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N I DUNG B N TIN 

 Th  từ th y Hi u tr ởng 

 Thông đi p từ th y Hi u phó 

 Thông đi p  từ Hi u tr ởng Ch ơng trình Vi t 
Nam 

 Thông đi p từ Điều ph i viên phụ trách học 
thuật (Kh i Tiểu Học) 

 Thông đi p từ Điều ph i viên phụ trách học 
thuật (Kh i Trung học Cơ sở ) 

 Thông đi p từ Điều ph i viên phụ trách học 
thuật (Kh i Trung học Phổ thông) 

Th  từ Th y Hi u Tr ởng 
 
Kính gửi Quý Ph  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 2 tiếng với chủ đề “Vinh 
danh những nền văn hóa”. 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, tràn ngập niềm vui. 
 
Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các điều phối viên của chương trình, cô Maria 
Batac 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.  
 
Xin chúc mừng các em học sinh đạt giải th ởng Học thuật năm học 
2016-2017: 
 

 

Tên Gi i th ởng Tên Học sinh L p 

Giải th ởng Học thuật – 
Môn Tiếng Anh 

Chu Nhã Thi 1A Song Ngữ 

Giải th ởng Học thuật – 
Môn Tiếng Anh 

Đoàn Gia Bách 2A Song Ngữ 

Giải th ởng Học thuật – 
Môn Tiếng Anh 

Tô Ngọc Mỹ Uyên 3A Song Ngữ 

Giải th ởng Học thuật – 
Môn Tiếng Anh 

Đào Nhật Quang 4A Song Ngữ 

Giải th ởng Học thuật – 
Môn Tiếng Anh 

Trần Minh Chính 5A Song Ngữ 

Giải th ởng Học thuật – 
Môn Tiếng Anh 

Đoàn Minh Đức 6A Song Ngữ 
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T M 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.   

S  M NH 

Cung cấp những ch ơng trình giáo d c chất l ợng cao trong 
một môi tr ờng 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 i Tr ng Qu c t  Singapore, Chúng tôi đào t o 
nên những học sinh: 

  Tự tin và sáng t o 

  Có kĩ năng gi i quy t v n đề t t 
  Giao ti p hi u qu  

  Có ý th c văn hóa dân t c 

  Năng đ ng và hiểu bi t 
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TR NG QU C T  SINGAPORE 

@ GAMUDA GARDENS 

 Tháng  6 năm 2017 

Các em học sinh lớp A Level 
đi dã ngoại tại Hạ Long 

Các em học sinh biểu diễn văn nghệ 
trong Dạ hội Tốt nghiệp 

Học sinh nhận Bằng Tốt nghiệp 
từ thầy Hiệu Tr ởng 

Giải th ởng Học thuật – 
Môn Tiếng Anh 

Tô Vũ Hiểu Minh 6B Song Ngữ 

Giải th ởng Học thuật – 
Môn Tiếng Anh 

Nguyễn Hà Nhật Minh 6C Song Ngữ 

Giải th ởng Học thuật – 
Môn Tiếng Anh 

Hoàng Anh Chi 7A Song Ngữ 

Giải th ởng Học thuật – 
Môn Tiếng Anh 

Trần Lê Minh Ngọc 7B Song Ngữ 

Giải th ởng Học thuật – 
Môn Tiếng Anh 

Đặng Nga Mi 7C Song Ngữ 

Giải th ởng Học thuật – 
Môn Tiếng Anh 

Lê Hoàng Duy Anh 8A Song Ngữ 

Giải th ởng Học thuật – 
Môn Tiếng Anh 

Cao Ngọc Khuê 8B Song Ngữ 

Giải th ởng Học thuật – 
Môn Tiếng Anh 

Nguyễn Bảo Trâm 8C Song Ngữ 

Giải th ởng Học thuật – 
Môn Tiếng Anh 

Lê Thảo Hằng 9A Song Ngữ 

Giải th ởng Học thuật Lee Ga Won 3L Quốc tế 

Giải th ởng Học thuật Nguyễn Vũ Châu Anh 4L Quốc tế 

Giải th ởng Học thuật Lim Eun Hyeok 5L Quốc tế 

Giải th ởng Học thuật Lê Quỳnh Anh 6LA Quốc tế 

Giải th ởng Học thuật Phạm Thảo Hiền 6LB Quốc tế 

Giải th ởng Học thuật Nguyễn Minh Ngọc 7LA Quốc tế 

Giải th ởng Học thuật Nguyễn Thanh Duy 7LB Quốc tế 

Giải th ởng Học thuật Nguyễn Cẩm Lệ 8LA Quốc tế 

Giải th ởng Học thuật Ngô Hoài Anh 8LB Quốc tế 

Giải th ởng Học thuật Nguyễn Trịnh Anh 
Ph ơng 

IGCSE 1A 

Giải th ởng Học thuật Nguyễn Mai Trang IGCSE 1B 

Giải th ởng Học thuật Nguyễn Minh Thùy Anh IGCSE 1C 

Giải th ởng Học thuật Trần Quỳnh Anh IGCSE 1D 

Giải th ởng Học thuật Lee Jong In IGCSE 2A 

Giải th ởng Học thuật Tr ơng Thùy Linh IGCSE 2B 

Giải th ởng Học thuật Nguyễn Minh Thảo AS Level 

Giải th ởng DUX Nguyễn Đức Tuấn A Level 

Giải th ởng DUX Nguyễn Quốc Đạt GAC 

Giải th ởng Thể thao Khối 
Tiểu học 

Tô Vũ Hiểu Minh 6B Song Ngữ 

Giải th ởng Thể thao Khối 
Trung học 

Nguyễn Vũ Thức IGCSE 1D 

Giải th ởng Công dân u 
tú khối Tiểu học 

Dusty Diane Leonie 
King 

4L Quốc tế 

Giải th ởng Công dân u 
tú khối Trung học 

Lê Minh Hà A Level 
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D  h i t t nghi p 2016 – 2017 
 
Vào thứ Sáu ngày 23 tháng 6, các em học sinh khối Trung học Phổ 
thông đã tổ chức Dạ hội Tốt nghiệp tại Trill Rooftop. 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.  
 
Danh sách các em học sinh tốt nghiệp năm học 2016-2017 như sau: 
 
Ch ng chỉ A Level   Ch ng chỉ GAC 
Bùi Minh Đức    Đặng Kim Ngân 
Chinmay Pandey   Nguyễn Ky Anh (Albert) 
Danny Lý Việt Anh   Nguyễn Phan Tuấn Minh 
Hoàng Cẩm Anh   Nguyễn Quốc Đạt 
Kim Sang Ah    Phạm Hoàng Gia Mẫn 
Kim Seong Hoe   Phạm Thái D ơng 
Lê Đức Anh    Trần Quang Tuấn  
Lê Minh Hà 
L ơng Minh Sơn 
Nguyễn Đức Tuấn 
Nguyễn Duyên Ngân 
Nguyễn Lê Hoài Th ơng 
Nguyễn Ngọc Trâm Anh 
Nguyễn Quang Lâm  
Phan Tr ờng Minh 
Trần Hoàng Hiếu 
Trần Thái Anh 
Wong Wai Foon 
 
Giai đo n 2 c a Gamuda Gardens 
 
Tôi xin vui mừng thông báo với Quý vị Giai đoạn 2 c a Gamuda  
Gardens sẽ bắt đầu khởi công vào Học phần 1 nhằm đáp ứng số l ợng 
học sinh ngày càng tăng và một bể bơi 25m. Dự kiến công trình sẽ hoàn 
thành vào cuối tháng 4 năm 2018, sẵn sàng cho năm học mới vào tháng 
8 năm 2018. 
 
Giai đoạn 2 sẽ bao gồm Tr ờng Mẫu giáo và nh  vậy, học xá Gamuda 
Gardens sẽ có đầy đ  các cấp học từ Mẫu giáo cho đến lớp 12. Học 
sinh có thể hoàn thành trọn 12 năm học trong một học xá khang trang, 
hiện đại. 
 
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 30 tháng 6. Nếu Quý vị chưa nhận Bảng 
điểm của con, vui lòng đến nhận tại Văn phòng Trường. 
 
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 
7 tháng 8 năm 2017. 
 
Trân trọng, 
Shane Blood 
Hiệu Trưởng 
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TR NG QU C T  SINGAPORE 

@ GAMUDA GARDENS 

 Tháng  6 năm 2017 

 

Các em học sinh tốt nghiệp ch p ảnh l u niệm 

Chuyến dã ngoại tại Ninh Bình 
c a cô trò lớp AS Level 

Các em học sinh lớp GAC 
ch p ảnh cùng thầy giáo ch  nhiệm 
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Thông đi p từ th y Hi u Phó 
 
Kính gửi Quý Ph  huynh và các em học sinh, 
 
Dù Quý vị ở nhà chăm con hay đi làm thì nghỉ hè 
là quãng thời gian vô cùng vất vả. Khi các con ở 
nhà cả ngày hoặc chí ít là không phải đến 
tr ờng, chúng rất dễ bị buồn chán. Buồn chán sẽ 
dẫn đến việc mè nheo, quậy phá. Nếu Quý vị 
muốn con mình bận rộn nh ng lại không muốn 
tốn quá nhiều tiền đ a con đi chơi sở thú 2 lần/
tuần thì phải làm thế nào? D ới đây là 5 gợi ý để giữ cho các con luôn 
bận rộn trong mùa hè này. 
 
1. Hãy để chúng buồn chán 
B ớc đầu tiên để cha mẹ sống sót qua mùa hè này là hãy để cho các 
con buồn chán. Ngày nay, trẻ đ ợc cha mẹ lên lịch sẵn cho mọi hoạt 
động nên chúng ít được làm việc mà chúng muốn. Chính vì vậy, ngay 
khi bạn để chúng tự làm việc mình muốn, chúng sẽ thấy chán vì chúng 
phải tự sáng tạo và tự chơi. Trong thực tế, các chuyên gia cho biết sự 
buồn chán là cha đẻ c a sáng tạo! Nh  vậy, b ớc đầu tiên và cũng là 
lựa chọn dễ dàng nhất: hãy để con mình buồn chán. Hãy cho chúng thời 
gian, không gian để tự nghĩ ra việc làm; và khi chúng thấy buồn chán, 
đừng “vẽ ra việc” giúp chúng. Không cách nào có thể rẻ hơn cách đó 
đâu! 
 
2. Lập biểu đồ vi c nhà 
Quý vị sẽ vừa có thể giữ cho các con bận rộn lại vừa thu đ ợc lợi từ 
việc đó. Nếu ch a thì bây giờ là lúc để dạy chúng trách nhiệm bằng một 
biểu đồ việc nhà, có thể là việc vặt hàng ngày “không công” nh  dọn 
gi ờng, cho thú cảnh ăn, vv. hoặc có thể là những việc “có công”. Hãy 
lập một biểu đồ công việc “có công” và khi các con làm tốt, chúng sẽ 
được trả tiền. 
 
3. Lên th  vi n trong thành ph  
Ngày nay, hầu hết các th  viện đều có ch ơng trình đọc sách hè. Việc 
này có thể khích lệ cả những ng ời l ời đọc sách cầm 1 cuốn sách lên 
để đọc. Hãy tạo thói quen lên thư viện 1 lần/tuần hoặc nhiều hơn, và 
nhớ là để cho con tự chọn cuốn sách mà chúng thích (mặc dù bạn thấy 
không hấp dẫn). Đây đúng là một mũi tên trúng 2 đích bởi lẽ bạn vừa 
được ra ngoài chơi lại vừa có thể giết thời gian bằng cách đọc sách. 
 
4. Đ n công viên hoặc điểm gi i trí trong thành ph  
Bạn muốn cho con ra khỏi nhà trong một vài ngày? Trại hè là ý t ởng 
hay nh ng có thể sẽ đắt đỏ nếu ngân quỹ c a gia đình hạn hẹp. Tuy 
nhiên, đôi khi công viên hoặc điểm giải trí trong thành phố sẽ có ch ơng 
trình trại hè trong ngày giúp các con ra ngoài hoạt động và đốt cháy 
năng l ợng. Ngay cả khi không có ch ơng trình trại hè, có thể họ sẽ tổ 
chức một số sự kiện miễn phí hoặc rẻ tiền mà cả gia đình bạn có thể 
tham gia. 
 
5. Trồng cây 
Hãy đ a con ra ngoài và trồng cây nh  một thú vui lành mạnh. Ngay cả 
trẻ nhỏ cũng có thể giúp trồng ngô nếu bạn có chỗ, bởi vì ngô là loại cây 
rất dễ trồng trong điều kiện khí hậu ở Mỹ. Hoặc Quý vị có thể trao đổi 
với cửa hàng v ờn ơm về các loại rau, hoa, quả dễ trồng trong vùng. 
Đảm bảo là cho trẻ tự làm việc này. Chúng cũng có thể giúp chọn loại 
cây và cách bày trí, đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm t ới cây, nhổ 
cỏ và trông nom chăm sóc cây. Đây là một kĩ năng tuyệt vời. 
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Các em học sinh khối 7 Song ngữ 
bắt cá trong chuyến dã ngoại tại Trang trại Ba Vì 

Các em học sinh khối 7 Song ngữ hái rau 
trong chuyến dã ngoại tại Trang trại Ba Vì 
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 Tháng  6 năm 2017 

Chúc Quý vị và các em một mùa hè an toàn và lí thú.  
 
Trân trọng,  
Bikowski (Th y B)  
 
Thông đi p từ Hi u tr ởng Ch ơng trình Vi t Nam 
 
Kính chào Quý cha mẹ học sinh, chào các bạn đồng 
nghiệp! 
 
Cô chào các em học sinh yêu quý! 
 
Những ngày cuối năm học thật bận rộn nh ng cũng 
đầy tự hào vì thày trò chúng ta đã nỗ lực không 
ngừng và gặt hái đ ợc nhiều thành công trong năm 
học qua! 
 
Ban Giám hiệu SVIS vui mừng thông báo tới Quý vị 
thành tích về các mặt hoạt động giáo d c c a các 
em học sinh trong năm học 2016-2017: 
 
1. Về đánh giá xếp loại Học lực và Hạnh kiểm:  
 Cấp Tiểu học: 100% các em HS hoàn thành và hoàn thành tốt về 
học tập: 100% xếp loại tốt và đạt về năng lực và phẩm chất. Trong đó có 
15 em đ ợc khen toàn diện. 
 Cấp THCS: có 156 em đạt học lực Khá, Giỏi, chiếm 85,7 % và 
99,5% em đạt hạnh kiểm Khá và Tốt! Trong đó có em Hoàng Anh Chi 

đat điểm trung bình các môn cả năm 9,7/ 10.0; và 14 em đạt danh 
hiêu Giỏi xuất sắc với điểm TB cả năm từ 9,1 trở lên. 
Đặc biệt chúc mừng thành tích đáng tự hào của bạn Hoàng Anh Chi – 
đạt giải Ba Thành phố cuộc thi tiếng Anh TOEFL JUNIOR  
CHALLENGE dành cho học sinh THCS. 
 

2.    Về các hoạt động giáo dục khác: 
Song song với các hoạt động học tập và rèn luyên đạo đức, các em học 
sinh SVIS  còn rất tích cực tham gia các hoạt động dã ngoại, thể d c thể 
thao, từ thiện. Riêng hoạt động từ thiện, trong năm học qua, khối SVIS 
đã quyên góp được: 
 ng hộ Quỹ vì ng ời nghèo c a quận Hoàng Mai: 2.500.000VND 

 ng hộ giáo d c Sơn La: 1.000.000VND 

 ng hộ - Tri ân cô bác th ơng binh tại Trung tâm Điều d ỡng 
Th ơng binh Duy Tiên Hà Nam: 38.509.000VND 

 

Thày cô luôn tự hào về thành tích học tập và rèn luyện c a các em! Các 
em hãy phát huy hơn nữa thành tích đạt đ ợc ở năm học 2016-2017 
trong năm học mới 2017-2018! 
Xin cảm ơn Quý Cha mẹ học sinh cùng các thày cô giáo đã không quản 
ngại vất vả, ngày đêm chăm sóc, dạy bảo, giúp các em luôn yên tâm, nỗ 
lực phấn đấu học tập, rèn luyện không ngừng! 
 
Kính chúc Quý vị, các bạn đồng nghiệp, các em học sinh mạnh khỏe, có 
một kì nghỉ hè bổ ích, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc! 
 
Hen gặp lại Quý vị và các em trong năm học mới 2017-2018! 
 
Trân trọng, 
D ơng Thanh Nghị 

Thầy và trò khối SVIS ch p ảnh l u niệm 
cùng các cô bác th ơng binh ở Duy Tiên 

 

Các em học sinh khối 9 Song ngữ 
ch p ảnh l u niệm trong Lễ tổng kết năm học 

Hoàng Anh Chi nhận Giấy Khen 
về thành tích học tập xuất sắc 
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Thông đi p từ Điều ph i viên Phụ trách Học thuật (Kh i Tiểu học) 
 
Kính gửi Quý Ph  huynh và các em học sinh khối 
Tiểu học, 
 
Xin chúc mừng và cảm ơn tất cả Quý Ph  huynh 
và các em học sinh đã góp phần tạo nên thành 
công rực rỡ c a năm học 2016-2017! 
 
Đây là năm thứ 2 Khối Tiểu học Trường Quốc tế 
Singapore tại Gamuda Gardens đi vào hoạt động 
và rất tự hào khẳng định rằng chúng tôi đã thu đ ợc rất nhiều kết quả 
đáng phấn khởi. 
 
Kết quả kì thi cuối năm các môn quốc tế và Việt Nam đã thể hiện rõ 
công sức c a thầy và sự miệt mài c a trò trong suốt năm học cũng nh  
học lực xuất sắc c a các em học sinh. Giải th ởng Học thuật Khối Tiểu 
học, Ngôi sao c a tuần, Giấy khen từ Thầy Hiệu tr ởng và Giấy khen 
thành tích xuất sắc là những minh chứng cho nỗ lực phi th ờng c a 
thầy trò và chất l ợng giáo d c cao c a Nhà tr ờng. Các em học sinh 
Tiểu học cũng tham gia rất nhiều chuyến dã ngoại thú vị, tham gia và 
giành giải cao trong các ch ơng trình truyền hình, chiến thắng trong giải 
thể thao liên tr ờng và hoàn thành tốt các bài tập, dự án mà thầy cô 
giao. Sự tham gia nhiệt tình c a các em phản ánh niềm say mê và sự 
hào hứng c a những học sinh nhỏ tuổi trong tr ờng. Sự hỗ trợ, khích lệ 
c a cha mẹ trong suốt năm học cũng góp phần không nhỏ vào thành 
công c a các con và luôn đ ợc Nhà tr ờng trân trọng. 
 
Với những sự tiến bộ tích cực nh  vậy, chúng ta có thể lạc quan mong 
chờ một năm học mới 2017-2018 thành công hơn nữa. Khối Tiểu học 
đang tiến từng bước vững chắc và năm tới hứa hẹn sẽ là một năm học 
đầy cơ hội và trải nghiệm học tập mới vô cùng thú vị. 
 
Nhân đây tôi cũng xin nhắc và chia sẻ với Quý vị một số gợi ý cho kì 
nghỉ hè này: Hãy trò chuyện với con về bất kì việc gì mà con làm. Hãy 
để con biết rằng cha mẹ quan tâm đến việc đang diễn ra và những hoạt 
động, sở thích của con. Đó là cách mà cha mẹ làm gương cho con về 
sự đồng cảm và kính trọng. 
 
Thay mặt các thầy cô giáo khối Tiểu học, xin chúc Quý vị và các em học 
sinh một kì nghỉ hè an toàn và vui vẻ. 
 
Trân trọng, 
Ti n sĩ Noel 
 
Thông đi p từ Điều ph i viên Phụ trách Học thuật 
(Kh i Trung học Cơ sở) 
 
Kính gửi Quý Ph  huynh và các em học sinh, 
 
Vậy là năm học đã kết thúc và tôi cũng sắp chia 
tay mái tr ờng SIS thân yêu. Tôi muốn nhân cơ 
hội này gửi lời cảm ơn tới toàn thể học sinh, Quý 
Ph  huynh và các thầy cô giáo trong tr ờng – 
những ng ời đã khiến cho quãng thời gian c a 
tôi ở đây thật đặc biệt. Năm năm với SIS là một 
trải nghiệm khó tin với tôi và đó là nhờ những con ng ời vô cùng đáng 
yêu. Mặc dù chia tay nh ng tôi sẽ luôn nhớ quãng thời gian ở đây cùng 
những học sinh, ph  huynh tuyệt vời mà tôi đã gặp. 
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Các em học sinh lớp 2A 
đi dã ngoại tại Công viên Yên Sở 

 

Các em học sinh xuất sắc 
c a khối Tiểu học Song ngữ 

Các em học sinh lớp 4L  
trong chuyến dã ngoại tại Bát Tràng 
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Các em học sinh yêu quý, thầy hi vọng các em sẽ có một kì nghỉ hè thú 
vị và thoải mái sau một năm học vất vả nh ng nhiều thành tích xuất sắc. 
Dù tiếp t c học tại SIS hay b ớc tiếp trên hành trình học vấn c a mình, 
thầy chúc các em mọi điều tốt đẹp nhất trong năm học tới và đạt đ ợc 
mọi m c tiêu trong t ơng lai. Hãy nhớ rằng các em phải tin vào chính 
mình, luôn trung thực, làm việc một cách chăm chỉ và thông minh! 
 
Trân trọng, 
John Shoulders 
 
6. Thông đi p từ Điều ph i viên Phụ trách Học thuật 
(Kh i Trung học Phổ thông) 
 
Kính gửi Quý Ph  huynh và các em học sinh, 
 
Vậy là ngày cuối cùng c a năm học đã đến. Đây 
quả là một năm học tuyệt vời với rất nhiều hoạt 
động nổi bật đối với cả nhân viên và học sinh 
trong tr ờng. Thật khó tin là tôi sắp phải chia tay 
mái tr ờng SIS sau 6 năm gắn bó. 
 
Những em học sinh mà tôi dạy đã đạt đ ợc rất 
nhiều thành tích cả khi còn học ở tr ờng lẫn ngôi tr ờng mới. Với 
những em học sinh lớp 12, đã đến lúc các em chia tay các thầy cô và 
mái tr ờng thân yêu rồi. Tôi hi vọng các em sẽ nhớ mãi những kỉ niệm 
về bạn bè và những g ơng mặt thân quen mà các em gặp ở tr ờng, 
đồng thời hào hứng đón chờ chặng đường phía trước. Năm nay các em 
đã hoàn thành một cột mốc quan trọng và hi vọng rằng các em sẽ chinh 
ph c đ ợc những thử thách phía tr ớc với một thái độ tích cực, lạc 
quan nh  mọi ngày. 
 
Tôi nóng lòng muốn kết thúc năm học này và chờ đón những điều thú vị 
phía tr ớc. Chúc Quý vị và các em một kì nghỉ hè tràn ngập niềm vui! 
 
Trân trọng, 
Louise Ellis 
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Cô Ellis phát biểu trong Dạ hội Tốt nghiệp 

 

 

Các em học sinh khối 7 Song ngữ 
học làm bánh cuốn 


