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NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thư từ thầy Hiệu trưởng 

 Thông điệp từ thầy Hiệu phó 

 Thông điệp từ Chuyên gia Tư vấn Học đường 

 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 yêu quý! 
 
Giải thưởng cho học sinh xuất sắc 
 
Rất hân hạnh khi một lần nữa tôi lại 
được chúc mừng các em học sinh đạt 
thành tích xuất sắc trong kỳ thi kiểm 
tra tháng 6 năm 2017 vừa qua dành 
cho học sinh theo học chương Cam-
bridge hệ Quốc tế. Học sinh của 
Trường Quốc tế Singapore tại 
Gamuda Gardens đã nhận được Giải 
thưởng Thành tích cao nhất tại Việt 
Nam: 
 Toán chương trình Tú tài Anh 

Quốc tế năm nhất AS Level - Nguyễn Minh Thảo 
 Lịch sử chương trình Tú tài Anh Quốc tế năm nhất AS Level - 

Nguyễn Minh Thảo 
 Xã hội học chương trình Tú tài Anh Quốc tế năm nhất AS Level - 

Syeda Meharbash Kashif. 
 
Những giải thưởng này ghi nhận tài năng, sự cống hiến và cam kết của 
cả tất cả các học sinh và giáo viên của nhà trường. Xin chúc mừng! 
Chương trình Giải thưởng dành cho Học sinh Xuất sắc ghi nhận thành 
tích của học sinh tham dự kỳ thi Cambridge tại hơn 40 quốc gia trên thế 
giới. Từ năm 2012, học sinh của chúng tôi đã đạt được 15 giải thưởng 
có uy tín từ Tổ chức Giáo dục Khảo thí Quốc tế Cambridge. 
 
Tôi cũng vui mừng xin thông báo rằng một trong những học sinh của 
chúng ta, em Vũ Minh An đã nhận được Chứng nhận “Thành tích xuất 
sắc cho môn Toán học trong kỳ thi iPSLE” từ Ban Khảo thí thuộc Bộ 
giáo dục Singapore. Kỳ thi iPSLE kiểm tra học sinh khi kết thúc chương 
trình tiếng Anh, Toán và Khoa học cấp Tiểu học. Đây là một cuộc thi rất 
khó và đòi hỏi cao đối với học sinh Singapore. Thật là một kết quả tuyệt 
vời cho Vũ Minh An và chúng tôi rất tự hào về thành tích của em. 
 
Những giải thưởng này cho thấy các chương trình giảng dạy tại 
Trường Quốc tế Singapore hoàn toàn có thể hỗ trợ học sinh học giỏi 
xuất sắc các môn học.  
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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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Chương trình truyền hình Mặt trời bé con Việt Nam  
(Little Big Shots Vietnam) 
 
Không chỉ dừng lại ở những thành tích học tập, học sinh trường Quốc 
tế Singapore tại Gamuda Gardens còn đạt được những thành tựu cá 
nhân nổi bật ở các lĩnh vực khác. ‘Little Big Shots’ là một chương trình 
truyền hình lớn rất thành công tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác. 
Chương trình này hiện nay đã lên sóng truyền hình Việt Nam với tên 
gọi ‘Mặt trời bé con’. Đây là một chương trình rất ăn khách trên VTV3, 
dành cho trẻ em từ 3 đến 13 tuổi thể hiện khả năng đặc biệt của mình 
như hát, nhảy, nói nhiều ngôn ngữ, bình luận ... 
 
Một trong những học sinh Lớp 7 của chúng ta, em Phạm Lâm Đức 
Hùng, gần đây đã tham gia chương trình với tài năng bình luận thể 
thao trực tiếp, và em đã thể hiện kiến thức, niềm đam mê bóng đá của 
mình. Sự tự tin, phong thái và những bình luận chuyên nghiệp của 
Đức Hùng đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Để xem phần biểu 
diễn của Đức Hùng trên chương trình ‘Mặt trời bé con’, xin mời Quý vị 
truy cập đường dẫn: 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=m_uUub8Z27Y  
 
Xin chúc mừng Đức Hùng với bài bình luận của em! 
 
Ngày Nhà giáo 
 
Ngày 20 tháng 11 vừa qua, Trường Quốc tế Singapore đã tổ chức Kỷ 
niệm Ngày Hiến chương các Nhà giáo Việt Nam. Thật tuyệt vời khi 
giáo viên của chúng tôi được các bậc phụ huynh và học sinh ghi nhận 
vì sự chăm chỉ và cống hiến cho sự nghiệp giảng dạy. Các giáo viên 
của chúng tôi đã rất xúc động bởi những lời hay ý đẹp, hoa, thiệp 
mừng và quà tặng để vinh danh ngày này. Cảm ơn Quý phụ huynh và 
các em học sinh đã dành thời gian để chia sẻ ngày này với giáo viên 
của chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của Quý 
vị đối với trường. 

 
 
Hội chợ Từ thiện nhân dịp Giáng sinh 
 
Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens sẽ tổ chức Hội chợ 
Giáng sinh hàng năm vào thứ Sáu ngày 15 tháng 12 từ 10:30 - 
12:45pm. Tất cả phụ huynh được hoan nghênh tham gia vào các hoạt 
động của hội chợ. Học sinh của chúng tôi hiện đang bận rộn cho các 
kế hoạch của sự kiện này. Năm nay, tổ chức từ thiện được lựa chọn 
sẽ là "Operation Smile, Việt Nam". Tổ chức từ thiện tuyệt vời này hoạt 
động nhằm thay đổi cuộc sống của các trẻ em sinh ra với các dị dạng 
trên khuôn mặt. Chúng tôi mong được gặp tất cả Quý vị Phụ huynh và 
các em học sinh vào ngày 15 tới đây!  
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Nguyen Minh Thảo  
(Giải thưởng Thành tích cao nhất tại Việt Nam môn Toán học 

và môn Lịch Sử cấp AS) 

Phạm Lâm Đức Hùng thể hiện tài năng bình luận trực tiếp tại 
chương trình Mặt Trời Bé Con Việt Nam 

 

Syeda Meharbash Kashif 
(Giải thưởng Thành tích cao nhất tại Việt Nam môn Xã Hội học 

cấp AS) 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=m_uUub8Z27Y
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Hoạt động từ thiện cho Niệm Sơn 
 
Thông qua Hội Học sinh Trung học của Trường Quốc tế Singapore tại 
Gamuda Gardens, với sự hỗ trợ của Trường Mẫu giáo Quốc tế 
KinderWorld tại The Manor, Trường Mẫu giáo Quốc tế KinderWorld 
tại Tháp Hà Nội, và Trường Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc, chúng 
tôi đã nhận được hơn 3.000 mặt hàng quần áo, đồ dùng vệ sinh cá 
nhân, sách và bao bì thực phẩm được tặng cho Niệm Sơn. Chúng tôi 
cũng đã huy động được 25.641.000 đồng tiền mặt để cải thiện trường 
học với mục tiêu hiện tại là trang bị hệ thống nước nóng cho buồng 
tắm, một việc đặc biệt quan trọng để duy trì sức khoẻ của học sinh 
khi mùa đông tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới Quý vị những 
thông tin về dự án này. Thay mặt cho Hội học sinh Trung học, chúng 
tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả những đóng góp và ủng hộ của Quý 
Phụ huynh và các em học sinh dành cho hoạt động từ thiện của 
trường tại Niệm Sơn. 
 
Trân trọng 
Shane Blood 
Hiệu trưởng 
 
 
 
Thông điệp từ thầy Hiệu phó 
 
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến, 
 
Vài tuần qua là quãng thời gian rất thú vị đối 
với học sinh Trường Quốc tế Singapore tại 
Gamuda Gardens bởi chúng ta đã được 
chứng kiến chương trình thể thao của nhà 
trường phát triển chưa từng có, xét về số 
lượng các trận đấu với trường khác mà học 
sinh của chúng ta tham dự. Sự phát triển này 
đã bắt đầu từ vài tuần trước đây, khi các cô cậu học sinh trung học 
thuộc đội các đội bóng rổ đã đến Trường Quốc tế Việt Nam để thi đấu 
và các chàng trai đã có được chiến thắng lớn đầu tiên. Theo đà đó, 
ngày 11 tháng 11, đội bóng Gaelic đã thắng trận đầu tiên trong khuôn 
khổ U15 tại Trường Việt Úc và đội bóng rổ trung học nam tiếp tục thể 
hiện kỹ năng và sự quyết tâm trong một trận đấu khó khăn tại BVIS 
vào ngày 17 tháng 11.  
 
Phong trào thể thao tiếp tục nhân rộng tới cấp tiểu học và trung học 
cơ sở, khi đội bóng của học sinh tiểu học từ lớp 3 tới lớp 5 đã chơi 
một loạt trận đấu có chiến thắng, có thất bại ngay tại trường, và các 
đội bóng rổ nam và bóng rổ nữ cấp trung học cơ sở chuẩn bị tham 
gia các trận đấu đầu tiên của mùa bóng này trong vài tuần tới. Thêm 
vào đó, các đội bóng rổ, bóng đá và bóng đá Gaelic cấp trung học 
cũng sẽ có một loạt trận đấu trong thời gian không xa. Dù thắng hay 
bại hay phải rút lui ở bất kỳ trận đấu nào, là một trường học chúng ta 
tự hào đã thành lập được rất nhiều đội thể thao mới và có nhiều cơ 
hội cho học sinh của chúng ta thử nghiệm những thứ mới mẻ và nâng 
cao sức khỏe của các em trong khi lại học được tinh thần đồng đội.  
 

Trân trọng, 
John Shoulders 
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Các vật phẩm từ thiện cho Niệm Sơn đã sẵn sang để vận 
chuyển 

Một em bé ở Niệm Sơn được nhận quà từ thiện 

Thầy Grant đang trao quà từ thiện tại Niệm Sơn 
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Thông điệp từ Chuyên gia Tư vấn Học đường 
 
Qúy Phụ huynh và các em Học sinh thân mến,  
 

Tuần trước, trong buổi Hội thảo Chuyên đề 
tháng 11 với Chuyên gia Tư vấn Học đường, 
chúng tôi đã mời ông Melvyn Lim, Giám đốc 
Quốc gia tổ chức Giáo dục Khảo thí Quốc tế 
Cambridge tới và có bài trình bày về chương 
trình Chứng chỉ Trung học Phổ thông AS và 
Tú tài Anh Quốc tế A levels.  

Ông Lim đã trao đổi rất nhiều thông tin về các 
điểm đến của hệ thống Cambridge cũng như 
những điều kiện nhập học của các trường đại 
học và các quốc gia trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng trình bày rất kỹ 
về việc học sinh trong hệ thống Cambridge được chuẩn bị như thế nào 
để đạt được thành công trong môi trường làm việc tương lai. Quý vị 
Phụ huynh nào đã không thể tới tham dự buổi Hội thảo này đều có thể 
xem lại các bài trình bày ở trên website của Trường, dưới mục “Tải về 
Thông tin hữu ích”. 

Đề tài của những buổi Hội thảo Chuyên đề tháng tiếp theo sẽ tập trung 
vào việc lựa chọn các môn học trong chương trình AS và A levels cũng 
như định hướng nghề nghiệp từ các môn được lựa chọn.  

Trân trọng, 
Michael Ogden 
 
Thông điệp từ Hiệu Trưởng Chương trình Việt Nam  
 
Kinh chào Quí Cha mẹ học sinh! Cô chào các 
em học sinh yêu quí! 
 
Tháng  sắp kết thúc! Đây là  tháng cao điểm vừa 
học vừa ôn tập, chuẩn bị Thi học kì I (KTHKI). 
Lịch thi HK , nhà trường đã gửi các em kèm với 
Đề cương ôn tập HKI các môn của từng khối 
lớp, từng cấp học. Kính mong các Quí vị theo 
dõi và đôn đốc các em ôn tập kĩ, làm tốt bài thi 
HK. Để tránh căng thẳng và mệt mỏi cho các 
em, nhà trường bố trí mỗi ngày thi 1 môn.  

 Lịch thi cấp THCS: từ 27/11 đến hết ngày 
08/12/2017. 

Lịch thi cấp TH: từ ngày 04/12 đến hết ngày 11/12/2017. 

Quí CMHS cố gắng thu xếp kì nghỉ du lịch của gia đình tránh thời gian 
thi HKI, để các em được tham dự đủ các bài thi. Hạn chế viêc thi sau kì 
thi chung của toàn trường. Đặc biệt với các em đầu cấp (Lớp 1 và Lớp 
6). Quí vị cũng tăng cường chăm lo việc ăn, nghỉ và vui chơi hợp lí  
trong giai đoạn này, để đảm bảo các em có sức khỏe tốt trong đợt Thi. 
Các em học sinh! Để bài thi của các em đạt kết quả tốt, các em cùng 
thực hiện một số kinh nghiệm sau: 

Chủ động ôn tập kĩ các nội dung trong đề cương ôn tập. Mạnh dạn 
hỏi thày cô bộ môn những nội dung chưa rõ. 

Không thức khuya quá . Ăn ngủ đúng giờ. Không chơi máy tính.  
Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ học tập. Tránh tình trạng mượn đồ 

dùng của bạn trong giờ thi. 
Bình tĩnh đọc kĩ đầu bài. Tự tin làm bài. Tập trung giải quyết các bài 

dễ trước. Bài khó làm sau. 
Trình bày bài rõ ràng, mạch lạc. Tránh dập xóa nhiều. Chỉ dùng 

thước và bút mục kẻ giữa lỗi sai và viết lại xuống dưới. 
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Diễn tập Phòng cháy Chữa cháy 

Hệu trưởng Blood trao giấy chứng nhận “Thành tích xuất sắc 
cho môn Toán học trong kỳ thi iPSLE” cho em Vũ Minh An 

 

Diễn tập PCCC với đội cảnh sát PCCC Hoàng Mai, Hà Nội 
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Trước khi nộp bài thi, cần đọc kĩ lại toàn bài. Chỉnh sửa lần cuối 
các lỗi sai. Không chủ quan, bỏ phần đọc, kiểm tra lại bài làm! 

 
Quí vị và các em thân mến! Tháng 11 có một ngày đặc biệt: ngày 20 – 
11, ngày cả xã hội tri ân các thầy giáo, cô giáo –những người ngày 
đêm âm thầm vun đắp cho sự nghiệp trồng người! Chúng tôi xin gửi lời 
cảm ơn chân thành tới Quí vị và các em đã dành tặng các nhà giáo 
chúng tôi những bó hoa tươi thắm, những tấm thiệp đầy ắp lời chúc ấm 
áp, nhân kỉ niệm 35 năm - ngày nhà giáo Việt Nam! 
 
Một lần nữa, kính chúc Quí vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành 
công! Chúc các em vui khỏe, bước vào kì thi HKI tự tin và giành nhiều 
điểm cao! 
 
Trân trọng! 
Dương Thanh Nghị 
 
 
 
Thông điệp từ Điều phối viên Phụ trách Học thuật (Khối Tiểu học) 
 
Qúy Phụ huynh và các em học sinh Tiểu 
học thân mến!  
 
Kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới rồi, đã đến lúc 
chuẩn bị ôn tập lại các kiến thức đã học 
trong học phần 1 và 2 để chuẩn bị cho kỳ 
thi học kỳ sẽ bắt đầu ngay sau kỳ nghỉ, 
vào đầu tháng 1 năm 2018. Các em học 
sinh hãy dành thời gian và công sức 
trong trong các kỳ nghỉ cuối tuần cũng 
như ngày thường để ôn lại các dạng bài 
tập của năm học này.   
 
Từ đầu năm học tới giờ, nhà trường đã nhấn mạnh và nêu cao tính đạo 
đức nhân cách. Những giá trị đạo đức này giúp học sinh hình thành 
tính cách tốt và các kỹ năng xã hội tích cực. Đó là những đức tính như 
trung thực, liêm chính, hợp tác, trách nhiệm, tinh thần nhóm và sự 
siêng năng. Đây cũng là nền tảng cơ bản của cộng đồng trường học 
chúng tôi. Là phụ huynh, chúng ta cũng phải có trách nhiệm dạy dỗ con 
em mình tính cách tốt. Chúng tôi đề nghị tất cả các phụ huynh trò 
chuyện với con em mình để thường xuyên củng cố “lối sống có đạo 
đức” hàng ngày – vì lợi ích của chính các em học sinh và của tất cả 
mọi người.   
 
Gần đây tôi hỏi các em học sinh lớp 3 là “Tại sao quả chuối lại phải đi 
khám bác sĩ?” và không em nào biết. Câu trả lời, tất nhiên, “… bởi vì nó 
không được bóc vỏ cẩn thận.” [Lối chơi chữ giữa ‘feeling’ và chữ 
‘peeling’ do trẻ em hay mắc phải phát âm chưa thành thạo – ND]. Cười 
thoải mái với nhau luôn là một cách tốt để tạo ra mối quan hệ học tập 
tốt. Nếu chúng ta làm cho việc học trở nên vui vẻ, học sinh sẽ muốn 
học nhiều hơn. Sắp tới chúng ta sẽ có Hội trợ Từ thiện nhân dịp Giáng 
sinh và kỳ nghỉ lễ, tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể dành thời gian cho 
vui đùa, học tập, chia sẻ và quan tâm lẫn nhau. Một niềm tin rằng học 
tập có thể vui vẻ sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho toàn cộng đồng trường 
học của chúng ta.    
 
Một lần nữa, xin cảm ơn vì sự ủng hộ của Quý vị trong việc khuyến 
khích học sinh nỗ lực hết sức trong học tập.   
 
Tiến sĩ Noel Geoghegan  
 

 

 

 

 

Các em học sinh lớp 1L trong trang phục lễ hội Halloween 

 

 

Đội bóng rổ Trung học nam 

Trang trí cửa lớp trong lễ Halloween 
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Thông điệp từ Điều phối viên Phụ trách Học thuật (Khối THCS) 
 
Kính gửi Quý phụ huynh, 
 
Lại là một tháng mới bận rộn, và các giáo viên 

đang làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho kỳ thi 

học kỳ sắp tới của học sinh trung học cơ sở. 

Tôi đã tới các lớp học khác nhau và ghi nhận 

những thành tích cao của các em trong học tập. 

Thật tuyệt vời khi được chứng kiến điều này, và 

tôi hy vọng nó sẽ kéo dài mãi. 

Thật tốt khi rất nhiều lớp trung học cơ sở tham gia vào các sự kiện của 

trường - đặc biệt là hoạt động từ thiện  quần áo cho Hà Giang. Có sự 

đóng góp tuyệt vời của tất cả các lớp, nhưng lớp giành chiến thắng là 

8C - cùng với sự nhiệt tình của Thày Grant - đã đóng góp khoảng 400 

món đồ. 

Các câu lạc bộ thể thao vẫn tiếp tục xuất sắc và thật tuyệt khi được 
xem đội tuyển Lớp 8 giành chiến thắng trong giải bóng đá vào ban trưa 
trước một số đội mạnh đến từ cấp trung học phổ thông. Tháng 12 năm 
nay chúng ta sẽ có một giải bóng đá mini ở Trường Quốc tế Hà Nội 
Academy và hy vọng đội sẽ thi đấu tốt. 
 
Cũng trong tháng 12, chúng ta sẽ tổ chức hội Chợ Giáng sinh từ thiện  
nhằm quyên góp tiền cho Operation Smile - một tổ chức từ thiện gây 
quỹ cho trẻ em bị dị tật trên khuôn mặt. Năm nay, các em học sinh của 
chúng ta thực sự đã thể hiện tấm lòng và sự hào phóng  ở mức độ cao 
hơn, và sẽ thật tuyệt khi truyền thống này luôn tiếp diễn. 
 
Trân trọng, 
Sean Stokes 

 
Thông điệp từ Điều phối viên Phụ trách Học thuật (Khối THPT) 
 

Quý Phụ huynh và các em học sinh yêu quý! 

Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Quý phụ huynh và 
các em học sinh vì Ngày nhà giáo tuyệt vời mà 
chúng ta đã cùng nhau trải qua tại Trường 
Quốc tế Singapore. Hội học sinh trung học đã 
tổ chức bán bánh cupcake và gửi tặng mỗi thày 
cô giáo một chiếc bánh cupcake kèm những lời 
chúc tốt đẹp.  

Hội Phụ huynh Hàn Quốc cũng mang một món 
quà đáng yêu cho mỗi giáo viên của Trường. 
Thêm vào đó, có rất nhiều món quà, hoa và thiệp khác nữa. Các hội 
Phụ huynh và học sinh của Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda 
Gardens thật biết cách làm thế nào để các giáo viên cảm thấy đặc biệt. 
Chúng tôi thực sự biết ơn vì điều đó!  

Chỉ còn một vài tuần lễ nữa là chúng ta được nghỉ Giáng sinh, và khi 
quay trở lại vào tháng giêng, kỳ thi học kỳ I của các em sẽ bắt đầu vào 
ngày đầu tiên. Hãy đảm bảo rằng các em học sinh sẽ không vắng mặt 
từ ngày 2/1/2018 đến ngày 10/1/2018. Điều này có nghĩa trong kỳ nghỉ, 
các em đừng quên ôn tập lại kiến thức đã học. 

Chúc Quý phụ huynh và các em học sinh một kỳ nghỉ tuyệt vời! 

Trân trọng 

Erin Roetker 

 

 

 

 

 

Các em học sinh đang chơi bóng rổ 

Thầy Ratzon trao Nguyễn Minh Thảo Giải thưởng Thành tích 
cao nhất tại Việt Nam môn Toán học và môn Lịch Sử cấp AS 

Các cầu thủ bóng đá SIS thi đấu với Olympia 


