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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, 
 
Năm học sắp kết thúc cũng là lúc thầy và trò 
trường Quốc tế Singapore tại Gamuda  
Gardens vô cùng bận rộn với công tác thi cử, 
đánh giá và chuẩn bị cho kì nghỉ hè cũng như 
năm học mới sắp tới. 
 

Kì thi Quốc tế cho học sinh khối Song 

Ngữ và Quốc tế (Lớp 1 – 9) 

Các em học sinh khối Song Ngữ vừa kết thúc các môn thi theo chương 
trình của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và hiện đang ôn tập cho kì thi các 
môn Quốc tế. 
 
Kì thi sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Tất cả học sinh khối 
Song ngữ và Quốc tế sẽ tham dự thi môn Tiếng Anh, riêng các em học 
sinh khối Quốc tế sẽ thi môn Khoa học và Toán. Ngày thi cụ thể như 
sau: 
 

 Tiếng Anh bài thi số 1 (Kĩ năng Viết): Thứ Hai, ngày 30 tháng 5 

 Tiếng Anh bài thi số 2 (Kĩ năng Ngôn ngữ và Đọc hiểu): Thứ Ba, 

ngày 31 tháng 5 

 Tiếng Anh bài thi số 3 (Kĩ năng Nghe): Thứ Tư, ngày 1 tháng 6 

 Tiếng Anh bài thi số 4 (Kĩ năng Nói): Thứ Năm, ngày 2 tháng 6 

 Toán bài thi số 1 và 2: Thứ Sáu ngày 3 tháng 6  

(Áp dụng với học sinh khối Quốc tế) 

 Khoa Học: Thứ Hai, ngày 6 tháng 6 (Áp dụng với học sinh khối 

Quốc tế)  

 

Đêm Nghệ thuật Thường niên 

Vào thứ Bảy, ngày 4 tháng 6, Nhà trường sẽ tổ chức Đêm Nghệ thuật 

Thường niên lần thứ 7. Đây là dịp đặc biệt để trưng bày các tác phẩm 

nghệ thuật đồng thời cũng là cơ hội để các em học sinh thể hiện tài 

năng của mình. Các em học sinh đã làm việc rất chăm chỉ để chuẩn bị 

cho Đêm Nghệ thuật này. Tại sự kiện, Quý Phụ huynh và các vị khách 

mời sẽ có cơ hội được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đến từ  

 

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 1 / 5 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ GAMUDA GARDENS 
 Tháng  5 năm 2016 

     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 

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. 

Học sinh tiêu biểu nhận Giấy khen 

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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Dàn Hợp xướng của nhà trường và các em học sinh. Các tác phẩm 
nghệ thuật của học sinh khối Tiểu học và Trung học cũng sẽ được 
trưng bày tại đây. 
 
Chương trình sẽ được tổ chức tại tầng 5, Khu Tổ hợp Nghệ thuật 
Thành Phố Sáng tạo Hà Nội (HNCC) tại số 1 Lương Yên, Quận Hai Bà 
Trưng. Giá vé tham dự chương trình là 100.000 đồng bao gồm cả 
chương trình khiêu vũ đặc biệt vào cuối đêm diễn. Hội Học sinh của 
Nhà trường sẽ đảm trách việc phục vụ đồ ăn nhẹ và đồ uống trong 
đêm diễn ra sự kiện. 
 
Đây là một sự kiện thú vị dành cho các gia đình, vì vậy Quý Phụ huynh 
hãy bớt chút thời gian đến chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật và 
thưởng thức các màn biểu diễn sôi động của các em học sinh. Năm 
nay, Nhà trường có thêm sự trợ giúp từ công ty “Real Art” để trưng bày 
các tác phẩm nghệ thuật của các em một cách thật chuyên nghiệp và 
sáng tạo. 
 

Ngày Hội Thể Thao Học phần 3 

Ngày Hội Thể Thao thường niên đã được Nhà trường tổ chức vào cuối 
Học phần 3 vừa rồi. Các em học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở đã 
vô cùng phấn khích với các hoạt động thể thao trong ngày hội. Tuy 
nhiên, vì lí do thời tiết, các học sinh khối Trung học Phổ thông lại 
không có cơ hội được tận hưởng niềm vui này. Nhà trường hi vọng sẽ 
có thể tổ chức lại sự kiện này cho các em học sinh Trung học Phổ 
thông trước khi năm học kết thúc. Cho đến lúc đó, Nhà trường chưa 
thể công bố đội giành chiến thắng chung cuộc. Ngày hội Thể thao tiếp 
theo sẽ là Ngày hội Bơi lội và Đội chiến thắng sẽ được xướng tên trong 
sự kiện này. 
 

Bơi Lội 

Chương trình Bơi lội thường niên đã được bắt đầu với sự tham gia của 
tất cả các em học sinh từ Lớp 1 đến Lớp 9. Việc tham gia hoạt động 
này sẽ là môt cơ hội để Nhà trường có thể đánh giá chính xác hơn việc 
học tập và hoạt động của các em học sinh. Nếu học sinh nào không 
thể tham gia vì lí do sức khỏe, các em sẽ cần phải nộp giấy xác nhận 
sức khỏe của bác sĩ. 
 
Bơi lội là cách tuyệt vời để các em rèn luyện sức khỏe. Quan trọng hơn 
cả, các bài học bơi cung cấp cho các em những kĩ năng cần thiết để 
giữ an toàn cho bản thân khi ở dưới nước. Một sự thực đáng buồn là 
hàng năm, có rất nhiều trẻ em trên thế giới bị đuối nước, và nhiều 
trường hợp lẽ ra đã có thể phòng tránh được nếu các em biết các kĩ 
năng bơi lội cơ bản. Nhà trường hi vọng Quý Phụ huynh hãy khuyến 
khích các em tận dụng cơ hội này để học bơi hoặc cải thiện kĩ năng 
bơi của mình. Nhà trường xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Quý vị. 
  

Xác nhận Tiếp tục Nhập học cho năm học 2016 – 2017 

Nhà trường xin chân thành cảm ơn các Quý vị Phụ huynh đã xác nhận 
tiếp tục nhập học cho con vào năm học tới – năm học 2016 – 2017. 
Thật vui khi thấy các lớp học ngày càng có đông học sinh đăng kí tiếp 
tục theo học. Với những Phụ huynh chưa xác nhận, mong Quý vị vui 
lòng hoàn thành bản xác nhận sớm để Nhà trường có kế hoạch bố trí 
lớp học cho năm học tới.  
 
Trân trọng, 

Hiệu Trưởng 

Shane Blood  
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Học sinh tiểu học trong Ngày hội thể thao Học phần 3 

Đội bóng đá nữ nhận huy chương  

trong giờ tập trung toàn trường 
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Thông điệp từ Hiệu Phó 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 
  
Học Phần 4 đã bắt đầu với rất nhiều hoạt động 
và kĩ năng mới trong môn Giáo dục Thể chất 
cũng như các chương trình ngoại khóa.  
Trong  đó, bơi lội là hoạt động thành công và 
được các em học sinh yêu thích nhất. Các giáo 
viên bộ môn Giáo dục Thể chất đã chuẩn bị một 
giáo trình độc đáo cho chương trình bơi lội của 
Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens. 
 
An toàn dưới nước: Học sinh được làm quen với việc học bơi trong 
một môi trường nước an toàn. Mỗi học sinh sẽ được học các kĩ năng 
như cách nổi trên mặt nước, đạp nước, thở đúng kĩ thuật, bám tường 
đạp chân, lên bờ và xuống nước khi sử dụng và không sử dụng thang, 

giữ bình tĩnh và tập trung vào các chiến thuật sinh tồn, thời điểm và 

cách thức gọi trợ giúp, cũng như cách sử dụng thiết bị cứu hộ. 
 
Học bơi Căn bản: Các em học sinh sẽ được hướng dẫn và luyện tập 
các kĩ thuật bơi ếch, bơi tự do và bơi ngửa. Một số học sinh đã thuần 
thục các kĩ năng trên có thể được học thêm kiểu bơi bướm và bơi sải. 
 
Học bơi Giải trí: Các em học sinh sẽ được học cách bơi để duy trì và 
rèn luyện sức khỏe. Các em cũng sẽ được tham gia các hoạt động 
dưới nước như bóng nước, bóng rổ, bóng chuyền và các trò chơi dưới 
nước khác nhằm tăng cường sức khỏe, thúc đẩy sự phát triển các kĩ 
năng xã hội cũng như sự tự tin và kĩ năng làm việc nhóm của các em. 
  
Bơi lội và các môn giải trí dưới nước là những lựa chọn tuyệt vời để trẻ 
em phát triển. Học sinh Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda  
Gardens sẽ có cơ hội hoàn thiện bản thân qua nhiều hoạt động an 
toàn, có tổ chức trong khuôn khổ bộ môn Giáo dục Thể chất. Nếu các 
em yêu thích các khóa học bơi căn bản và bơi giải trí, Nhà trường 
khuyến khích các em đăng kí tham gia câu lạc bộ bơi lội vào các ngày 
thứ Năm hàng tuần cho đến khi kết thúc Học phần 4. 
 
Xin chân thành cảm ơn. 
 
Trân trọng, 

Hiệu Phó 

Nadine C. 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 thân yêu! 
 
Phượng hồng đã thắp lửa trên khắp các trường, 
các phố phường Hà Nội, báo hiệu mùa thi đã 
tới! 

 

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quốc tế 
Việt Nam Singapore cũng tất bật, hối hả trải qua 
các bài kiểm tra học kì II khá căng thẳng, nhưng không kém phần hào 
hứng. Được sự quan tâm của các bậc cha mẹ học sinh, sự tận tâm 
của các thầy cô hướng dẫn các em ôn tập kĩ chương trình, các em đã 
không ngừng cô gắng, bình tĩnh, tự tin, vượt qua kì kiểm tra cuối năm  
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Học sinh trung học trong Ngày hội thể thao Học phần 3 

Học sinh tiểu học trong Ngày hội thể thao Học phần 3 

Học sinh tiêu biểu nhận Giấy khen 
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của chương trình Việt Nam (từ ngày 08/4 đến 20/4 – đối với học sinh 
khối 9; và từ 20/4 đến 13/5 – đối với học sinh khối lớp 1 – lớp 8). 
 
Tháng 5 thật bận rộn đối với thầy trò chúng tôi nhưng niềm vui, tự hào 
về năm học đầu tiên ở ngôi trường mới sắp kết thúc với nhiều thành 
tích tốt đẹp đã khiến chúng tôi quên hết mệt mỏi của những ngày oi 
bức đầu hè, để cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. 
Kính mong Quý vị nhắc các em ăn nghỉ đầy đủ và mang theo một chiếc 
mũ mềm khi đi học, để đội tránh nắng lúc vui chơi ngoài sân, đảm bảo 
sức khỏe và an toàn những ngày cuối năm học. 
Chúc Quý vị, quý thầy cô và các em học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc 
và thành đạt! 
Chúng tôi rất vui được lắng nghe và chia sẻ cùng Quý vị theo địa chỉ 
mail: 
nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn 
 
Trân trọng! 

Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam 

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, 
 
Học phần 4 – Học phần cuối cùng của năm 
học đã bắt đầu và trong vài tuần tới, các em 
học sinh sẽ phải tập trung cao độ cho kì thi 
cuối năm diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 
6 tháng 6. Quý Phụ huynh nên trao đổi với 
các em học sinh về các môn học và các chủ 
đề học tập khác nhau trong mỗi học phần. 
Việc trao đổi này sẽ giúp gia đình và nhà 
trường hiểu thêm về trình độ kiến thức và 
mức độ tự tin của các em. Đây cũng là cách hữu hiệu để đánh giá mức 
độ sẵn sàng của học sinh đối với kì thi. Bằng cách dành thời gian trò 
chuyện với con về những môn học ở trường, Phụ huynh có thể biết 
được mức độ phát triển và trưởng thành của các em. Nếu các em nói 
chuyện cởi mở và tự tin về những gì mình được học ở trường, điều đó 
có nghĩa là các em đang thích ứng rất tốt. Ngược lại, nếu các em còn 
rụt rè, ngần ngại trao đổi về tình hình học tập thì đó là dấu hiệu cho 
thấy các em đang thiếu tự tin và không hiểu rõ về các môn học ở 
trường. 
 
Một điều quan trọng là Phụ huynh nên dành “thời gian chất lượng” để 
quan tâm đến sự tiến bộ của con cũng như thể hiện mong muốn giúp 
con thành công. Để các em học sinh hiểu được điều này, cha mẹ nên 
trao đổi với các em về việc học tập và các hoạt động diễn ra hàng ngày 
ở trường, không chỉ trong thời gian thi cử mà trong suốt năm học. Trò 
chuyện với các em về những gì các em đang được học, lắng nghe 
những suy nghĩ của các em về việc học tập ở trường là một việc rất 
hữu ích. Quý vị có thể sẽ bất ngờ với những gì mình biết được khi 
thường xuyên trò chuyện với con về những trải nghiệm của các em ở 
trường. Qua những cuộc trao đổi trong suốt năm học, Phụ huynh có 
thể an tâm hơn về việc học tập của con, đồng thời cũng củng cố được 
vai trò của gia đình trong quá trình giáo dục các em, ở cả hiện tại và 
tương lai.  
 
Hiện tại, các em học sinh cũng đang tích cực chuẩn bị cho buổi Biểu 
diễn Văn nghệ cuối năm. Sau khi thi xong Học kì 2, các em sẽ có nhiều 
hoạt động sôi nổi như chuẩn bị trang phục biểu diễn, tìm hiểu về quy 
trình biểu diễn, chuẩn bị các bài hát và tiết mục văn nghệ cho sự kiện  
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trọng đại này vào ngày 18 tháng 6 tại Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia. 
Nhà trường và các em học sinh luôn đánh giá rất cao sự giúp đỡ của 
Quý Phụ huynh vào thời điểm này trong năm. Hi vọng rằng các bậc 
cha mẹ có thể dành chút “thời gian chất lượng” để cùng chia sẻ về trải 
nghiệm học tập của con cũng như giúp các em chuẩn bị sẵn sàng cho 
kì thi tới. Rất mong Quý vị tới tham dự chương trình Biểu diễn Văn 
nghệ cuối năm để chương trình thành công rực rỡ. 
 
Xin chúc các em học sinh mọi điều tốt đẹp trong kì thi sắp tới và hẹn 
gặp lại Quý vị Phụ huynh cùng các em trong buổi Biểu diễn Văn nghệ 
cuối năm. 
 
Trân trọng, 

Tiến sĩ Noel 

Điều phối viên Phụ trách Học thuật (Lớp 1 – Lớp 9) 

 

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, 

 
Xin chúc mừng các em học sinh IGCSE đã 
hoàn thành kì thi Cambridge. Hiện tại, các em 
đang bận rộn chuẩn bị cho buổi Biểu diễn Văn 
nghệ cuối năm và tận hưởng những giờ học 
bổ sung thú vị với những chủ đề mới mà trước 
đây các em chưa bao giờ có cơ hội được học. 
 
Vào ngày 4 tháng 6 tới, Hội Học sinh cùng với 
ban tổ chức Đêm Nghệ Thuật sẽ tổ chức buổi Dạ vũ thường niên. Đây 
luôn là một sự kiện đáng nhớ với các em học sinh cũng như giáo viên 
và Nhà trường rất mong chờ Đêm Nghệ Thuật đầy niềm vui này. 
 
Như thường lệ, nếu các em có bất kì câu hỏi về một môn học cụ thể 
nào, hãy gửi thư đến giáo viên bộ môn để được trợ giúp. Tôi cũng sẵn  
lòng giải đáp thắc mắc của các em 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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