhi uăbi t 

http://www.actstudent.org
http://www.fulbright.org.uk
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Trang này cung cấp nhiều lời khuyên hữu ích giúp các em hoàn thiện hồ 
sơ dự tuyển vào các trường đại học qua cổng tiếp nhận hồ sơ Common 
Application (www.commonapp.org) 
 
Nếu muốn tìm hiểu về danh sách các trường đại học trên thế giới chấp 
nhận các chứng chỉ của Cambridge, các em có thể truy cập trang web 
www.cie.org.uk/recognitionsearch để biết thêm thông tin chi tiết. 
 
ThôngăbáoălịchăhọpăPhụăhuynh 
 
Buổi họp phụ huynh sẽ được tổ chức vào hai ngày 14 và 15 tháng Hai. 
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. 
Thông tin về buổi họp Phụ huynh đã được gửi về nhà. Nếu Quý vị chưa 
nhận được thông tin này, vui lòng liên hệ với Văn phòng trường. 
 
Trân trọng, 
 
Shane Blood 
Hiệu trưởng 
 
Thôngăđi pătừăHi uătr ởngăCh ơngătrìnhăVi tăNam 
 
Kính chào Quý Cha mẹ học sinh! 
Chào các em yêu quý! 
 
Học Kì 1 của năm học 2016-2017 trôi qua thật 
nhanh! Trong không khí hân hoan, rộn ràng của 
đất trời và lòng người  chào đón Xuân Đinh Dậu 
đang tới gần, thay mặt Ban Giám hiệu khối song 
ngữ - SVIS, tôi vui mừng thông báo tới Quý vị Kết 
quả đánh giá, xếp loại của các em HS trong HKI 
vừa qua: 
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Đội Bóng đá khối Trung học 

Cô Dương Thanh Nghị phát biểu trong 
Lễ Sơ kết Học kì 1 năm học 2016-2017 

Các em học sinh xuất sắc nhận giấy khen 
trong lễ Sơ kết Học kì 1 
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Riêng cấp THCS có 21 em HS đạt danh hiệu Học sinh Giỏi với thành 
tích vượt trội: có điểm trung bình (TB) Học Kì 1 của 14 môn đạt từ 9.0 
trở lên. Trong đó, đặc biệt tuyên dương em:  
 
Hoàng Anh Chi – lớp 7A có điểm trung bình HKI: 9.6 – HS có điểm 
cao nhất trường! 
 
Có được kết quả đáng phấn khởi trên, trước hết là nhờ sự nỗ lực, cố 
gắng không ngừng của các thày giáo, cô giáo Quốc tế và Việt Nam 
trong công tác đổi mới giảng dạy, GD học sinh toàn diện; của các em 
HS chủ động, tích cực học tập; của các bậc CMHS luôn đồng hành cùng 
nhà trường tận tình chăm sóc, giáo dục các em thực hiện nghiêm túc 
các Quy định của nhà trường. Và chúng tôi không thể không nhắc tới sự 
quan tâm và chỉ đạo sâu sát của bạn Giám đốc Công ty và Phòng 
GD&ĐT Hoàng Mai tới thầy và trò nhà trường. 
 
Nhân dịp năm mới – Tết Đinh Dậu sắp tới, thay mặt Ban Giám hiệu 
SVIS, tôi chân thành kính chúc Quý vị và các em học sinh một năm mới 
dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công! 
 
Trân trọng,   
 
D ơngăThanhăNghị 
Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam 
 
Thôngăđi pătừăĐi uăph iăviênăPhụătráchăHọcăthu tă(Kh iăTi uăhọc) 

 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh Tiểu 
học, 
 
Thật vui mừng khi được gặp lại các em học sinh 
sau kì nghỉ Giáng sinh và năm mới. Các em có rất 
nhiều chia sẻ thú vị về kì nghỉ của mình và đó là 
một khởi đầu tuyệt vời cho năm 2017. 
 
Sau kì nghỉ Giáng sinh, kì thi cuối học kì 1 theo 
chương trình của Singapore là mục tiêu hàng đầu trong chương trình 
hoạt động của khối Tiểu học và dường như các em học sinh đã chuẩn bị 
rất kĩ càng cho kì thi quan trọng này. Các thầy cô giáo đã hướng dẫn 
các em học sinh ôn tập kĩ lưỡng, nhờ đó mà các em đã rất tự tin bước 
vào kì thi. Xin chân thành cảm ơn các bậc Phụ huynh đã giúp con em 
của mình ôn thi tại nhà. Sau Tết, khi Nhà trường thông báo kết quả thi, 
các em sẽ sớm thấy được thành quả từ sự cần cù và nỗ lực của mình. 
Nhà trường rất mong các bậc Phụ huynh cố gắng bố trí thời gian đến 
gặp các thầy cô giáo trong buổi họp Phụ huynh để trao đổi về những 
tiến bộ cũng như kết quả học tập của con em mình. Mối liên hệ và hợp 
tác giữa cha mẹ và các thầy cô giáo càng chặt chẽ thì các em học sinh 
càng dễ đạt kết quả học tập tốt. Nhà trường luôn trân trọng sự có mặt và 
hợp tác của Quý vị trong những buổi họp này.  
 
Kì thi Học kì 1 đã kết thúc, năm mới Đinh Dậu đang đến rất gần, chúng 
ta có thể vừa vui đón Tết với những thành tích đã đạt được, vừa mong 
chờ một Học kì 2 sắp đến với rất nhiều hoạt động thú vị. 

Nếu Quý vị cần biết thêm thông tin hoặc cần lời khuyên về việc học tập 
của các em hoặc về chương trình học ở Trường, xin hãy liên hệ với tôi.  
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Các em học sinh Tiểu học nhận giấy khen trong 
buổi sinh hoạt chung hàng tuần 

Gian hàng của lớp 3L 
tại Hội chợ Từ thiện Giáng sinh 

 

Các em học sinh lớp 4A biểu diễn 
trong lễ Sơ kết Học kì 1 
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Các thầy cô giáo của trường cũng luôn sẵn lòng giúp đỡ Quý vị. 
Chúc Quý vị và các em có kì nghỉ Tết vui vẻ và an toàn! 
 
Trân trọng, 
 
Ti năsĩăNoel 
Điều phối viên Phụ trách Học thuật (Khối Tiểu học) 
 
Thôngăđi pătừăĐi uăph iăviênăphụătráchăHọcăthu t 
(Kh iăTrungăhọcăCơăsởăSongăNg ) 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 
 
Xin chào và chúc mừng năm mới! 
 
Năm mới Đinh Dậu đang đến rất gần, các em học 
sinh của chúng ta đã rất chăm chỉ ôn tập cho kì thi 
cuối Học Kì 1. Các em có quyền tự hào về sự siêng 
năng và những thành tích học tập mà mình đã đạt được trong Học kì 
vừa qua. Chúng tôi xin chúc các em cùng gia đình một năm mới hạnh 
phúc và an khang thịnh vượng! 
 
Để đảm bảo các em học sinh có thể phát triển toàn diện và luôn tiến bộ 
trong học tập, việc Phụ Huynh chủ động và tích cực tham gia vào việc 
giáo dục con cái là một yếu tố quan trọng. Cụ thể, Quý vị hãy cố gắng 
bố trí thời gian đến gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các thầy cô giáo về sự 
tiến bộ của con ở trường cũng như những mặt cần cải thiện và lưu ý 
trong Học kì 2 trong buổi Họp Phụ huynh vào hai ngày 14 và 15 tháng 
Hai tới đây. Buổi họp sẽ mang đến cho Quý vị những thông tin và lời 
khuyên hữu ích giúp định hướng con đường phát triển cho con em mình 
trong năm mới này. 
 
Nhân đây, tôi xin kính chúc Quý vị và các em học sinh một kì nghỉ an 
lành bên gia đình thân yêu. Tôi cũng hi vọng sẽ sớm được gặp Quý vị 
để trao đổi về tình hình học tập của các em. 
 
Trân trọng, 
 
John Shoulders  
Điều phối viên phụ trách Học thuật (Khối Trung học Cơ sở Song Ngữ) 
 
Thôngăđi pătừăĐi uăph iăviênăphụătráchăHọcăthu t 
(Kh iăTrungăhọcăCơăsởăQu căt ) 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 
 
Trong suốt năm học, các thầy cô giáo luôn dành 
rất nhiều thời gian tổ chức và tham gia các buổi 
họp bồi dưỡng chuyên môn về phương pháp 
giảng dạy và đánh giá xếp loại. Qua đó, các thầy 
cô có cơ hội hợp tác với nhau và chia sẻ các 
thông tin và chiến lược nhằm cải tiến phương 
pháp giảng dạy của mình. Để đảm bảo hiệu quả của các buổi bồi 
dưỡng, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tiến hành một cuộc khảo sát đối 
với các thầy cô giáo nhằm tìm hiểu xem: 
 

1. Các thầy cô giáo muốn tiến hành bồi dưỡng chuyên môn vào 
thời điểm nào trong tuần? 

2.   Các thầy cô muốn bồi dưỡng chuyên môn về lĩnh vực nào  
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Giải đấu giao hữu giữa trường Quốc tế Singapore 
và trường Hanoi Academy 

Gian hàng của lớp A level 
trong Hội chợ Từ thiện Giáng sinh 

Phụ huynh đến chung vui cùng con 
trong Hội chợ Từ thiện Giáng sinh 
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3. Thầy cô nào sẵn sàng và tự tin có thể tiến hành bồi dưỡng 
chuyên môn cho các giáo viên khác? 
 

Ban Giám hiệu đã quyết định khuyến khích các thầy cô giáo tình 
nguyện tham gia một nhóm chuyên môn thử nghiệm gọi tắt là CFG. 
Mục đích của chương trình này là lập ra các nhóm giáo viên để nhận 
xét phương pháp giảng dạy của nhau. Chương trình này được xây 
dựng tại Trường đại học Brown và được Hiệp hội các Trường 
(Coalition of Essential Schools) áp dụng cho các trường công lập và tư 
thục khắp Bắc Mỹ. Ban đầu, đây là phương pháp để các giáo viên 
đánh giá phương pháp giảng dạy trên lớp của mình nhưng hiện nay, 
phương pháp này đang được áp dụng cho tất cả các lĩnh vực chuyên 
môn, từ Y tế cho đến Âm nhạc. Đây thực sự là công cụ thúc đẩy sự 
tiến bộ và tính chuyên nghiệp trong tất cả các lĩnh vực.  
 
Bên cạnh chương trình này, buổi bồi dưỡng chuyên môn tháng Một 
cũng tập trung vào việc sử dụng những phản hồi tích cực trong lớp 
học và đánh giá quá trình học tập để định hướng cách thức giảng dạy. 
Trong suốt 10 năm qua, các nghiên cứu đã chứng minh rằng những 
phản hồi cụ thể, tích cực và kịp thời là vô cùng hữu ích giúp học sinh 
nhanh chóng tiếp thu kiến thức ngay trên lớp. Những trao đổi cụ thể 
về những vấn đề còn chưa hiểu rõ giúp các em tập trung hơn vào 
trọng tâm của bài học và nhanh chóng chiếm lĩnh được kiến thức. 
Đánh giá quá trình là công cụ cung cấp cho giáo viên những thông tin 
cần thiết để định hướng phương pháp giảng dạy hiệu quả trong các 
giờ học. Buổi bồi dưỡng này cung cấp cho các thầy cô giáo những 
chiến lược cho cả hai phương pháp trên, đồng thời mang đến nhiều 
nguồn thông tin hữu ích khác mà giáo viên có thể vận dụng phù hợp 
với cách giảng dạy của mình. 
 
Nếu Quý vị có nhu cầu trao đổi thêm về chủ đề này, xin vui lòng liên 
lạc với tôi thông qua Văn phòng Trường. Tôi rất vui được chia sẻ 
thông tin với Quý vị. Chúc Quý vị và các em học sinh một kì nghỉ lễ vui 
vẻ và hạnh phúc! 
 
Trân trọng, 
 
Timothy Bryan Bikowski  
Điều phối viên phụ trách Học thuật (Khối Trung học Cơ sở Quốc tế) 
 
Thôngăđi pătừăĐi uăph iăviênăphụătráchăHọcăthu t 
(Kh iăTrungăhọcăPhổăthông) 

 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 
 
Xin gửi tới Quý Phụ huynh và các em học sinh 
lời chúc mừng năm mới. Tôi tin là các em có 
khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái trong kì 
nghỉ Giáng sinh vừa qua. Tôi cũng xin lưu ý với 
các em đang theo học chương trình Cambridge 
rằng tới đây sẽ là khoảng thời gian vô cùng bận 
rộn với các em vì rất nhiều kì thi và sự kiện quan 
trọng sắp diễn ra. Cụ thể là: 
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Các cầu thủ đội bóng nhận huy chương chiến thắng 

Em bé thích thú chụp ảnh lưu niệm 
tại Hội chợ Từ thiện Giáng sinh 

Gian hàng của lớp 8B 
tại Hội chợ Từ thiện Giáng sinh 
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Nếu Quý Phụ huynh có thắc mắc gì, xin vui lòng bố trí thời gian đến 
gặp các thầy cô giáo bộ môn trong buổi Họp Phụ huynh sắp tới để 
được giải đáp. Các thầy cô luôn sẵn lòng giúp Quý vị và các em học 
sinh chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Tôi cũng rất vui được giải đáp thắc 
mắc của Quý vị qua 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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Thi đấu vật trong Hội chợ Từ thiện Giáng sinh 

Phụ huynh đến chung vui cùng con 
tại Hội chợ Từ thiện Giáng sinh 

Gian hàng của lớp 6LA 
tại Hội chợ Từ thiện Giáng sinh 

Ngày 15 tháng Hai Hạn chót đóng lệ phí thi Cambridge 

Ngày 20 tháng Ba Thi nói môn Tiếng Anh - IGCSE 
Ngày 4 và 6 tháng 
Tư 

Thi thực hành môn ICT - IGCSE 

Ngày 10 tháng Tư Hạn nộp bài tập môn Lịch sử và Viễn cảnh 
Toàn cầu - IGCSE 

Ngày 12–14 tháng 
Tư 

Thi Thực hành môn Nghệ thuật  - IGCSE 

Ngày 14 tháng Tư Hạn nộp bài tập môn Nghệ thuật và Thiết kế 
-Chương trình IGCSE, AS Level và A Level  

Ngày 2 tháng Năm Bắt đầu các bài thi viết (xem Lịch thi đính 
kèm) 

mailto:louise.ellis@gamudagardens.sis.edu.vn

