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NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thư từ thầy Hiệu trưởng 

 Thông điệp từ thầy Hiệu phó 

 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 Thầy Hiệu Trưởng 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 
 
Một nửa Học phần 3 đã trôi qua, đây là thời 
điểm các em học sinh khối IGCSE 2 và AS/A 
Level bắt đầu kì thi cuối cấp của chương trình 
Cambridge. Các em học sinh khối IGCSE 2 đã 
bắt đầu kì thi Nói môn Tiếng Anh và đợt thi 
tiếp theo sẽ vào ngày 6 tháng 4, đúng ngày 
nghỉ giỗ tổ Hùng Vương. Nhà trường đã gửi 
lịch thi tới Phụ huynh, Quý vị vui lòng xem ngày thi cụ thể và nhắc nhở 
các em về tầm quan trọng của việc ôn tập, đồng thời giúp các con hình 
thành thói quen học tập tốt. Nếu Quý vị chưa nhận được lịch thi, vui 
lòng liên hệ với Nhà trường. 
 
Chương trình Trải nghiệm Nước Mỹ cùng Đại học Elmhurst 
 
Trường Quốc tế Singapore xin trân trọng thông báo Nhà trường sẽ tổ 
chức chương trình Trải nghiệm nước Mỹ cùng đại học Elmhurst tại  
Chicago từ ngày 8/7/2017 đến 4/8/2017 cho học sinh các khối IGCSE 
1, IGCSE 2, AS và A Level/ GAC. 
 
Thành lập năm 1871, Trường Đại học Elmhurst tọa lạc tại địa điểm lí 
tưởng, cách trung tâm Chicago 30 phút đi tàu. Hiện tại, Elmhurst có 
hơn 3.300 sinh viên với 61 chuyên ngành đào tạo cử nhân, 16 chương 
trình sau đại học và 16 chương trình dự bị chuyên ngành. Trường vinh 
dự được xếp hạng Top 10 Trường Đại học tốt nhất Khu vực Trung Tây 
Hoa Kỳ, theo Thời báo và Báo cáo Toàn cầu Hoa Kỳ. 
 
Trong thời gian ở Trường, các em học sinh SIS sẽ học một môn – Giới 
thiệu về Kinh tế Vĩ mô, được giảng dạy trong năm nhất bậc cử nhân 
của Đại học Elmhurst. Các em sẽ được công nhận tín chỉ của môn học 
này khi theo học chương trình cử nhân tại Đại học Elmhurst cũng như 
các trường Đại học khác tại Mỹ. Ngoài ra, các em học sinh cũng sẽ 
tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng các sinh viên và giảng viên 
của Elmhurst. 
 
Đại học Elmhurst cũng trao học bổng cho các học sinh tham gia Cuộc 
thi Học bổng Đại học Elmhurst.  
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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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Học sinh chiến thắng có cơ hội nhận được giải thưởng lên tới 3.500 đô 
la Mỹ khi tham gia chương trình Trải nghiệm nước Mỹ cùng Đại học 
Elmhurst 2017 và 6.000 đô la Mỹ/năm cho chương trình Cử nhân tại Đại 
học Elmhurst. 
 
Nếu Quý vị muốn biết thêm thông tin về cơ hội tuyệt vời này, vui lòng 
liên hệ với cô Nguyễn Lê Ngân, Điều phối viên Chương trình theo số 
điện thoại (84-4) 3726 4785 hoặc email: 
ngan.nguyenle@pegasus.edu.vn .  
 
Công nhận chứng chỉ chương trình Đại học Cambridge  
 
Mới đây, ông Melvyn Lim – Giám đốc chương trình Cambridge tại Việt 
Nam và Myanmar đã đến thăm trường và thông báo một tin vui là Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Việt Nam bắt đầu công nhận chứng chỉ A Level của 
Đại học Cambridge khi ứng tuyển vào Trường đại học Quốc gia Hà Nội 
(VNU). Đây là thông tin tuyệt vời cho các em học sinh Việt Nam muốn 
ứng tuyển vào một trường đại học tại Hà Nội sau khi hoàn thành 
chương trình trung học phổ thông tại SIS. Nếu Quý Phụ huynh muốn tìm 
hiểu thêm thông tin về danh sách các trường đại học trên thế giới công 
nhận chứng chỉ Cambridge, vui lòng truy cập trang web: 
http://recognition.cie.org.uk/.  
 
Ngày lễ quan trọng: 
 

 6/4: Giỗ tổ Hùng Vương 
 
Trân trọng, 
Shane Blood 
Hiệu trưởng 
 
Mô phỏng Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Singapore 
 
Đầu tháng này, 9 học sinh khối IGCSE và tôi – Erin Roetker, đã có một 
chuyến đi 6 ngày tới Singapore. Các em học sinh được chọn bao gồm: 
Trần Khánh Vy, Lê Nhật Linh Giang, Nguyễn Hoành Tùng, Nguyễn Xuân 
Hồng Anh và Nguyễn Thị Tuệ Anh Khối IGCSE 1 và Nghiêm Minh 
Quang, Kim Hoàng Sơn, Yu Chan Young và Kim Sang Min Khối IGCSE 
2. Cô và trò Nhà trường đã có khoảng thời gian tuyệt vời khám phá 
thành phố, thưởng thức các món ăn bản địa và mua những cuốn sách 
tiếng Anh, những món quà lưu niệm không có ở Hà Nội. Điều thú vị hơn 
cả là chuyến du thuyền trên vịnh Marina để chiêm ngưỡng những sắc 
màu đặc trưng của Singapore về đêm. Tuy nhiên, mục đích chính của 
chuyến đi tới Singapore không chỉ là du lịch. 
 
Chúng tôi là khách mời của Hội nghị Cấp cao ASEAN Mô phỏng được 
tổ chức bởi Học viện Hwa Chong. Tại Hội nghị này, các trường đến từ 
khắp Đông Nam Á đại diện cho các quốc gia khác nhau. Theo kế hoạch 
thì Hội nghị sẽ xoay quanh về các vấn đề kinh tế, buôn bán ma túy, môi 
trường, vv.... Đột nhiên, Hội nghị bị gián đoạn do một nhóm khủng bố 
“ISIS” có súng (giả) đột nhập và bắt cóc Tổng thống Phillipines và Tổng 
Thư kí Hội nghị Cấp cao ASEAN (do một học sinh Học viện Hwa Chong 
đóng vai). Thực tế thì nhóm khủng bố, các vị tổng thống và chủ tịch 
nước đều do các học sinh Học viện Hwa Chong đóng vai. Chính những 
học sinh này đã tổ chức hội nghị và nghĩ ra ý tưởng khủng bố ISIS. Sau 
đó, cục diện Hội nghị thay đổi và các quốc gia Đông Nam Á cùng với Mỹ 
và Trung Quốc phải cùng thảo luận và đưa ra cách tốt nhất để giải cứu 
con tin an toàn. Các quốc gia đã tranh luận và lần lượt lên sân khấu 
phát biểu.  
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Trường chúng ta có 5 học sinh đại diện cho Thái Lan với Tuệ Anh làm 
trưởng đoàn, 4 học sinh còn lại đại diện cho báo chí đến từ các quốc gia 
khác. Trong suốt tuần lễ diễn ra hội nghị, các nhà báo phải đưa tin và 
quay video để trình chiếu ngay tại Hội nghị. 
 
Cô trò chúng tôi đã có một tuần trải nghiệm vô cùng lí thú. Ngày nào 
cũng vậy, đến thời điểm đi ngủ là chúng tôi đều thấy mệt nhoài. Đây 
thực sự là một cơ hội tuyệt vời để các em học sinh gặp gỡ, kết bạn với 
những học sinh đến từ các nước khác nhau và tích lũy thêm được nhiều 
kinh nghiệm quý báu. 
 
Erin Roetker 
Giáo viên Tiếng Anh 
 
2. Thông điệp từ thầy Hiệu phó 
 
Kính gửi Quý phụ huynh và các em học sinh, 
 
Từ kinh nghiệm về giáo dục của bản thân, tôi 
nhận thấy không có gì khiến các em sợ đến 
trường hơn là nạn bắt nạt. Đây là một hiện 
tượng phổ biến ở mọi lứa tuổi tại các trường 
học và cần phải được ngăn chặn kịp thời. Đôi 
khi, các bậc phụ huynh không nhận thấy những 
việc mình làm ở nhà cũng có thể giúp ngăn 
chặn nạn bắt nạt. Như chúng ta đã biết, giáo 
dục là sự kết hợp của ba yếu tố: gia đình, nhà trường và bản thân mỗi 
học sinh. Sau đây là phần đầu tiên trong loạt hai bài của tôi về chủ đề 
bắt nạt học đường và một số phương pháp giúp phụ huynh nhận biết 
nạn bắt nạt cũng như giúp các em giải quyết vấn đề này một cách tích 
cực.  
 
Hi vọng Quý vị sẽ thấy bài viết hữu ích và mong Quý vị hãy đón đọc 
phần tiếp theo trong bản tin tháng tới! 
 
Cha mẹ có thể làm được gì?  Phần 1 
 
Lời khuyên cho cha mẹ về cách đối phó với nạn bắt nạt 

 
Một học sinh to lớn, hung dữ chặn đường một học sinh nhỏ hơn và 
dọa đánh nếu học sinh kia không đưa bài tập cho mình. Một số nữ 
sinh kết bè và không cho bạn khác ngồi cùng bàn ăn trưa với mình 
ngoại trừ bạn cùng nhóm. Hai tình huống bắt nạt trên đây cùng 
nhiều tình huống khác xảy ra thường xuyên hơn nhiều so với 
chúng ta vẫn nghĩ. 74% học sinh từ 8-11 tuổi nói rằng nạn trêu 
chọc và bắt nạt có xảy ra ở trường của mình. Nhưng chính xác thì 
bắt nạt là gì? Bắt nạt là: 
 

 Đánh nhau, dọa nạt, trêu chọc, lăng mạ hoặc không chơi với bạn 
và các hành vì này lặp lại liên tục trong thời gian dài 

 Sự không tương quan về sức mạnh, chẳng hạn như chiều cao 
hoặc sự nổi tiếng trong trường 

 Gây hại về mặt thể chất, tinh thần và xã hội 

 Làm đau người khác để đạt được mục đích. 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 

@ CAU GIAY 
 Month  2014 

 

     www.kinderworld.net 

 

 

Address: Dilmah Building, Duy Tan Street 
               Dich Vong Hau Ward, Cau Giay -Ha Noi 
Tel:         (844) 3795 1036 - Fax: (844) 3795 1037 
Email:     enquiry@caugiay.sis.edu.vn 

Trang 3 / 7 

 

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   

    http://gamudagardens.sis.edu.vn 

 

 

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 

@ GAMUDA GARDENS 
 Tháng  3 năm 2017 

 

Các em học sinh khối IGCSE 1 
tận hưởng thời gian rảnh ở Singapore 

 

Các em học sinh SIS tại Mô phỏng Hội nghị 
Cấp cao ASEAN tại Singapore 

Các em học sinh SIS tại Mô phỏng Hội nghị 
Cấp cao ASEAN tại Singapore 



 4 

  

Nhiều phụ huynh nghĩ bắt nạt không nghiêm trọng bằng việc mang 
hung khí đến trường hoặc sử dụng ma túy, nhưng hậu quả mà nạn 
bắt nạt gây ra lại  rất nguy hiểm và kéo dài. Theo Hiệp hội Giáo dục 
Quốc gia, mỗi ngày có khoảng 160.000 trẻ nghỉ học vì sợ bị bắt nạt. 
Bắt nạt không chỉ ảnh hưởng tiêu cực tới nạn nhân mà còn tới cả 
kẻ bắt nạt. 
 

Những đứa trẻ bị bắt nạt thường: 

 Học kém; 

 Thiếu tự tin; 

 Bị trầm cảm; 

 Có xu hướng bạo lực để tự vệ và trả thù kẻ bắt nạt mình. 

 

Những đứa trẻ bắt nạt thường: 

 Học kém; 

 Hút thuốc và uống rượu; 

 Phạm tội trong tương lai. 

 

Cha mẹ có thể đóng vai trò trung tâm trong việc ngăn chặn nạn bắt 

nạt thông qua những việc dưới đây: 

 Dạy con cách giải quyết vấn đề mà không dùng đến bạo lực và 

khen ngợi khi con làm như vậy. 

 Khi con ngoan, cha mẹ hãy đưa ra những nhận xét tích cực để 

giúp con tự tin hơn. Giúp con thêm tự tin để bảo vệ những gì mình 

tin tưởng. 

 Hỏi han tình hình học tập và lắng nghe con chia sẻ về trường học, 

các sự kiện xã hội, bạn bè và bất kì vấn đề nào mà con gặp phải. 

 Không xem nhẹ nạn bắt nạt. Nhiều đứa trẻ thấy ngượng khi nói ra 

việc mình bị bắt nạt. Bạn có thể sẽ chỉ có một cơ hội để can thiệp 

và giúp đỡ con mà thôi. 

 Nếu bạn thấy có hiện tượng bắt nạt, hãy ngăn chặn ngay lập tức, 

ngay cả khi con bạn là kẻ bắt nạt. 

 Khuyến khích con giúp đỡ các bạn khi cần thiết. 

 Đừng bắt nạt con cái hoặc bắt nạt người khác trước mặt các con. 

Nhiều khi, trẻ bị bắt nạt ở nhà thường phản ứng lại bằng cách bắt 

nạt các bạn khác ở trường. Nếu thấy bố mẹ đánh, chế giễu hoặc 

bàn tán về một người khác, các con thường cũng sẽ bắt chước và 

làm theo như vậy.  

 
Khi con bạn bị bắt nạt 
 

Nhiều đứa trẻ cảm thấy xấu hổ khi bị bắt nạt nên sẽ không nói 

ngay với cha mẹ hoặc người lớn. Nếu con chia sẻ với bạn về nạn 

bắt nạt và xin giúp đỡ, hãy xem trọng vấn đề này. Khi con trẻ 

muốn bạn giúp mà bạn lại không nghiêm túc xử lí ngay vấn đề, 

con sẽ không tiếp tục xin giúp đỡ từ bạn nữa.  Ngay cả khi con 

không nhờ bạn giúp, hãy quan sát và nhận biết những biểu hiện 

báo động rằng chúng đang bị bắt nạt như: 
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tận hưởng thời gian rảnh ở Singapore 

Các em học sinh lớp 4A trong giờ Hội giảng 

Các em học sinh tặng hoa các cô giáo 
nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 
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Các em học sinh Tiểu học nhận giấy khen 
‘Ngôi sao Tuần” 

 Thu mình lại 

 Dần mất đi bạn bè 

 Kết quả học tập kém đi 

 Không hứng thú tham gia các hoạt động mà trước đây chúng thích 

 Quần áo bị rách 

 Có vết bầm tím trên người 

 Cần thêm tiền hoặc đồ dùng cá nhân, đồ dùng học tập 

 
Trân trọng, 
Timothy Bryan Bikowski 
Hiệu Phó 

 

Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam  

 

Kính chào Quý Cha mẹ học sinh!  
Cô chào các em yêu quý! 
 
Tháng 3, tháng của giữa mùa Xuân – tháng có biểu 
hiện chuyển mùa: rét, nóng ẩm, mưa phùn, rất dễ 
ốm và nhiễm bệnh dịch! Ban giám hiệu nhà trường 
mong nhận được sự phối hợp và hỗ trợ tích cực từ 
phía gia đình trong việc chăm lo các em học sinh về 
sức khỏe, mặc ấm, đảm bảo an toàn thực phẩm, 
giúp các em học tập đạt kết quả tốt! 
 
Chúng tôi xin thông báo để Quý vị nắm được Lịch ôn tập và kiểm tra 
HKII chương trình tiếng Việt của các con: 
 

 Khối 9: các em nhận Đề cương ôn tập từ 17/3. Quý vị xem lịch 

kiểm tra HKII ở trang bìa Đề cương. 

 Khối 6, 7, 8: các em nhận Đề cương ôn tập từ 31/3. Quý vị 

xem lịch kiểm tra HKII ở trang bìa Đề cương. 

 Khối Tiểu học phát Đề cương và hướng dẫn ôn tập HKII cho 

học sinh vào trung tuần tháng 4. 

 

Các em vừa học vừa ôn tập. Học đến đâu kiểm tra HK đến đó. Chương 
trình còn lại, thày trò dạy và học tiếp đến hết năm học. 
 
Kính mong Quý cha mẹ học sinh đôn đốc các con có kế hoạch ôn tập 
chăm chỉ, bình tĩnh tự tin làm bài kiểm tra Học kì, không vi phạm Quy 
chế thi, đạt kết quả cao ở HKII. 
 
Song song với việc dạy và học, nhằm giúp học sinh SVIS ngày một 
hoàn thiện nhân cách, nhà trường luôn quan tâm giáo dục các em về 
các chủ đề đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, xây dựng trường học an 
toàn theo Chương trình của Bộ GD&ĐT và sự chỉ đạo sát sao của Sở 
GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT Hoàng Mai. Việc phổ biến Luật Trẻ em 
năm 2016 cũng đã được triển khai trong Hội đồng sư phạm nhà 
trường. 
 
Chúng tôi luôn mong muốn được lắng nghe và chia sẻ cùng Quý vị qua 
địa chỉ email: nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn 
 
Trân trọng, 
Dương Thanh Nghị  

Các em học sinh trường mầm non Song ngữ Thăng 
Long Academy đến thăm trường SIS@Gamuda 

Cô Dương Thanh Nghi trao giấy khen 
‘Ngôi sao tháng’ cho học sinh 

mailto:nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn
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Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách Học thuật (Khối Tiểu học) 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh khối 
Tiểu học, 
 
Trong suốt nửa đầu Học phần 3, các em học sinh 
đã nỗ lực rèn luyện kĩ năng, tích lũy kiến thức ở tất 
cả các lĩnh vực nhận thức, xã hội, thể chất và cảm 
xúc. Nhờ các phương pháp giảng dạy hiệu quả của 
thầy cô giáo, các em học sinh đang trở thành những 
học sinh ưu tú và những công dân toàn cầu xuất 
sắc. 
 
Khi Học phần 3 và kì nghỉ lễ cuối tháng 4 kết thúc, các em học sinh sẽ 
phải tập trung cho kì thi cuối năm. Để giúp các em đạt kết quả tốt trong 
kì thi sắp tới, Quý Phụ huynh có thể nhắc nhở các con ngừng chơi điện 
tử và đọc sách nhiều hơn. Đọc sách là một trong những phương pháp 
quan trọng tạo nên sự khác biệt trong thành tích học tập của các em. 
Hãy mua sách, đọc sách và thảo luận về các cuốn sách cùng các thành 
viên trong gia đình. Thời gian Quý vị dành để đọc sách sẽ trở nên vô 
cùng quý giá với Quý vị và các con. Hãy nêu gương tốt! Hãy đọc sách! 
Yêu thích sách! Hiểu về sách! Chia sẻ về các cuốn sách! Thảo luận về 
sách! Với tư cách làm cha mẹ, không gì quan trọng hơn việc nêu gương 
tốt cho các con. Nếu Quý vị thực sự thích đọc sách thì niềm đam mê 
sách và kiến thức thu được từ sách sẽ lan tỏa và truyền cảm hứng cho 
các con. 
 
Xin chân thành cảm ơn các bậc phụ huynh đã dành thời gian đến thăm 
trường và trao đổi cùng các thầy cô giáo. Việc giữ liên lạc giữa giáo viên 
và phụ huynh là vô cùng quan trọng. Trao đổi cùng phụ huynh là một 
phần thiết yếu của nền giáo dục quốc tế chất lượng cao. Chúng tôi luôn 
chào đón Quý vị đến thăm trường và gặp gỡ trao đổi cùng các thầy cô 
giáo. 
 
Một lần nữa, xin cảm ơn Quý vị đã luôn ủng hộ thầy trò chúng tôi. 
 
Trân trọng, 
Tiến sĩ Noel 
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) 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và Các em học sinh, 
 
Trong suốt Học phần 3, các em học sinh cần ghi nhớ 
câu nói nổi tiếng của Winston Churchill: “Cải thiện 
chính là thay đổi; để hoàn thiện bản thân thì phải 
thường xuyên thay đổi”. Nói cách khác, tất cả mọi 
người luôn có những mặt cần cải thiện và trong suốt năm học, các em 
học sinh phải không ngừng cải thiện bản thân để mỗi ngày một tiến bộ 
hơn. Những cải thiện đó thể hiện ở nhiều mặt khác nhau, chẳng hạn 
như bằng cách đọc sách giải trí ở nhà nhiều hơn, các em sẽ phát triển 
được vốn từ vựng và kĩ năng đọc hiểu, do đó sẽ học các môn ngôn ngữ 
tốt hơn. Một ví dụ khác là khi tập trung hơn trên lớp, các em sẽ cải thiện 
được thái độ học tập và kết quả đạt được. 
 
Có nhiều cách để cải thiện bản thân, quan trọng là các em phải liên tục 
đặt ra mục tiêu và tập trung hoàn thành để muc tiêu mỗi ngày.  
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Đội bóng trường SIS thi đấu bóng đá 
với đội bóng trường Việt Úc 
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Như diễn giả truyền cảm hứng Brian Tracy đã từng nói “Hãy liên tục cải 
thiện để mỗi ngày một tiến bộ hơn”.  
 
Trân trọng, 
John Shoulders 
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) 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Tháng này, thầy và trò trường Quốc tế Singapore 
tại Gamuda Gardens đang vô cùng bận rộn ôn 
luyện cho kì thi IGCSE và AS/A Levels của 
Cambridge. Tôi rất tự hào khi thấy các em ôn tập 
chăm chỉ và hi vọng những nỗ lực của các em sẽ 
được đền đáp xứng đáng trong kì thi tới. Các em 
học sinh khối GAC cũng đã hoàn thành Cấp độ 2 
và hiện đang bước vào 12 tuần cuối cùng của khóa học. 
 
Thi cử là khoảng thời gian vô cùng căng thẳng với các em. Tôi luôn 
khuyến khích các em gặp gỡ trao đổi với giáo viên về các áp lực và 
những vấn đề mà các em gặp phải cho kì thi sắp tới, các thầy cô có thể 
đưa ra những lời khuyên hữu ích và chia sẻ với các em những bí quyết 
học tập hiệu quả. 
 
Nếu Quý vị có câu hỏi về bất kì môn học nào, vui lòng gửi email tới giáo 
viên bộ môn đó để được trợ giúp. Tôi cũng sẵn lòng giải đáp mọi thắc 
mắc, băn khoăn 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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Các em học sinh SIS tại Mô phỏng Hội nghị 
Cấp cao ASEAN tại Singapore 
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