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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, 
 
Vậy là một năm học nữa sắp kết thúc, thầy và 
trò Nhà trường đang hối hả với thi cử, đánh 
giá xếp loại và chuẩn bị cho năm học sắp tới. 
 
Xin cảm ơn các Qúy phụ huynh đã nộp phiếu 
xác nhận nhập học cho năm học mới. Một 
điều đáng mừng là sĩ số các lớp đang tăng lên 
rất nhanh. Với những phụ huynh chưa nộp phiếu xác nhận, Quý vị vui 
lòng nộp về trường càng sớm càng tốt để nhà trường xếp lớp cho các 
em. 
 
Chương trình học bơi 
 
Chương trình học bơi thường niên cho các em học sinh khối 3 đến khối 
9 đã bắt đầu. Các em học sinh được kì vọng tham gia đầy đủ để có 
điểm đánh giá. Em nào không thể tham gia học bơi vì lí do sức khỏe sẽ 
phải nộp giấy xác nhận của bác sĩ.  
 
Học bơi là một cách tuyệt vời để các em duy trì sức khỏe. Quan trọng 
hơn cả là các bài học bơi cung cấp cho các em những kĩ năng cần thiết 
để giữ an toàn dưới nước. Thật đáng tiếc khi hàng năm có rất nhiều trẻ 
em bị chết đuối trên thế giới và phần lớn các trường hợp đó có thể đã 
không xảy ra nếu các em biết bơi. Vì vậy, Quý vị hãy khuyến khích các 
em tận dụng cơ hội này để học bơi hoặc cải thiện kĩ năng bơi của 
mình. 
 
Lễ tổng kết và biểu diễn văn nghệ cuối năm 
 
Các em học sinh đang tích cực tập luyện cho Lễ tổng kết và biểu diễn 
văn nghệ cuối năm với chủ đề “Tôn vinh các nền văn hóa”. Buổi lễ sẽ 
được tổ chức vào lúc 6h-8h30 tối thứ Tư ngày 21 tháng 6 tại Trung tâm 
Hội nghị Quốc gia (NCC). Buổi tổng duyệt tại NCC cho toàn thể học 
sinh trong trường sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 6. 
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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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Ngày hội Thể thao Học phần 3 
 
Nhà trường đã tổ chức Ngày hội thể thao vào ngày cuối cùng của Học 
phần 3 và sự kiện này đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các em học sinh 
đã thể hiện tinh thần thể thao tuyệt vời khi tham gia các môn thi đấu như 
bóng rổ, bóng đá, ném đĩa Frisbee, khúc côn cầu và bóng ném. Thật 
tuyệt vời khi xem những phần thi gay cấn giữa các đội và chiến thắng 
chung cuộc đã thuộc về đội Phượng Hoàng Đen với 366 điểm, tiếp theo 
là đội Sói Vàng 302 điểm và đội Rồng Đỏ 292 điểm. 
 
Du học Hè tại Malaysia và Singapore cho học sinh khối 4 – 6 
 
Xin trân trọng thông báo Trường Quốc tế Singapore sẽ tổ chức chuyến 
du học Hè tại Malaysia và Singapore cho các em học sinh khối 4, 5 và 
khối 6 vào tháng 7 năm 2017. 
 
Nếu Quý vị cần tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Văn phòng 
Nhà trường hoặc cô Đào Phương Thúy, Điều phối viên chương trình 
qua số điện thoại: (84-4) 6661 7722 hoặc Email: 
thuy.daophuong@kinderworldgroup.com .  
 
Trân trọng, 
Shane Blood 
Hiệu trưởng 
 
Thông điệp từ thầy Hiệu Phó  
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 
 
5 lời khuyên để giao tiếp hiệu quả với con ở 
tuổi vị thành niên 
 
Khi các con lớn lên, chúng ta thường giao tiếp 
với chúng ít hơn, một phần vì tâm lí lứa tuổi, một 
phần vì những lo toan bộn bề của cuộc sống. Kĩ 
năng giao tiếp tốt đòi hỏi phải có sự bảo ban và 
thực hành thường xuyên. Dưới đây là 5 lời 
khuyên giúp Quý vị giao tiếp hiệu quả với con trong giai đoạn tuổi vị 
thành niên. 
 
1. Dành thời gian trò chuyện cùng con  
 
Giữa học tập, thể thao, các dự án, công việc và các hoạt động khác, thật 
khó để dành ra một khoảng thời gian cho việc trò chuyện. Tuy nhiên, 
duy trì việc trò chuyện này rất quan trọng. Chính vì vậy, hãy tìm một 
khoảng thời gian phù hợp với cả cha mẹ và con cái. Hàng tuần, hãy lên 
lịch đi dạo và nói chuyện, hoặc trò chuyện cùng nhau vào những bữa ăn 
tối (và không bật Tivi) 
 
2. Thảo luận về những chủ đề nhạy cảm 
 
Dù các con không đọc báo thì tin tức vẫn sẽ được phát trên đài và tivi. 
Tin tức cũng xuất hiện trên các mạng xã hội và được bàn luận trên lớp. 
Những khó khăn về ngôn ngữ có thể khiến một số bạn trẻ ngại tham gia 
vào các cuộc thảo luận này. Vì vậy, bàn về các vấn đề thời sự với cha 
mẹ, đặc biệt là các vấn đề phức tạp, có thể giúp các con định hình ý 
tưởng cho một vấn đề cụ thể nào đó. Việc này sẽ giúp các con bày tỏ 
quan điểm của mình được dễ dàng hơn. 
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Các em học sinh thi đấu bóng đá 
trong Ngày hội thể thao Học phần 3 

Ông Ricky Tan trò chuyện với các em học sinh 
về chương trình du học hè tại Mỹ 

Các em học sinh trường mầm non Sunshine 
đến thăm trường SIS 

mailto:thuy.daophuong@kinderworldgroup.com
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3. Củng cố kĩ năng lắng nghe 
 
Hơn bao giờ hết, con trẻ được kì vọng phải tập trung lắng nghe khi 
người khác đang nói. Các thầy cô giáo, tư vấn viên và bạn bè muốn 
đảm bảo chắc chắn rằng các con hiểu rõ điều họ nói. Hãy khuyến khích 
các con đặt câu hỏi một cách lịch sự khi chưa nghe rõ hoặc chưa hiểu ai 
đó. Và trong khi các con đang nói chuyện với bạn, hãy chú ý lắng nghe. 
Hãy cho con thấy một người biết lắng nghe là như thế nào. 

4. Dạy con cách tìm ra điểm chung trong cuộc trò chuyện 

Người lớn thường thích tán gẫu với người lớn. Điều này có thể sẽ rất 
khó đối với một đứa trẻ gặp vấn đề về giao tiếp. Để tìm ra được điểm 
chung với người mình nói chuyện, chúng ta cần thực hành thường 
xuyên. Sau khi con nói xong điều gì đó với mình, bạn hãy nhắc lại điều 
con vừa nói, sau đó tiếp tục với một câu có nội dung liên quan như “Bài 
kiểm tra tuần sau có vẻ khó đấy. Con sẽ ôn tập như thế nào?” Sau đó 
hãy kể về ngày làm việc của bạn và để con hỏi bạn những vấn đề có 
liên quan. Theo thời gian, việc này sẽ trở nên tự nhiên và thoải mái hơn. 

5. Hiểu rõ ngôn ngữ cơ thể 

Những đứa trẻ có vấn đề về giao tiếp có thể sẽ gặp khó khăn trong việc 
lí giải được ngôn ngữ cơ thể. Có khi các em còn không ý thức được 
ngôn ngữ cơ thể của chính mình. Tuy nhiên, ngôn ngữ cơ thể lại ảnh 
hưởng lớn đến cách người khác nhìn nhận về bản thân khi các em tham 
dự cuộc phỏng vấn vào trường đại học hoặc khi xin việc. Trước một 
cuộc phỏng vấn, hãy quay lại cảnh con mình trả lời các câu hỏi. (Bạn có 
thể mượn máy quay phim hoặc điện thoại thông minh có chức năng 
quay phim ở trường hoặc thư viện). Sau đó bạn và con cùng nhau xem 
lại đoạn phim đó và đưa ra những gợi ý phù hợp để con khắc phục 
nhược điểm. 

Trân trọng, 
Timothy Bikowski  
 
Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam  
 
Kính chào Quý Cha Mẹ học sinh và các em học 
sinh! 
Chúng tôi vui mừng thông báo tới Quý vị:  
 
1. Các em học sinh SVIS từ Tiểu học đến Trung học 
cơ sở đã hoàn thành tốt kì thi Học kì II chương trình 
Việt Nam. Một số em học sinh nghỉ không tham gia 
thi đơt 1 do bị ốm, hoặc vì lí do gia đình, đều đã 
được tổ chức thi bổ sung đợt 2! Xin chân thành cảm 
ơn Quý Cha mẹ học sinh đã hỗ trợ nhà trường 
chăm sóc các em chu đáo để các em đảm bảo sức 
khỏe, bình tĩnh, nghiêm túc hoàn thành các bài thi cuối năm học giữa 
những ngày chuyển mùa rất dễ mệt mỏi này! 
 
Tuy nhiên, các em học sinh SVIS còn tiếp tục hoàn thành các bài thi 
HKII của Chương trình Quốc tế đến ngày 31/5/2017.  
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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ GAMUDA GARDENS 
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Buổi Phổ biến thông tin 
cho Phụ huynh học sinh lớp 1 

Các em học sinh SVIS hưởng ứng chương trình 
tri ân ngày Thương Binh Liệt Sĩ 

Các em học sinh thi đấu bóng rổ 
trong Ngày hội thể thao Học phần 3 
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Xin cảm ơn Quý vị đã luôn động viên, cổ vũ các em ôn tập, cũng hoàn 
thành tốt các môn thi Quốc tế. 
 
2. Nhân kỉ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ ( 27/7/1947 – 
27/7/2017), với đạo lí Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây; 
với tấm lòng tri ân, biết ơn sâu sắc những người đã hi sinh vì Độc lập, 
Tự do của Tổ quốc và dân tộc, thày, trò và các nhân viên nhà trường đã 
quyên góp đợt 1 được: 11.378.000đ (mười một triệu ba trăm bảy tám 
ngàn đồng), chuẩn bị hành trình Tri ân các cô bác thương binh nặng 
tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Hà Nam, vào ngày 
14/6/2017 sắp tới. Các em học sinh đã và đang rất háo hức, tích cực 
tham gia ủng hộ! 
 
Năm học sắp kết thúc, ngoài việc hoàn thành dạy - học nốt chương trình 
còn lại, các em học sinh đang tích cực tham gia học bơi – một kĩ năng 
quan trọng để phòng chống đuối nước dưới sự hướng dẫn tận tình của 
các giáo viên thể dục. Đồng thời, các em cũng tích cực tham gia các chủ 
đề môn học cuối năm; các buổi tập chuẩn bị cho buổi Tổng kết năm 
học tại Trung tâm hội nghị Quốc gia! 
 
Cảm ơn Quý CMHS đã luôn đồng hành, chia sẻ; luôn cổ vũ, động viên 
các nhà giáo chúng tôi trong nhiệm vụ giáo dục học sinh của nhà trường 
phấn đấu đạt các kết quả mong đợi! 
Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ cùng Quý vị qua địa chỉ email: 
nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn 
 
Trân trọng! 
Dương Thanh Nghị 
 
Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách Học thuật (Khối Tiểu học) 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh Tiểu 
học, 
 
Kì thi hết Học kì II đã kết thúc, thầy và trò chúng tôi 
lại hối hả luyện tập cho Lễ Tổng kết và biểu diễn 
văn nghệ cuối năm học 2016-2017. Thời gian qua đi 
thật là nhanh! 
 
Các em học sinh Tiểu học đã ôn tập rất chăm chỉ và 
sẽ sớm được nhận kết quả thi của mình. Có thể sẽ có nhiều bất ngờ thú 
vị vì nhiều em học sinh đã tập trung hết sức làm tốt bài thi. Chúng tôi rất 
mong được chúc mừng những em học sinh đạt kết quả cao trong kì thi 
vừa qua. Với những em học sinh còn chưa cố gắng hết sức, mong các 
em hãy nhớ rằng năm học tới, nếu các em học chăm hơn thì các em sẽ 
đạt kết quả cao hơn. Cha mẹ hãy trò chuyện với con về kết quả thi, về 
các môn học và các chủ đề trong chương trình học. Sự quan tâm và lo 
lắng của cha mẹ về học lực của con sẽ thúc đẩy lòng tự trọng và sự tự 
tin của con, qua đó tác động lớn đến thành công của con sau này. 
 
Trong lĩnh vực giáo dục, người ta thường nói cha mẹ là người thầy số 1 
của con cái. Việc cha mẹ dành nhiều thời gian cho con, quan tâm đến 
sự tiến bộ của con và luôn sẵn sàng giúp đỡ con sẽ đem lại kết quả học 
tập tích cực. Cha mẹ đóng vai trò then chốt trong việc bồi đắp sự tự tin 
và sự phát triển của con trẻ. Khi việc học được coi trọng và đề cao cả 
khi ở nhà, trẻ sẽ có xu hướng cố gắng nhiều hơn nữa. Cha mẹ hãy 
dành “thời gian gia đình chất lượng” để giúp con nỗ lực hết mình mỗi 
ngày và trong cả năm học như câu hát “Tại trường Quốc tế Singapore, 
chúng em luôn làm hết sức mình mỗi ngày!” 
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Giờ học Mĩ thuật của các em học sinh Tiểu học 

Các em học sinh trường mầm non Sunshine 
đến thăm trường SIS 

Các em học sinh Tiểu học trong Ngày hội thể thao 
Học phần 3 

mailto:nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn
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Hiện tại, các em học sinh đang chuẩn bị cho Lễ tổng kết và biểu diễn 
văn nghệ cuối năm. Công tác chuẩn bị này sẽ còn hối hả và sôi nổi hơn 
nữa trong những tuần tới khi các em phải chuẩn bị trang phục, bài hát 
và tiết mục biểu diễn cho sự kiện trọng đại này vào ngày 21 tháng 6 tại 
Trung tâm Hội Nghị Quốc gia. Nhà trường rất mong các bậc phụ huynh 
sẽ đến tham dự và cổ vũ cho các con để giúp Lễ tổng kết và biểu diễn 
văn nghệ cuối năm trở thành một sự kiện tràn đầy niềm vui và đáng 
nhớ. Rất mong được gặp Quý vị vào ngày 21 tháng 6 tới. 
  
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Quý vị đã giúp SIS@Gamuda  
Gardens trở thành một nơi đặc biệt để các con cùng học tập và phát 
triển. 
 
Trân trọng, 
Tiến sĩ Noel Geoghegan 
 
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, 
 
Bên cạnh việc ôn thi cuối năm vất vả, tháng Năm 
còn là một tháng đầy thú vị vì các em học sinh đã 
tham gia nhiều cuộc thi và giải đấu thể thao với các 
trường khác, được tổ chức trên phạm vi toàn thành 
phố. Một trong số đó là giải vô địch Bóng đá Gaelic 
hàng năm cho các trường học trên toàn quốc lần 
thứ 7. Trong giải đấu này, cả hai đội bóng Trung học và Tiểu học đại 
diện cho trường đều đã thi đấu rất tích cực với kết quả cụ thể là: đội 
bóng đá Gaelic Tiểu học giành cúp vô địch trong 2 năm liên tiếp; đội 
bóng đá Gaelic Trung học để thua sát nút đội vô địch Blue Dragon trong 
một trận đấu được đánh dấu bởi sự trở lại đầy sung sức của Trần Minh 
Đức 8LA và Kim Ji Woo 7LA trước các cầu thủ lớn tuổi hơn của đội bạn. 
 
Một sự kiện nổi bật nữa với sự thể hiện đáng ngưỡng mộ của các bạn 
học sinh trường ta trong hai ngày 13 và14 tháng 5 đó là sự kiện các em 
Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Sơn Ngọc và Nguyễn Khánh An lớp IGCSE 
1A tham gia cuộc thi hùng biện World Scholar nổi tiếng thế giới. Trong 
cuộc thi kéo dài hơn 20 tiếng trong 2 ngày cuối tuần, các em đã tham 
gia các phần thi tranh biện, viết luận và kiến thức đồng đội với các đội 
đến từ những trường trung học hàng đầu ở Hà Nội. Thêm vào đó, dù có 
ít thời gian luyện tập cho cuộc thi nhưng đội của trường SIS Gamuda đã 
hùng biện rất xuất sắc, chiến thắng cả 3 phần thi và lọt vào tốp các đội 
đầu bảng, đồng thời em Nguyễn Sơn Ngọc được đánh giá là một trong 
các nhà hùng biện tài ba nhất trong cả cuộc thi. 
 
Xin chúc mừng toàn thể các em học sinh đã tham gia các giải đấu, các 
cuộc thi và đại diện cho trường một cách xuất sắc. Các thầy cô rất tự 
hào về cố gắng của các em và hi vọng trong tương lai, trường sẽ có 
thêm nhiều học sinh hơn nữa tham gia các sự kiện như World Scholar.  
 
Trân trọng, 
John Shoulders  
 
 
 

Các em học sinh nữ thi đấu bóng đá 
trong Ngày hội thể thao Học phần 3 

Các đội chiến thắng trong giải vô địch 
Bóng đá Gaelic toàn quốc lần thứ 7  

Các em học sinh nam thi đấu bóng đá 
trong Ngày hội thể thao Học phần 3 
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Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách Học thuật  
(Khối Trung học Phổ thông) 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Tôi 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 tiết học thêm thú vị với những 
chủ đề mới mà trước đây các em chưa bao giờ có 
cơ hội được học.  
 
Một số lớp đã tận dụng những dịch vụ tiện ích trong thành phố để thực 
hành những gì mình học. Cụ thể là lớp IGCSE 1C đã có chuyến dã 
ngoại tới một Trung tâm Thương mại tầm cỡ thế giới để thực hành dự 
án tiếp thị, hay lớp GAC đã đi dã ngoại tới một Trang trại địa phương. 
 
Như thường lệ, nếu các em có bất kì câu hỏi gì về một môn học cụ thể 
nào đó, hãy gửi thư đến giáo viên bộ môn đó 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 
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Buổi Phổ biến thông tin 
cho Phụ huynh học sinh lớp 1 

Các em học sinh nữ chơi trò ném đĩa Frisbee 
trong Ngày hội thể thao Học phần 3 
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