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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, 
 
Tháng cuối cùng của năm học luôn đầy ắp 
các sự kiện, và năm nay cũng không phải 
là một ngoại lệ. Sự kiện trọng đại nhất 
chính là Lễ tổng kết năm học và Chương 
trình Biểu diễn Văn nghệ cuối năm, một 
chương trình sôi động diễn ra trong thời 
gian 2 tiếng với chủ đề “Những cuộc hành trình”. Dưới sự dẫn dắt 
của các thầy cô giáo, các em học sinh đã tập luyện suốt nhiều tuần 
liền và nỗ lực của các em đã được đền đáp xứng đáng. Nhà trường 
và các em học sinh đã có một buổi biểu diễn văn nghệ, tổng kết 
năm học tuyệt vời và tràn ngập niềm vui. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới 
các điều phối viên của chương trình, cô Aneka Wells và cô Tarryn 
Halsall đã góp phần vào sự thành công rực rỡ của đêm diễn. Tôi 
cũng xin cảm ơn toàn thể các thầy cô giáo đã cống hiến hết mình 
để buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp.  Đồng thời, đây cũng là dịp để 
Nhà trường trao tặng bằng khen và giải thưởng cho các em học 
sinh đã đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập, thể thao 
và xã hội.  
 
Hội nghị Các nhà Lãnh đạo Trẻ lần thứ 22 
 
Từ ngày 30/5 đến hết ngày 3/6, 14 học sinh của trường Quốc tế 
Singapore tại Gamuda Gardens đã tham dự Hội nghị Các nhà Lãnh 
đạo trẻ lần thứ 22 tại Học viện Hwa Chong, Singapore. Chủ đề của 
hội nghị năm nay là “Kết nối cộng đồng, Hòa hợp xã hội”, thảo luận 
về sự gắn kết giữa các thành viên của nhiều cộng đồng với nhau. 
“Hòa hợp xã hội” hướng tới một xã hội lớn, trong đó mọi người sẽ 
được trải nghiệm sự đồng điệu được hình thành nên bởi những 
cộng đồng gắn kết, tạo nên sự hài hòa và một hiệu ứng đồng vận 
trong xã hội. 
 
Trong suốt 5 ngày diễn ra hội nghị, các nhà lãnh đạo trẻ được 
khuyến khích đưa ra các quan điểm, lập luận về sự hội nhập và 
hướng đến mục tiêu tìm ra giải pháp kết nối, gia tăng sự bình đẳng 
giữa những người có hoàn cảnh khác nhau. 
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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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Được tổ chức với chất lượng tuyệt vời, Hội nghị lần này vừa là cơ 
hội để các em học sinh tiếp cận tầm cao tri thức mới, đồng thời 
cũng là cơ hội để các giáo viên bồi dưỡng và trao đổi chuyên môn 
cùng các đồng nghiệp đến từ các quốc gia khác trên thế giới. 
 
Dạ hội Tốt nghiệp 2015 – 2016 
 
Vào thứ Hai, ngày 27 tháng 6, các em học sinh khối Trung học Phổ 
thông đã tổ chức Dạ hội Tốt nghiệp tại Khách sạn Sheraton. Đây là 
một sự kiện đặc biệt để chúc mừng lễ tốt nghiệp của các em học 
sinh lớp GAC và A Levels. Tôi muốn nhân cơ hội này chúc mừng 
các em học sinh sắp tốt nghiệp và xin chúc các em mọi điều tốt đẹp 
nhất trong tương lai. Tôi có thể an tâm rằng các em đã được chuẩn 
bị kĩ càng cho con đường học vấn phía trước. 
 
Danh sách các em học sinh tốt nghiệp năm học 2015-2016 như 
sau: 
 
Chứng chỉ GAC 
Nguyễn Bằng Vũ 
Nguyễn Hữu Cao Thiên 
Nguyễn Lê Diệu Linh (Được nhận giải thưởng Học sinh xuất sắc) 
Nguyễn Phan Hoàng Anh 
Nguyễn Phương Nhung 
Nguyễn Thu Hương 
Trương Trần Khánh Hà 
 
Chứng chỉ A Levels 
Dorian Van Paul Villon 
Khuất Minh Thu Giang (Được nhận giải thưởng Học sinh xuất sắc) 
Trần Nga Linh 
 
Đêm Nghệ thuật Thường niên lần thứ 7 
 
Xin chân thành cảm ơn Quý vị đã đến dự Đêm Nghệ thuật thường 
niên diễn ra vào thứ Bảy ngày 4 tháng 6. Đêm Nghệ thuật đã thành 
công rực rỡ với hơn 400 khách mời tham dự. Các tiết mục biểu 
diễn và những tác phẩm nghệ thuật của các em học sinh vô cùng 
xuất sắc, điều này đã củng cố thêm cho mục tiêu giáo dục luôn 
được nhà trường hướng tới, đó là giúp các em học sinh xây dựng 
tính tự tin và sáng tạo. Xin đặc biệt cảm ơn thầy Tamir Ratzon đã 
điều phối chương trình nghệ thuật tuyệt vời này. Tôi cũng xin cảm 
ơn Hội Học sinh, cô Ellis và cô Meitzner đã hỗ trợ hết mình trong 
việc tổ chức “Vũ điệu Mùa hè” sau Đêm Nghệ thuật. Hai sự kiện đã 
diễn ra vô cùng hài hòa khiến cho đêm nghệ thuật càng thêm đáng 
nhớ. 
 
Nhận Kết quả học tập  
 
Quý Phụ huynh có thể nhận Bảng điểm Học kì 2 của con em mình 
tại văn phòng Trường vào ngày 1 tháng 7. 
 
Cuối cùng, xin chúc Quý Phụ huynh, các em học sinh một kì nghỉ 
hè an toàn, vui vẻ. Hẹn gặp lại các em vào ngày khai giảng năm 
học mới, ngày 8 tháng 8 năm 2016. 
 
Trân trọng, 
Shane Blood 
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Đêm Nghệ thuật Thường niên lần thứ 7 

Các em học sinh chia sẻ trải nghiệm của mình tại 
Hội nghị các nhà Lãnh đạo trẻ lần thứ 22 
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Thông điệp từ Hiệu Phó 
Kính gửi Quý Phụ huynh và Các em học sinh, 
 
Vậy là năm học đầu tiên của trường Quốc tế 
Singapore tại Gamuda Gardens sắp kết thúc. 
Thầy cô và các em học sinh đã cùng nhau trải 
qua một năm học thật sôi động với rất nhiều 
thử thách. Ngày đầu năm học mới bắt đầu với 
bao gương mặt mới, và các em học sinh háo 
hức làm quen với những người bạn còn lạ lẫm. 
Các giáo viên tại nhiệm giúp đỡ những giáo viên mới đến từ khắp nơi 
trên thế giới. Tình bạn thân thiết này chính là minh chứng cho tinh 
thần đồng đội được thể hiện trong suốt năm học. 
 
Đôi khi, sự thay đổi có thể tạo ra tâm lí bất an khiến các em học sinh 
không thoải mái. Vì vậy, nhà trường đã tổ chức nhiều chương trình 
hoạt động ngoại khóa để giúp các em làm quen với môi trường và 
bạn học mới. Bằng việc tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động sau 
giờ học và các môn thể thao, các em có cơ hội phát triển cả về thể 
chất lẫn tinh thần. Với sự trợ giúp của các thầy cô giáo và sự tương 
tác qua các hoạt động chung, các em học sinh đã có cơ hội làm quen 
và kết thân với nhiều người bạn. Rất nhiều các hoạt động, các câu 
lạc bộ ngoại khóa đã được tổ chức trong Học phần 2, 3, và 4 bao 
gồm: bóng đá, bóng đá Gaelic, bóng bầu dục, bóng rổ, bóng bàn, cầu 
lồng, bơi lội, vẽ, thủ công, khoa học, đọc sách, kịch nghệ, xếp hình 
Lego, hội học sinh, kỉ yếu, và nhiều hoạt động khác. Mục tiêu của 
Nhà trường cho năm học tới là khuyến khích được nhiều học sinh 
hơn tham gia vào các hoạt động thể thao và các câu lạc bộ ngoại 
khóa như vậy. 
 
Năm học vừa qua đã giúp tôi nhớ đến tầm quan trọng của kĩ năng 
làm việc nhóm, trong đó các thành viên cần tin tưởng và luôn dựa 
vào nhau. Ở trường Quốc tế Singapore tại Gamuda, học sinh được 
khuyến khích rèn luyện và trau dồi trong một môi trường giàu lòng 
bao dung và luôn chào đón những gương mặt mới. Những chủ đề 
đạo đức dẫn dắt các em học sinh trong cuộc sống hàng ngày cũng 
được nhắc lại thường xuyên. 
 
Chúc Quý Phụ huynh và Các em học sinh một kì nghỉ hè an toàn và 
thoải mái. 
 
Trân trọng, 

Nadine 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 yêu quý! 
 
Một năm học trôi qua thật nhanh! 
Cùng nhìn lại hành trình của năm học 2015-

2016, năm học đầu tiên ở ngôi trường mới 

khang trang, hiện đại, chúng ta không khỏi tự 

hào về những kết quả đã đạt được. Tôi vui 

mừng thông báo tới Quý vị Lễ Tổng kết năm học và Lễ tiễn học 

sinh lớp 5 và lớp 9 chuyển cấp đã diễn ra thật vui và thành công.  
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Câu lạc bộ xếp hình Lego 

Các em học sinh chơi đá bóng trong giờ giải lao 

Lễ Tổng kết năm học và Tốt nghiệp khối SVIS 
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Các em được nghe và chúc mừng thành tích đáng tự hào của toàn 
trường và của các bạn học sinh xuất sắc đã nỗ lực phấn đấu và gặt 
hái trong năm học vừa qua: 

Về đánh giá, xếp loại cả năm của 233 em: 
Về Học lực và Hạnh kiểm: 
- Cấp Tiểu học: 44 em đều đạt về năng lực và phẩm chất, 

trong đó có 5 em đạt xuất sắc toàn diện. 
- Cấp Trung học cơ sở: có 189 học sinh. Loại Giỏi: 104 em; 

Loại Khá: 68 em; Loại Trung bình: 16 em.  
- Đặc biệt, em Hoàng Anh Chi - lớp 6A có điểm tổng kết cả 

năm: 9,6 - cao nhất toàn trường. 
- Hạnh kiểm: Loại Tốt: 189 em. 
- 100% học sinh lớp 9 tốt nghiệp Trung học cơ sở loại Giỏi, 

Khá. 
Về các hoạt động giáo dục khác: 

Với không gian Singapore trong lòng Hà Nội, các em được 
học tập, vui chơi ở một môi trường lý tưởng. Các em học sinh 
chương trình Song ngữ cùng hòa đồng với các bạn học sinh chương 
trình Quốc tế, tích cực tham gia các hoạt động: thể dục thể thao, từ 
thiện, dã ngoại, các chủ đề đạo đức của nhà trường và các hoạt động 
do Phòng Giáo dục quận Hoàng Mai phát động. Từ các hoạt động ý 
nghĩa trên, các em được giáo dục toàn diện về phẩm chất đạo đức, 
về nhân cách, về kĩ năng sống, về lòng tự hào về truyền thống dân 
tộc, trở thành những học sinh hội tụ đầy đủ tố chất: Giá trị phương 
Đông, học vấn phương Tây, sẵn sàng trở thành công dân toàn 
cầu. 

 
Các thầy cô tự hào và chúc mừng thành tích đạt được của các em! 
Xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo, các bậc Cha mẹ học 
sinh không quản ngại vất vả, ngày đêm chăm chút cho các em, giúp 
các em yên tâm phấn đấu, học tập và rèn luyện! 
Kính chúc Quý vị, các bạn đồng nghiệp, các em học sinh có một kì 
nghỉ hè tràn đầy niềm vui, hạnh phúc! 
 
Hẹn gặp lại Quý vị, các bạn và các em vào năm học mới - Năm học 
2016-2017! 
 
Trân trọng! 

Dương Thanh Nghị 

Thông điệp từ Điều Phối viên Phụ trách Học thuật (Khối 1-9) 
Kính gửi Quý Phụ huynh và Các em học sinh, 
 
Vậy là năm học đầu tiên của trường Quốc tế 
Singapore tại Gamuda Gardens đã kết thúc. 
Thầy và trò Trường Quốc tế Singapore tại 
Gamuda Gardens đã có nhiều tiến bộ tích cực 
và đạt được nhiều kết quả khả quan trong 
năm học vừa qua, hứa hẹn những điều tốt đẹp 
cho con đường học vấn phía trước. Với sự 
chăm chỉ cần mẫn, các em học sinh đã đạt kết 
quả cao trong kì thi cuối năm. Tôi xin gửi lời 
khen ngợi tới các thầy cô giáo đã làm việc tận tụy trong suốt năm học 
vừa qua để giúp các em ôn luyện cho kì thi cuối năm. Những học 
sinh đạt giải thưởng về Học thuật, Ngôi sao của tuần, Giấy khen từ 
Hiệu Trưởng là những minh chứng rõ ràng nhất cho công tác giảng 
dạy xuất sắc của nhà trường. Những kết quả tuyệt vời của năm học 
này hứa hẹn rằng năm học tới sẽ là một năm học đầy hứng khởi với 
nhiều thành tích. 
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Kì nghỉ hè đã đến gần, các em cần nhớ rằng kì nghỉ cũng là khoảng 
thời gian quý giá để học hỏi, không chỉ trong sách vở mà còn về những 
bài học quý báu trong cuộc sống. Các em nên tiếp tục học tập, trau dồi 
trong kì nghỉ để giữ cho đầu óc luôn linh hoạt. Đây cũng là cơ hội tuyệt 
vời để Quý vị phụ huynh trao đổi với con em mình về những suy nghĩ, ý 
tưởng và sở thích của các em. Mặc dù kì nghỉ là khoảng thời gian vui 
chơi, giải trí nhưng có thể các em sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm 
chán. Khi Quý Phụ huynh dành thời gian bên các con, hãy cố gắng trò 
chuyện về cuộc sống, về sự trưởng thành, về những thay đổi so với 
thời thơ ấu của Quý vị, những khác biệt của thế giới ngày nay và trao 
đổi với các em về những gì đang diễn ra xung quanh. Quý vị hãy giúp 
các em mở rộng tầm mắt, để các em được đối mặt với thử thách theo 
nhiều cách khác nhau như việc tổ chức đi xem phim, ngủ ở nhà bạn, 
tìm sách mới để đọc hoặc tô màu, viết nhật kí về những sự kiện trong 
ngày nghỉ, đi thăm một địa danh mới, tổ chức hoặc làm những việc mà 
các em chưa từng làm, học làm đồ thủ công từ Internet, hay để các em 
lên lịch trình cho chuyến du lịch của gia đình, xây dựng các mô hình, 
v.v… Quý Phụ huynh cũng có thể tham gia các trò chơi với các em như 
trò Nim, cờ tướng, cờ triệu phú (Monopoly), chơi bài, cờ gánh (Reversi)
… để giúp các em hoàn thiện các kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng tư 
duy, và quan trọng hơn cả là khuyến khích các em dành ít thời gian 
hơn với máy vi tính. 
 
Cuối cùng, chúng ta có thể tự hào chúc mừng tất cả các em học sinh 
đã hoàn thành chương trình học của Khối 1-9. 
Xin chúc tất cả Quý Phụ huynh và các em học sinh một kì nghỉ hè vui 
vẻ! 
 
Trân trọng, 

Dr. Noel 

 
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, 
 
Thật khó tin là năm học 2015-2016 đã kết thúc. 
Đây quả là một năm học đáng nhớ với rất nhiều 
hoạt động nổi bật của thầy và trò trường Quốc 
tế Singapore tại Gamuda Gardens. 
 
Các em học sinh Trung học Phổ thông đã hoàn 
thành một số dấu mốc quan trọng trong năm 
nay.  Các  học  sinh  chương  trình  IGCSE 
Cambridge đã hoàn thành khóa học và đang 
háo hức chờ đợi kết quả vào đầu năm học tới. Các em học sinh 
chương trình GAC cũng đã hoàn thành năm học cuối cùng ở bậc Phổ 
thông và sẽ tiếp bước trên con đường học vấn đã chọn. Các em học 
sinh chương trình AS/A Level đã học tập chăm chỉ suốt năm để chuẩn 
bị cho kì thi quan trọng nhất từ trước tới nay. Kết quả ở kì thi này sẽ là 
cơ sở để các em tiếp bước các đàn anh, đàn chị đang theo học ở nhiều 
trường đại học trên khắp thế giới. 
 
Tôi rất vui khi năm học này đã kết thúc và háo hức chờ đón những điều 
thú vị của năm học học tiếp theo. Chúc các em một kì nghỉ hè lí thú và 
hẹn gặp lại các em vào tháng 8 tới. 
 
Trân trọng, 

Louise Ellis 
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