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NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thông điệp từ Hiệu trưởng 

 Thư 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 Song Ngữ) 

 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học 

thuật (Khối Trung học cơ sở Quốc tế) 

 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, 
 
Vào ngày 18 tháng 11, Nhà trường đã tổ chức 
lễ tôn vinh ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vì 
những cống hiến và sự tận tụy của các thầy cô 
cho sự nghiệp trồng người. Thật cảm động khi 
được đón nhận những bó hoa tươi thắm, 
những lời chúc tốt đẹp và những món quà ý 
nghĩa từ Quý Phụ huynh và các em học sinh 
trong ngày này. Xin chân thành cảm ơn các bậc Phụ huynh đã dành 
chút thời gian quý báu để đến chung vui với tập thể giáo viên của 
trường và cũng cảm ơn Quý vị đã luôn đồng hành cùng Nhà trường 
trong suốt thời gian qua. 
 
Học sinh đạt kết quả xuất sắc trong kì thi Tốt nghiệp Tiểu học  
Singapore dành cho học sinh quốc tế (iPSLE) 
 
Mới đây các em học sinh khối 6, năm học 2015-2016, đã nhận được 
kết quả kì thi Tốt nghiệp Tiểu học Singapore dành cho học sinh quốc tế 
(iPSLE). Đây là kì thi diễn ra vào cuối cấp Tiểu học với mục tiêu đánh 
giá trình độ của các em trong ba môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học. 
Nhà trường xin vui mừng thông báo một trong những học sinh của 
trường ta, em Trần Chí Cường, đã đạt giải “Thành tích xuất sắc trong 
môn Toán học” tại Việt Nam. Các thầy cô giáo rất tự hào về thành tích 
xuất sắc này của em, chúc mừng Chí Cường! 
 
Giọng hát Việt nhí 
 
Thật vui mừng khi được chia sẻ với các thầy cô giáo và Quý Phụ huynh 
những thành tích xuất sắc mà các em học sinh đạt được, kể cả những 
thành tích cá nhân. Gần đây, em Milana, lớp 5 Quốc tế, đã tham gia 
chương trình truyền hình nổi tiếng: “Giọng hát Việt nhí”. Milana phải đi 
lại giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để tham gia các vòng thi đấu 
và tôi xin vui mừng thông báo em đã giành ngôi vị Á quân của “Giọng 
hát Việt nhí”. Milana là một giọng ca tài năng và tôi tin chắc rằng em sẽ 
gặt hái được nhiều thành công trong tương lai. Xin chúc mừng Milana 
vì thành tích nổi bật này! 
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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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Hội chợ Từ thiện Giáng sinh 
 
Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens sẽ tổ chức Hội chợ Từ 
thiện Giáng sinh thường niên vào lúc 10h30 – 12h45 thứ Sáu, ngày 16 
tháng 12 năm 2016, kính mời Quý Phụ huynh đến tham gia Hội chợ 
cùng các em học sinh. Các em đang tất bật lên kế hoạch chuẩn bị rất 
nhiều hoạt động thú vị cho Hội chợ năm nay. Ngoài ra, Nhà trường sẽ tổ 
chức một chương trình biểu diễn văn nghệ đặc biệt mừng Giáng sinh 
dành riêng cho các bậc Phụ huynh khối Tiểu học từ 10h – 10h30 cùng 
ngày trên Hội trường Đa năng. Chúng tôi rất mong được chào đón các 
Phụ huynh tại sự kiện này! 
 
Kì thi chuẩn hóa đầu vào các trường đại học Mỹ (Kì thi ACT) 
 
Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens được ủy quyền là trung 
tâm tổ chức Kì thi chuẩn hóa đầu vào các trường đại học Mỹ (ACT). Nếu 
các em học sinh có nguyện vọng đi du học Mỹ, chúng tôi rất khuyến 
khích các em tham gia kì thi này. Kì thi ACT sẽ được tổ chức vào hai 
ngày: 
 

 8 tháng 4 năm 2017 
 10 tháng 6 năm 2017 

 
Cả bài thi ACT và SAT đều có giá trị như nhau và đều được các trường 
đại học Mỹ chấp nhận, tuy nhiên hiện nay số lượng học sinh tham gia thi 
ACT nhiều hơn thi SAT. Cụ thể, năm 2015, có 59,2% số học sinh tốt 
nghiệp Trung học Phổ thông ở Mỹ tham gia kì thi ACT, trong khi đó chỉ 
có 47,7% tham gia kì thi SAT. 
 
7 lí do nên tham gia kì thi ACT: 
 

1. Bài thi nhất quán và đáng tin cậy 
Điểm thi ACT là cơ sở đánh giá cho các em học sinh và các trường 
đại học trong suốt hơn 50 năm qua. Năm ngoái, có hơn 3 triệu học 
sinh tham gia kì thi ACT. Hơn 225 trường đại học trên thế giới và 
toàn bộ các trường đại học hệ 4 năm ở Mỹ chấp nhận điểm thi ACT. 

 
2. Bài thi được xây dựng dựa trên sự cố vấn từ các chuyên gia 

về giáo dục và kinh doanh 
ACT đã tiến hành khảo sát trên hàng nghìn nhà giáo dục về khối 
lượng kiến thức cần thiết cho các khóa học đại học. 
 

3. Bài thi ACT luôn được cập nhật 
Bài thi luôn được cập nhật liên tục từ các nghiên cứu và ACT không 
ngừng cải tiến nội dung bài thi để đảm bảo đánh giá được lượng 
kiến thức học sinh cần để thành công.  
 

4. ACT là bài kiểm tra đầu vào đại học duy nhất có phần thi khoa 
học  

 
Phần thi khoa học trong bài thi ACT: 
Được sử dụng để giúp tính toán điểm số ACT STEM, điểm này 
được đối chiếu với điểm chuẩn ACT STEM để đánh giá mức độ sẵn 
sàng của học sinh cho các khóa học đại học. 
Bao gồm cả phần xếp hạng STEM để các em học sinh có thể so 
sánh điểm STEM của mình với các bạn khác. 
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Món quà từ các Phụ huynh Hàn Quốc 
nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 

Bó hoa tươi thắm từ Phụ huynh 
nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 

Trần Chí Cường nhận Giấy Khen 
vì kết quả xuất sắc trong kì thi iPSLE 
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5. ACT hiểu được tầm quan trọng của ngành STEM đối với các 
em học sinh 
Nghiên cứu của ACT cho thấy 49% học sinh thích học và làm việc 
trong ngành STEM (Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học)  
 
6. ACT cung cấp nguồn tài liệu học tập phong phú 
Cách tốt nhất để chuẩn bị cho kì thi ACT là tham gia các khóa học 
chuyên sâu. Các em học sinh có thể tìm thấy nguồn bài tập bổ trợ 
cho kì thi trên trang web: www.act.org/theact/international.  
 
7. ACT không chỉ là bài kiểm tra chuẩn hóa đầu vào đại học 
Bài thi còn là công cụ giúp học sinh hoạch định cho tương lai qua 
các ứng dụng: Kho Sở thích ACT, Hồ sơ Học sinh, Sơ đồ định 
hướng nghề nghiệp, và Chỉ số sẵn sàng cho Nghề nghiệp.  

 
Các em học sinh có thể truy cập trang web www.actstudent.org/intl để 
tìm hiểu thêm thông tin hoặc nếu có dự định đăng kí tham gia kì thi ACT. 
 
Trân trọng, 
Shane Blood 
Hiệu trưởng 
 
Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam 
 
Kính chào quý Cha mẹ học sinh! 
Các em học sinh yêu quý! 
 
Tháng 11 – tháng cao điểm vừa học vừa ôn tập, 
chuẩn bị thi Học kì 1 vừa kết thúc! Nhà trường đã 
gửi các em lịch thi Học kì và Đề cương ôn tập Học 
kì 1 các môn của từng khối lớp. Kính mong các Quý 
vị theo dõi và đôn đốc các em ôn tập kĩ, làm tốt bài 
thi. Để tránh căng thẳng và mệt mỏi cho các em, nhà 
trường bố trí mỗi ngày thi 1 môn.  
 
Lịch thi cấp THCS được sắp xếp từ ngày 28/11 đến hết ngày 
13/12/2016. 
 
Quý Phụ huynh cố gắng thu xếp kì nghỉ du lịch của gia đình tránh thời 
gian thi Học kì 1 để các em được tham dự đủ các bài thi. Đặc biệt với 
các em đầu cấp (lớp 1 & lớp 6), Quý vị cũng tăng cường chăm lo việc 
ăn, nghỉ và vui chơi hợp lí của các em trong giai đoạn này. 
 
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 môn 

học. 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 đề 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 tẩy xóa nhiều. Chỉ dùng 

thước và bút mực kẻ giữa lỗi sai và viết lại xuống dưới. 
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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ GAMUDA GARDENS 
 Tháng  11  năm 2016 

Nguyễn Duyên Ngân và Nguyễn Lê Hoài Thương 
nhận giải thưởng “Thủ Khoa Việt Nam” 

Bó hoa tươi thắm từ học sinh tặng cô giáo 
nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 

Milana trong cuộc thi Giọng hát Việt Nhí 

 

http://www.act.org/theact/international
http://www.actstudent.org/intl
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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! 

 
Trong tháng 11 này chúng ta 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 Quý vị và các em đã dành tặng các nhà giáo chúng tôi những 
bó hoa tươi thắm, những lời chúc ấm áp nhân ngày nhà giáo Việt Nam! 
 
Một lần nữa, chúc Quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công! 
Chúc các em vui khỏe, bước vào kì thi Học kì 1 tự tin và giành nhiều 
điểm cao! 
 
Chúng tôi rất vui được trao đổi, chia sẻ với Quý vị qua đia chỉ email: 
nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn. 
 
Trân trọng!      
Dương Thanh Nghị 
Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam 
 
Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối Tiểu Học) 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 
 
Kì nghỉ Giáng sinh đang đến rất gần và từ giờ các 
em học sinh đã phải bắt đầu dành thời gian tại nhà 
để ôn tập những kiến thức đã học trong Học phần 
1 và 2 để chuẩn bị cho kì thi kết thúc Học kì 1 vào 
đầu tháng 1 năm tới. Quý Phụ huynh hãy giúp các 
em học sinh phân bổ thời gian ôn tập hợp lí  để đạt 
kết quả cao nhất. 
 
Trong suốt năm học, Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens 
luôn đề cao công tác rèn luyện đạo đức nhằm giúp các em học sinh hình 
thành nhân cách tốt và trau dồi các kĩ năng xã hội. Qua đó, các em cũng 
hiểu được vai trò quan trọng của những phẩm chất đạo đức này trong 
cuộc sống hàng ngày, trong hình thành nhân cách và góp phần giúp các 
em nắm bắt những cơ hội trong tương lai. Các chủ điểm đạo đức bao 
gồm: Trung thực, Chính trực, Hợp tác, Trách nhiệm, Tinh thần đồng đội, 
vv. 
 
Trong tháng vừa qua, Tinh thần Hợp tác và Trách nhiệm là hai phẩm 
chất được Nhà trường tập trung rèn luyện. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là 
đã có những em học sinh đã vi phạm nội quy của Nhà trường và không 
đáp ứng được kì vọng ở một công dân tốt khi có hành vi lấy trộm đồ của 
các bạn khác. Với tư cách là cha mẹ, chúng ta cần phải dạy cho các con 
những đức tính tốt. Lấy trộm đồ là hành động không thể dung thứ. Mong 
Quý Phụ huynh hãy thường xuyên trò chuyện với con, giúp con hiểu 
rằng lấy trộm đồ là hành vi sai trái và đáng lên án. Xin hãy làm việc này 
vì lợi ích của chính con em mình và vì cả cộng đồng. 
 
Gần đây tôi có hỏi các em học sinh lớp 2 “Khi một chú chó bị ốm ai sẽ 
giúp đỡ nó?” Tôi đoán câu trả lời sẽ là “Bác sĩ thú y” (a vet), thế nhưng 
câu trả lời mà tôi nhận được là “Một bác sĩ cho chó (A dogtor)… thầy 
hiểu không ạ?” Tôi tin rằng đây là câu trả lời bột phát và mang chút ngây 
ngô nhưng thể hiện tư duy sáng tạo của con trẻ. Nếu chúng ta biến học 
tập thành niềm vui thì chắc chắn các em sẽ muốn học nhiều và nhiều 
hơn nữa. 
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Chuyến dã ngoại tại công viên Gamuda Gardens 
của học sinh lớp 2A và 3L 

Chuyến dã ngoại tại công viên Gamuda Gardens 
của học sinh lớp 2A và 3L 

mailto:nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn


 5 

  

Hội chợ Từ thiện Giáng sinh và kì nghỉ đang đến gần, tôi hi vọng các em 
học sinh có khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình và không quên dành 
thời gian cho học tập. 
 
Trân trọng,  
Tiến sĩ Noel Geoghegan 
Điều phối viên phụ trách học thuật (khối Tiểu học) 
 
Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật 
(Khối 6-9 Song ngữ) 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 
 
Vào thứ Bảy ngày 19 tháng 11, đội bóng đá Gaelic 
của trường Quốc tế Singapore tại Gamuda  
Gardens đã tham gia giải đấu Vô địch Thanh niên 
Châu Á môn bóng đá Gaelic tại Mỹ Đình, Hà Nội và 
đã giành chiến thắng vang dội với ngôi Vô địch U12 
và ngôi Á quân U15. Với sự tham gia của các đội bóng thuộc 10 trường 
và tổ chức khác nhau đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Hà Nội, giải đấu 
này là một trải nghiệm tuyệt vời đối với các cầu thủ của chúng ta. Các 
em vừa được rèn luyện kĩ thuật thi đấu với các đội bóng trong nước lẫn 
quốc tế vừa được thử thách về thể lực cũng như ý chí khi phải thi đấu 
hết trận này đến trận khác trong cái nắng nóng của tháng 11. 
 
Trong trận chung kết, đội U12, với sự dẫn dắt của đội trưởng Kim Ji 
Woo, lớp 7LA cùng những nỗ lực phòng thủ và tấn công hết mình của 
các thành viên khác trong đội, đã hai lần liên tiếp đánh bại đội bóng 
Seoul Gaels của Hàn Quốc với kết quả 7-0 và giành ngôi vô địch với tư 
cách một đội bóng bất bại. Với đội U15, càng về cuối ngày các em chơi 
càng hay và giành ngôi Á quân sau màn thua sát nút đội vô địch đến từ 
trường Quốc tế Việt Úc. 
 
Cả hai đội Vô địch và Á quân của chúng ta đều vinh dự được nhận huy 
chương từ bà Cait Moran - Đại sứ Ai-len và ông Joe Trolan - Chủ tịch 
Hiệp hội Bóng đá Gaelic châu Á. Đây là một trải nghiệm thú vị cho tất cả 
các đội tham gia; và với tư cách là một huấn luyện viên, tôi vô cùng tự 
hào về những nỗ lực, tinh thần thể thao và đồng đội của tất cả các cầu 
thủ đại diện cho Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens. 
 
Trân trọng, 
John Shoulders 
Điều phối viên phụ trách học thuật (khối 6-9 Song ngữ) 
 
Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật 
(Khối 6-8 Quốc tế) 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh, 

Xin được giới thiệu với Quý vị tôi là Timothy 
Bryan Bikowski, Điều phối viên phụ trách học 
thuật mới của khối 6-8 chương trình Quốc tế. 
Bên cạnh công việc này, tôi còn tham gia điều 
phối để triển khai những nội dung khuyến nghị từ 
Hiệp hội các trường cao đẳng và đại học miền 
Tây Hoa Kỳ (WASC), đồng thời hỗ trợ cải tiến một số nội dung trong 
chương trình học ở trường. 
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Câu lạc bộ Bóng đá Gaelic nhận Cúp vô địch 

Nguyễn Duyên Ngân và Nguyễn Lê Hoài Thương 
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Tôi đến từ Boston Massachusetts, Hoa Kỳ và đã có 16 năm kinh nghiệm 
làm việc trong lĩnh vực giáo dục quốc tế với bằng Thạc sĩ ngành Quản lí 
và Lãnh đạo Giáo dục và bằng cao học ngành Lịch sử và Khoa học 
Chính trị. Tôi thực sự yêu thích khoảng thời gian làm việc tại trường 
Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens. Tôi vẫn đang cố gắng làm 
quen với tình trạng giao thông đông đúc ở Hà Nội nhưng tôi tin là mình 
sẽ sớm thích ứng. 

Các em học sinh đều rất lễ phép và biết tôn trọng giáo viên. Trong một 
vài tiết dạy thay ở các lớp, tôi thấy rằng các em đều rất hứng thú với các 
tiết học. Nếu tôi phải trao đổi với một em học sinh nào đó về vấn đề học 
tập hoặc thái độ trong lớp, các em đều hiểu rằng tôi rất kiên nhẫn, cảm 
thông và luôn mong muốn tất cả các em được thành công, và tôi sẽ cố 
gắng hợp tác cùng các em để đạt được được những thành quả như 
mong đợi. 

Nếu có bất kì vấn đề gì cần trao đổi với tôi thì xin hãy đặt lịch hẹn, tôi 
luôn sẵn lòng tiếp đón Quý Phụ huynh và các em học sinh.  

Trân trọng, 
Timothy Bryan Bikowski 
Điều phối viên phụ trách học thuật (khối 6-8 Quốc tế) 
 
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, 
 
Trong tháng này, trường Quốc tế Singapore tại  
Gamuda Gardens đã vinh dự được chào đón 2 
trong số các trường đại học của Anh Quốc đến 
Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thuyết giảng về 
ngành học STEM năm 2016 do Hội đồng Anh tổ 
chức. 
 
Tiến sĩ James Brown là giảng viên trường đại học Aston, Birmingham. 
Ông chỉ đạo công tác giảng dạy và nghiên cứu tại trường về các bệnh 
béo phì/tiểu đường/lão hóa và ung thư vú. Giáo sư Anna Barney là 
giảng viên chuyên ngành Kĩ thuật Y Sinh tại trường đại học  
Southampton. Cả hai giáo sư đều đến trường chúng ta để tiến hành các 
thí nghiệm nghiên cứu cùng các em học sinh khối IGCSE 1. Tiến sĩ 
James Brown đã mang đến một bài thuyết trình thú vị về “Vai trò của tỉ lệ 
trao đổi chất với sức khỏe và bệnh tật” và những yếu tố tác động đến tỉ 
lệ trao đổi chất trong suốt cuộc đời chúng ta. Trong khi đó, giáo sư Anna 
Barney có buổi trò chuyện với các em học sinh về chủ đề “Hiểu và Phân 
tích Âm thanh” 
 
Thật tự hào khi những em học sinh tham gia buổi thuyết giảng vừa qua 
đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ hai vị giáo sư. Các em đã tích cực 
tham gia cùng bài giảng và xứng đáng là hình ảnh đại diện của học sinh 
Trường.   
 
Trân trọng, 
Louise Ellis  
Điều phối viên phụ trách học thuật (khối Trung học) 
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Các em hào hứng tham gia thí nghiệm 
về trao đổi chất của tiến sĩ James Brown 

Học sinh tham gia thí nghiệm về trao đổi chất 
của tiến sĩ James Brown 


