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NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thư từ thầy Hiệu trưởng 

 Thông điệp từ thầy Hiệu phó 

 Thông điệp từ Chuyên gia Tư vấn Học đường 

 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 Thày Hiệu Trưởng 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em 
học sinh yêu quý! 
  
Chúng ta đã đi đến chặng cuối của 
học kỳ I với buổi thi cuối cùng diễn ra 
vào ngày 10 tháng 01. Các em học 
sinh giờ đây xứng đáng được tận 
hưởng kỳ nghỉ kết thúc học phần 2 
sau những ngày tháng siêng năng và 
quyết tâm học tập. Tôi nhận thấy sự 
say mê và chăm chỉ học của các em 
trong từng lớp học mà tôi có dịp đi 
qua. Sự nỗ lực này của các em mà 
tôi ghi nhận được không chỉ được thể hiện trong các giờ học mà 
còn được thể hiện trong các hoạt động ở ngoài giờ lên lớp. Vừa mới 
đây, Nhà trường đã tổ chức Hội Chợ Giáng sinh thường niên để 
quyên tiền cho tổ chức từ thiện “Tổ chức phẫu thuật nụ 
cười” (Operations Smile). Nhờ có sự tham gia nhiệt tình của các em 
học sinh tại các gian hàng bày bán, Nhà trường đã bán ra hơn 
10.000 phiếu mua hàng, thu về khoản lợi nhuận 69.051.000 VND! 
Số tiền này nhiều hơn năm ngoái gần 20 triệu đồng.Tôi cũng muốn 
nhân cơ hội này cảm ơn Quý Phụ huynh đã hỗ trợ cho sự kiện, đặc 
biệt là hội các mẹ người Hàn Quốc đã tổ chức rất thành công gian 
hàng bán đồ ăn. Xin cảm ơn tất cả những người đã đóng góp cho 
sự thành công của Hội chợ Từ thiện Giáng sinh! 
   
Hội thi chạy việt dã 
  
Vào ngày cuối cùng của Học phần 2, chúng tôi đã tổ chức Hội thi 
chạy việt dã thường niên tại Le Parc, Gamuda City. Đó là một ngày 
đẹp trời với thời tiết ấm áp và không khí trong lành giúp các em học 
sinh có thể vừa chạy vừa tận hưởng khung cảnh xung quanh trên 
chặng đường đua dài 3.5km. Đội chiến thắng năm nay là Black 
Phoenix với tổng điểm 711, đánh bại Golden Aakor 522 điểm và 
Red Dragons 370 điểm. 
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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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Hội thảo Con đường học vấn cho học sinh Trung học 
 
Xin cảm ơn các Quý phụ huynh mới đây đã tham dự Hội thảo Con 
đường học vấn dành cho Phụ huynh học sinh từ Lớp 8 đến IGCSE 
2 để tìm hiểu thêm về chương trình giảng dạy của Nhà trường. 
Nhân đây, tôi muốn lưu ý Quý vị về việc nộp lại mẫu đăng ký khóa 
học và lựa chọn môn học mà Nhà trường đã gửi về nhà. Đối với 
các Quý phụ huynh, không thể tham dự Hội thảo nhưng muốn tìm 
hiểu thêm về các chương trình IGCSE, AS / A Level và GAC, xin 
vui lòng tải thông tin từ các đường dẫn liên kết dưới đây: 
 
IGCSE - http://gamudagardens.sis.edu.vn/wp-content/uploads/
sites/22/IGCSE_Course_Information_Booklet.pdf  
 
AS and A Level - http://gamudagardens.sis.edu.vn/wp-content/
uploads/sites/22/AS-and-A-Level-Course-Information-Booklet.pdf  
 
GAC - http://gamudagardens.sis.edu.vn/wp-content/uploads/
sites/22/GAC-Information-Booklet.pdf\ 
 
Họp phụ huynh học sinh 
Xin cảm ơn tất cả các bậc cha mẹ đã tham gia cuộc họp Phụ 
huynh vào ngày 6 và ngày 7 tháng 2. Thật vui mừng khi thấy rất 
nhiều phụ huynh tham gia cuộc họp để nhận những thông tin quan 
trọng về quá trình học tập của con và biết cách hỗ trợ tốt nhất cho 
con ở nhà. Vui lòng liên lạc với Văn phòng Trường nếu Quý vị 
chưa nhận được Bảng điểm Học kỳ I của con. Những bậc cha mẹ 
đã không thể tới tham gia cuộc họp Phụ huynh nhưng vẫn muốn 
trao đổi với giáo viên, xin vui lòng liên lạc với Nhà trường để sắp 
xếp cuộc hẹn. 
 
Đây là Bản tin cuối cùng cho đến tháng Ba, vì vậy tôi xin gửi lời 
chúc Tết đến tất cả các Quý Phụ huynh.Trong dịp Tết này, tôi 
mong mọi gia đình đều sẽ được tận hưởng những ngày Tết đoàn 
viên quây quần bên người thân và bạn bè. Kính chúc quý vị một 
năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc!.  
 
Trân trọng, 
Shane Blood 
 
Thông điệp từ Thày Hiệu phó 
 

Quý Phụ huynh và các em học sinh thân 
mến, 
  
Xin chào Quý vị và Chúc mừng năm mới! 
  
Học kỳ mới đã bắt đầu và gần đến cuối năm âm lịch cũng là lúc để 
chúng ta nhìn lại những điều tích cực mà chúng ta đã làm và hoàn 
thành trong năm nay.Trong số những hoạt động tích cực nhất của 
năm nay, phải kể đến những đóng góp lớn của Nhà trường cho 
công tác từ thiện, như chuyến đi đến Hà Giang do Hội Học sinh tổ 
chức hay Hội chợ Từ thiện Giáng sinh. Như một câu nói nổi tiếng 
mà ngài Winston Churchill đã nói: “Chúng ta sống nhờ vào những 
gì chúng ta nhận được, nhưng chúng ta làm nên cuộc sống bằng 
những gì chúng ta cho đi”. Với tâm nguyện đó, thật tuyệt vời khi  
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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ GAMUDA GARDENS 
 Tháng 1 năm 2018 

Thày hiệu trưởng chụp ảnh cùng với Hội các mẹ người Hàn 
Quốc (Hội chợ Từ thiện Giáng sinh 2017) 

Hội thi  chạy việt dã 2018  
Học sinh Tiểu học bắt đầu cuộc đua tại vạch xuất phát 

Các em học sinh lớp 1L đang hát bài hát Giáng sinh 

 

http://gamudagardens.sis.edu.vn/wp-content/uploads/sites/22/IGCSE_Course_Information_Booklet.pdf
http://gamudagardens.sis.edu.vn/wp-content/uploads/sites/22/IGCSE_Course_Information_Booklet.pdf
http://gamudagardens.sis.edu.vn/wp-content/uploads/sites/22/AS-and-A-Level-Course-Information-Booklet.pdf
http://gamudagardens.sis.edu.vn/wp-content/uploads/sites/22/AS-and-A-Level-Course-Information-Booklet.pdf
http://gamudagardens.sis.edu.vn/wp-content/uploads/sites/22/GAC-Information-Booklet.pdf/
http://gamudagardens.sis.edu.vn/wp-content/uploads/sites/22/GAC-Information-Booklet.pdf/
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thấy các em học sinh đã cống hiến thời gian, tiền bạc, ý tưởng và 
năng lượng để giúp đỡ những người kém may mắn hơn trong cộng 
đồng. 
  
Một trong những hoạt động tích cực khác trong năm học này mà tôi 
đã từng nhắc tới đó là phong trào tham gia chương trình ngoại khóa 
đã diễn ra rất sôi động, có nhiều học sinh mới tham gia vào các môn 
thể thao cũng như câu lạc bộ của Nhà trường. Như tôi đã nói trước 
đây, chơi một môn thể thao đồng đội không chỉ là một cách tuyệt vời 
để luyện tập cho cơ thể cân đối, mà còn là cơ hội để học những bài 
học vô giá về tinh thần làm việc theo nhóm, cạnh tranh và kiên trì 
vượt qua nghịch cảnh. Hơn nữa, khi gia nhập một câu lạc bộ như 
câu lạc bộ Mô hình Liên hiệp quốc (MUN), câu lạc bộ Tranh 3D, câu 
lạc bộ Hùng biện, học sinh không chỉ làm cho hồ sơ xin gia nhập đại 
học của mình trở nên hấp dẫn hơn mà còn cải thiện kỹ năng tư duy 
và giải quyết vấn đề, giúp các em thành công trong suốt cuộc đời. 
  
Với ý nghĩ đó, chúng tôi hy vọng trong học kỳ mới và năm học mới, 

học sinh sẽ không chỉ siêng năng học tập và đạt được kết quả tốt, 

mà còn không ngừng hoàn thiện bản thân thông qua việc làm từ 

thiện và trải nghiệm những hoạt động mới. 
 

Trân trọng, 

John Shoulders 

 

 
Thông điệp từ Chuyên gia Tư vấn Học 
đường 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học 
sinh thân mến 
  
Trong vài tuần gần đây, chúng tôi đã thảo 
luận về việc lựa chọn môn học với các em 
học sinh và khuyến khích các em dành thời 
gian để suy nghĩ và định hướng cho kế 
hoạch học tập trong tương lai. Khi lựa chọn 
môn học hay quyết định về nghề nghiệp, điều rất quan trọng là lựa 
chọn những gì các em làm tốt và yêu thích. Quyết định lựa chọn 
môn học, trường đại học và sự nghiệp có thể là một việc khó khăn, 
nhưng đó là điều mà các bậc cha mẹ nên đồng hành cùng con. 
  
Các em học sinh vừa hoàn thành các bài kiểm tra học kỳ I, và ngay 
sau đó lại chuẩn bị tâm thế để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm nên sẽ 
có những căng thẳng không thể tránh khỏi.Trong những buổi tư vấn 
của các tháng sắp tới, tôi sẽ tư vấn cho học sinh về các chủ đề: 
chuẩn bị cho kỳ thi, kỹ năng học tập hiệu quả và cách chế ngự 
những lo lắng trong kỳ thi. Thông tin cụ thể về những buổi tư vấn 
này sẽ được trình bày trong các bản tin sau. 
  
Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về việc 
đăng ký vào đại học hay hướng dẫn cho các con theo địa chỉ email: 
Michael.ogden@gamudagardens.sis.edu.vn  
 
Trân trọng, 
Michael Ogden 
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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ GAMUDA GARDENS 
 Tháng 1 năm 2018 

 

Hội thi chạy việt dã 2018 
Học sinh khối Trung học chạy nước rút về đích 

Thày Shane đang trả lời câu hỏi của học sinh  
về việc lựa chọn môn học 

Hội thi chạy việt dã 2018 
Những nhà vô địch Lớp 3 khối Tiểu học 
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Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam  
 

Kính chào Quý Cha mẹ học sinh! 
Cô chào các em! 
 

 Một nửa chặng đường của năm học 2017-
2018 đã đi qua thật nhanh! Với sự tận tâm 
của các thày giáo, cô giáo Quốc tế và Việt 
Nam, với sự tích cực, chủ động sáng tạo – 
các em học sinh đã phát huy năng lực cố 
gắng học tập và phấn đấu, đạt được kết quả 
đáng phấn khởi. 
 

Thay mặt BGH trường TH & THCS Quốc tế 
Việt Nam Singapore/ SVIS , tôi vui mừng báo cáo với Quý vị Kết 
quả học tập và rèn luyện của 250 em học sinh SVIS trong Học kì I 
vừa qua: 

 

Cấp THCS (Tổng số học sinh: 155) 

 
 Cấp Tiểu học (Tổng số học sinh: 95) 

 
 

Trong kết quả chung, nổi bật 10 tấm gương tiêu biểu - 10 gương 
mặt xuất sắc, có thành tich đáng tự hào. Đó là 10 em học sinh 
THCS có điểm TBHK I đạt từ 9,2 trở lên: 

 

 
Xin cảm ơn các bậc Cha mẹ học sịnh luôn đồng hành và hỗ trợ nhà 
trường trong các hoạt động giáo dục, giúp các em đạt được các kết 
quả tốt đẹp trên! 
 

Bước sang HK II của năm học, thày và trò nhà trường quyết tâm 
khắc phục một số tồn tại, phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn ở HK 
II, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018! 
 

Nhân dịp Tết Mậu Tuất sắp tới, xin kính chúc Quý Cha mẹ học sinh 
cùng các em bước sang một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy 
niềm vui, hạnh phúc và thành công! 
 

Trân trọng, 

Dương Thanh Nghị 

Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu 

Giỏi Khá TB Tốt Khá Giỏi Tiên tiến 

74 65 15 142 12 72 67 

Học tập Năng lực Phẩm chất 

Hoàn thành tốt Hoàn thành Tốt Đạt Tốt 

30 65 83 12 95 

Em Hoàng Anh Chi – 8A: 9,8 Em Trần Kiều Trang – 7B: 9,4 

Em Ngô Linh Trang – 6C: 9,5 Em Nguyễn Phương Ý – 7C: 9,3 

Em Nguyễn T Huyền Trân – 6C: 9,4 Em Đoàn Bảo Linh – 7B: 9,3 

Em Nguyễn Bảo Nguyên – 7A: 9,4 Em Đặng Nga Mi – 8C: 9,3 

Em Phạm Quốc Bảo – 8C: 9,4 Em Nguyễn Minh Anh – 7B: 9,2 
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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ GAMUDA GARDENS 
 Tháng 1 năm 2018 

Phụ huynh học sinh Trung học tại Hội thảo 
 Con đường học vấn Trường Quốc tế Singapore 

 
Các giáo viên đang tư vấn cho học sinh  

về việc lựa chọn môn học 

 

10 học sinh đạt thành tích xuất sắc Học kỳ I  
cấp THCS khối Song ngữ 
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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ GAMUDA GARDENS 
 Tháng 1 năm 2018 

 

Thông điệp từ Điều phối viên Phụ trách Học thuật (Khối Tiểu 
học) 
 

 
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân 
mến! 
  
Thật tuyệt khi thấy các em vui vẻ quay 
lại trường học sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. 
Các em có nhiều câu chuyện thú vị để 
kể về kỳ nghỉ của mình và đó là một khởi 
đầu tuyệt vời cho năm 2018. 
  
Sau kỳ nghỉ Giáng Sinh, kỳ thi kết thúc 
học kỳ I theo Tiêu chuẩn đánh giá của 
Singapore là hoạt động đầu tiên của học 
sinh khối tiểu học, và các em dường như đã chuẩn bị rất tốt cho sự 
kiện lớn này. Nhờ sự dạy dỗ tận tâm của các giáo viên trong suốt 
học kỳ I, hầu hết các em học sinh bước vào các kỳ thi một cách tự 
tin. Xin cảm ơn tất cả các bậc cha mẹ đã giúp các em ôn tập ở nhà 
trước kỳ thi. Bảng điểm được phát trong cuộc họp Phụ huynh là 
bằng chứng cho sự học tập chuyên cần của đa số học sinh. Giáo 
viên đánh giá cao việc trao đổi với cha mẹ học sinh trong cuộc họp 
Phụ huynh và việc các gia đình cố gắng sắp xếp thời gian tới gặp 
thày cô giáo để thảo luận về việc học tập của con mang lại rất nhiều 
lợi ích. Sự trao đổi kết hợp chặt chẽ giữa phụ huynh và giáo viên sẽ 
góp phần tăng thêm khả năng thành công của mỗi học sinh. Do đó, 
chúng tôi đánh giá cao sự tham gia, quan tâm và hỗ trợ của Quý vị 
thông qua cuộc họp Phụ huynh này. 
  
Khi kỳ thi Học kỳ I kết thúc và một năm mới (năm Mậu Tuất) đến, 
chúng ta có thể hân hoan chào đón Tết Nguyên đán và mong chờ 
một học kỳ II đầy mới mẻ với nhiều hoạt động thú vị. Theo chiêm 
tinh học Trung Quốc, loài Chó là biểu tượng của sự trung thành và 
chân thật. Người tuổi Tuất sở hữu những đức tính tốt nhất của con 
người. Họ trung thực, thân thiện, trung thành, thông minh, thẳng 
thắn, đáng kính và vô cùng có trách nhiệm. Đây là những đức tính 
mà Trường Quốc tế Singapore đề cao, do vậy chúng tôi hy vọng 
các em học sinh sẽ trưởng thành hơn và phát triển tốt hơn trong 
năm Mậu Tuất. 
  
Xin vui lòng liên lạc với tôi nếu Quý Phụ huynh cần thông tin hoặc tư 
vấn về quá trình học tập của con em mình. Chúng tôi luôn sẵn lòng 
giúp đỡ bằng tất cả mọi cách có thể. 
  
Kính chúc Quý Phụ huynh và các em học sinh một kỳ nghỉ Tết 
Nguyên đán vui vẻ và an toàn! 
  
Một lần nữa, xin cảm ơn sự ủng hộ và khích lệ của Quý vị trong việc 

giúp đỡ các em học sinh nỗ lực hết sức trong học tập. 

Tiến sĩ Noel Geoghegan  

 

 

 

 

Các em học sinh rất hào hứng khi được mang những chiếc 
bánh Chưng do mình tự làm về nhà 

Các em học sinh đang học gói bánh chưng Tết 

 

Các em học sinh lớp 4L đang học cách làm hoàn thiện một 
sản phẩm trong chuyến dã ngoại tới xưởng sản xuất đồ da. 

 

 

Đội bóng rổ Trung học nam 

Trang trí cửa lớp trong lễ Halloween 
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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ GAMUDA GARDENS 
 Tháng 1 năm 2018 

Thông điệp từ Điều phối viên Phụ trách Học thuật (Khối THCS) 
 

Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến, 
  
Đây quả thực là hai tháng bận rộn với rất 
nhiều sự kiện diễn ra. Như sự kiện ngày hội 
thể thao trong tháng 12 với những thành 
công vang dội, hay, Hội chợ Từ thiện Giáng 
sinh cũng mang đến cho chúng ta rất nhiều 
niềm vui và mới đây các em học sinh cũng 
vừa hoàn thành kỳ thi Học kỳ I. 
  
Vào tháng 12, đội bóng đá khối 8 của chúng 
ta đã chia thành hai nhóm để tham gia giải 
đấu giao lưu tại Hanoi Academy. Một đội đã vào đến trận chung kết 
và hơi kém may mắn khi chỉ dừng chân ở vị trí á quân. Trong khi đó, 
đội khối 6/7 không ngừng cải thiện vị trí tại Giải đấu ngày Chủ nhật 
(Sunday League) và giành được chiến thắng đầu tiên. 
  
Sau kỳ nghỉ, học sinh đã hết sức cố gắng trong các kỳ thi, và tôi 
muốn cảm ơn tất cả các em cùng các bậc Phụ huynh đã hỗ trợ các 
em để kỳ thi diễn ra suôn sẻ.  
   
Chúng ta sắp có một kỳ nghỉ nữa trước khi các em bắt đầu học kỳ 
II. Và đây là Bản tin cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, vì vậy 
tôi muốn gửi lời chúc tới tới tất cả các Quý Phụ huynh Việt Nam và 
Quý Phụ huynh Hàn Quốc. 
  
Chúc mừng năm mới ! 
 
Trân trọng, 

Sean Stokes 

 
Thông điệp từ Điều phối viên Phụ trách Học 
thuật (Khối THPT) 
 
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến, 
  
Học kỳ I vừa kết thúc, và giờ đây khi đối mặt 
kỳ thi Cambridge năm nay, các thày cô giáo 
cùng các em học sinh đang thực sự tập trung chuẩn bị, ôn luyện. Kỳ 
thi thử cho các em học sinh IGCSE 2, AS và A Level sẽ được tổ 
chức từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3. Trong suốt tuần lễ này, các em 
học sinh sẽ tham gia tất cả các bài thi để luyện tập. Điểm số này rất 
quan trọng để đánh giá chính xác năng lực cũng như những điều 
các em mong đợi cho kỳ thi thật diễn ra vào tháng Năm/Sáu. Nếu 
nhận ra mình cần phải luyện tập nhiều hơn hay chưa hiểu rõ điều 
gì , các em cần dành thời gian để trau dồi những kiến thức còn 
chưa vững. 
  
Đây có thể là khoảng thời gian rất căng thẳng, vì vậy tôi hy vọng các 
em có thể tận hưởng kỳ nghỉ để thư giãn. Chúc mừng năm mới các 
em và gia đình! 
 
Trân trọng, 
Erin Roetker 
 

 

 

 

 

Thày Sean chụp ảnh cùng các cầu thủ bóng đá SIS  
tại sân bóng của Hanoi Academy 

Các em học sinh lớp 4L đang khoe những chiếc ví da  
do chính các em tự làm  

Các cầu thủ bóng đá SIS  
thi đấu giao lưu tại Hanoi Academy 


