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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, 
 
Chào mừng đến với Học phần 2! Hi vọng các 
em đã có một kì nghỉ thoải mái trước khi trở lại 
Trường sẵn sàng cho Học phần mới và chuẩn 
bị cho kì thi Học kì I sắp tới. Sang Học phần 2 
thời tiết đã bắt đầu lạnh hơn, vì vậy các em 
cần lưu ý về Đồng phục Mùa đông như sau: 
 

 

Hiện Nhà trường đã nhập đồng phục mùa Đông nên các em có thể gặp 
Nhân viên Văn phòng trường để mua đồng phục.  
 
Họp Phụ huynh 
 
Buổi họp Phụ huynh đã được tổ chức vào các ngày 3 và 4 tháng 10 với 
sự tham dự của rất nhiều Quý phụ huynh. Xin chân thành cảm ơn Quý 
vị đã dành thời gian quý báu để đến gặp và trao đổi với các thầy cô 
giáo về các cách thức hỗ trợ cho con em mình trong tương lai. 
 
Tết Trung Thu 
 
Lễ hội Trăng Rằm đã được tổ chức vào ngày 2 tháng 10 và các em học 
sinh đã có khoảng thời gian tuyệt vời với cuộc thi Trình diễn Thời trang 
bằng đồ tái chế. Trong cuộc thi này, mỗi lớp sẽ thiết kế một bộ trang 
phục bằng nguyên liệu tái chế với chủ đề “36 Phố Phường Hà Nội”. 
Các em đã có một màn trình diễn xuất sắc và sự sáng tạo của các em 
đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Tiếp đó, các em học sinh tham gia thi Kéo 
co rồi cùng dự bữa tiệc liên hoan tại lớp đầy ý nghĩa. 
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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 

Học sinh Nam Học sinh Nữ 

Quần âu dài màu xám Váy và quần tất màu xám 

Áo nỉ chui đầu có lô-gô trường Áo nỉ chui đầu có lô-gô trường 

Quần nỉ dài màu xám Quần nỉ dài màu xám 

Áo gió có lô-gô trường Áo gió có lô-gô trường 
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Ngày hội Thể thao Học phần 1 
 
Trong tuần cuối cùng của Học phần 1, Nhà trường đã tổ chức Ngày 
hội Thể thao thường niên giữa các đội. Đây là ngày hội thể thao đầu 
tiên của năm học nơi các đội “Rồng Đỏ”, “Phượng hoàng Đen” và “Sói 
vàng” thi đấu nhiều môn thể thao khác nhau trong suốt tuần. Xin chúc 
mừng đội Phượng Hoàng Đen vì đã giành chiến thắng với 410 điểm! 
Đội Phượng Hoàng Đen cũng chiến thắng trong Ngày hội Thể thao 
Học phần 1 năm ngoái. Xin chúc mừng các em học sinh và các thầy 
cô giáo đội Phượng Hoàng Đen! Về nhì là đội Sói vàng với 400 điểm 
và về ba là đội Rồng Đỏ với 385 điểm. 
 
Xin chân thành cảm ơn thầy Labrue và toàn thể các thầy cô giáo đã hỗ 
trợ để Ngày hội Thể thao thành công tốt đẹp. 
 
Giải đấu giao hữu bóng đá U17  
 
Vào thứ Sáu ngày 6 tháng 10, Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda 
Gardens đã đăng cai tổ chức Giải đấu giao hữu bóng đá U17 giữa đội 
bóng của Trường và các đội bóng của các Trường Quốc tế Việt Mỹ St 
Paul, Trường Quốc tế Việt Nam và Trường Olympia. Đội nhà đã thi 
đấu rất xuất sắc và giành chiến thắng trong cả 3 trận đấu. Xin chúc 
mừng toàn thể các cầu thủ và huấn luyện viên Von Bardeleben vì nỗ 
lực phi thường. Tôi cũng xin được cảm ơn thầy Phillips vì đã tổ chức 
thành công giải đấu giao hữu đầu tiên này. 
 
Chúng ta cũng mong chờ được thấy thêm những trận đấu ấn tượng 
của đội bóng Trường trong học kì tới. 
 
Trân trọng, 
Hiệu Trưởng 
Shane Blood 
 
Thông điệp từ thầy Hiệu Phó 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh,  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Xã hội hiện nay có hai vấn đề phổ biến đáng 

lưu tâm đó là tình trạng thiếu vận động và tỉ lệ 

béo phì trong giới trẻ ngày càng tăng. Thật tiếc 

là Việt Nam cũng nằm trong số đó. Tạp chí 

Người Sài Gòn đưa tin, theo kết quả điều tra 

gần đây của Viện Dinh Dưỡng Quốc gia, tỉ lệ 

trẻ em thành thị béo phì chiếm hơn 50% ở Sài Gòn và 40% ở Hà Nội. 

Để có một lối sống cân bằng và lành mạnh, điều quan trọng là các em 

học sinh không chỉ cần học hành chăm chỉ để có kết quả cao ở trường 

mà còn phải chú ý đến chế độ ăn uống và luyện tập. Thực hiện được 

điều này, Quý Phụ huynh có thể giúp con em mình bằng cách đảm 

bảo các con có một chế độ ăn uống cân bằng với nhiều rau quả, tránh 

ăn quá nhiều đồ chiên rán, đồ ăn vặt và các loại thức uống nhiều 

đường. Một việc làm then chốt nữa là khuyến khích và cho trẻ nhiều 

cơ hội luyện tập để thiết lập những thói quen tốt cho sức khỏe dài lâu. 

Tại Trường, chúng tôi không chỉ khuyến khích các em học sinh nâng 

cao thể lực của mình qua chương trình Giáo dục Thể chất với trọng 

tâm giáo dục năm học này là cải thiện sức khỏe tim mạch mà còn tăng 

cường thông qua các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa.  
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Các em học sinh chơi kéo co 
trong Lễ Hội Trăng rằm 

Tác phẩm thời trang tái chế của lớp 6LA  

Đội bóng đá khối Trung học  



 3 

  

Như đã đề cập trong Bản tin tháng trước, các câu lạc bộ, hoạt động 
ngoại khóa của Trường đang không ngừng lớn mạnh với số lượng học 
sinh tham gia các câu lạc bộ ngày càng tăng, ví dụ như câu lạc bộ 
bóng đá Gaelic, và ở Học phần 2 này là câu lạc bộ bóng rổ, bóng 
chuyền. Những câu lạc bộ này không chỉ cho các em có cơ hội gặp gỡ 
những người bạn mới, học được những kĩ năng mới và nâng cao chất 
lượng hồ sơ vào các trường đại học của mình mà đó còn là cơ hội 
tuyệt vời để các em cải thiện thể trạng sức khỏe. Trên tinh thần đó, hi 
vọng sẽ được thấy nhiều học sinh hơn nữa tham gia vào các câu lạc 
bộ trong Học phần 2 này. 
 
Trân trọng, 

John Shoulders 

 
Thông điệp từ Chuyên gia Tư vấn Học đường 
 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Tính đến năm 2017, có hơn 26.000 trường đại 
học trên khắp thế giới. Với nhiều sự lựa chọn 
khác nhau, các bậc cha mẹ sẽ càng cần phải 
cân nhắc kĩ để chọn trường tốt nhất cho con 
mình. Quả thực, quyết định này bị chi phối bởi 
nhiều yếu tố xung quanh. Khi quyết định chọn 
một trường đại học nào đó, quan trọng là chúng 
ta phải xem xét nhiều tiêu chí như: vị trí của 
trường, mức học phí, chuyên ngành đào tạo, 
các khóa học dự bị và sau đại học, nơi ăn chốn ở cho học sinh, các 
yêu cầu về nhập học.v.v.  
 
Giúp con em mình lựa chọn trường đại học phù hợp là một việc không 
hề dễ dàng nhưng chúng ta cũng sẽ cảm thấy mãn nguyện nếu có thể 
đưa ra được một lựa chọn đúng đắn. Cuối tháng 11, tôi sẽ tổ chức một 
buổi họp mặt với Phụ huynh nữa và chúng ta sẽ trao đổi kĩ hơn về 
những tiêu chí khác nhau cần cân nhắc khi lựa chọn trường đại học. 
 
Trân trọng, 

Michael Ogden 

 
Thông điệp từ Hiệu Trưởng Chương trình Việt Nam  
 
Kính chào các Quý phụ huynh! 
Chào các em học sinh yêu quý! 
 

Chúng ta vừa trải qua một phần tư chặng đường 

của năm học 2017-2018, với bao sự nỗ lực cố 

gắng của thày và trò. Sự nỗ lực được đánh dấu ở 

kết quả tốt đẹp qua các hoạt động giáo dục đã 

triển khai trong học phần 1: từ Lễ Khai giảng, đến 

các hoạt động chủ đề tháng, Lễ Hội Trăng rằm; 

ngày Hội thể thao và đặc biệt trong sự miệt mài 

say sưa dạy và học của thày trò Nhà trường. 

 

Học phần 2 đã bắt đầu được 1 tuần. Trong hai tháng của học phần này 

- tháng 11&12/2017, thày trò Nhà trường vừa dạy-học, vừa tích cực ôn 

tập và hoàn thành tốt các bài thi Học kì I.  
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Một tác phẩm thời trang tái chế 
của các em học sinh lớp 8 

Cô Dương Thanh Nghị 
phát biểu khai mạc Lễ hội Trăng rằm 

Tác phẩm thời trang tái chế của lớp IGCSE 2B 
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Để giúp các em có kết quả cao trong các bài kiểm tra học kì, chúng tôi 
rất mong nhận được sự quan tâm của các Quý phụ huynh trong việc 
kiểm tra đáp án những bài ôn tập các em làm, nhắc nhở các em bớt 
chơi điện tử, ăn ngủ đúng giờ để đảm bảo hoàn thành tốt nhất bài kiểm 
tra học kì của từng môn học. Nhân tiện, tôi xin thông báo thời gian thi 
Học kì I của học sinh SVIS như sau: 
 

 Cấp Tiểu học: từ ngày 04 đến 14/12/2017 
 Cấp THCS: từ 27/11 đến  08/12/2017 

 
Quý vị vui lòng tránh việc tổ chức du lịch Gia đình vào dịp các em học 
sinh thi Học kì và nhắc các con bình tĩnh làm bài thi (phần dễ làm 
trước, phần khó làm sau) và cần dành khoảng năm phút đọc lại và sửa 
bài làm trước khi nộp cho giám thị. 
 

Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ cùng Quý vị theo địa chỉ e mail:  
nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn 

 

Chúc quý vị và các em học sinh luôn vui khỏe, hạnh phúc và an lành! 
 

Hiệu trưởng SVIS 

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 khối Tiểu học, 
 
Khi các em học sinh trở lại trường sau kì nghỉ, 
chúng tôi được nghe rất nhiều câu chuyện thú vị 
về những chuyến đi và những cách tiêu khiển thời 
gian của các em. Các em học sinh Trường Quốc tế 
Singapore thật may mắn khi có cơ hội được trải 
nghiệm thế giới tươi đẹp theo rất nhiều cách khác nhau. Nhà văn Mark 
Twain đã từng nói “Du lịch sẽ giết chết thành kiến, cố chấp và bảo thủ, 
và rất nhiều người trong chúng ta cần đi du lịch. Ta không thể có được 
cái nhìn bao quát, độ lượng về con người và vạn vật nếu chỉ ru rú trong 
nhà cả đời”. Các bạn đã lên kế hoạch gì cho kì nghỉ Giáng sinh chưa? 
 
Học phần 2 bắt đầu cũng là lúc thầy và trò Nhà trường phải chuẩn bị 

cho kì thi hết học kì I sẽ bắt đầu ngay sau kì nghỉ Giáng sinh, tức là vào 

tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2018. Chính vì vậy, bây giờ là thời điểm 

thích hợp để chúng ta bắt đầu lên kế hoạch ôn tập tại nhà. Vì kết quả kì 

thi Học kì I sẽ đánh giá học lực của các em trong cả Học phần 1 và  2, 

vì vậy cha mẹ cần bố trí việc ôn tập vào cuối tuần, nhất là khi tháng 12 

đang đến rất gần. Để biết lịch thi cụ thể, Quý vị vui lòng xem “Bảng 

thông tin về kì thi” Học kì 1 mà Nhà trường đã gửi từ đầu năm học hoặc 

trên trang web của Trường. Nếu Quý vị cần thêm thông tin gì, vui lòng 

liên hệ với tôi hoặc giáo viên chủ nhiệm của con em mình. 

Ngày hội Thể thao của học sinh Tiểu học cũng đã được tổ chức vào 

cuối Học phần 1. Đó là một ngày hội vui nơi các em được thể hiện 

những kĩ thuật mới được học và cố ghi điểm về cho đội mình. Các em 

đã thể hiện được nhiệt huyết, tinh thần thể thao và tinh thần đồng đội 

thông qua nhiều thử thách và môn thi đấu khác nhau. Xin cảm ơn cô 

Jasmine, thầy Labrue và thầy Kane đã hỗ trợ hết mình cho Ngày hội 

Thể thao này.  
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Các đội bóng đá khối Tiểu hoc của SIS@Ciputra, 
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Đội Bóng đá lớp 1 trước giờ vào trận 
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Sự kiện thể thao tiếp theo sẽ là Hội thi Chạy. Đó cũng sẽ là một ngày 
tuyệt vời tại Công viên Yên Sở. 
 
Chúc các em may mắn và gặt hái được nhiều thành tích trong Học 
phần 2 này. 
 
Trân trọng, 
Tiến sĩ Noel 
 

Thông điệp từ Điều phối viên Phụ trách Học thuật 
(Khối Trung học Cơ sở) 
 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Chúng ta đã trở lại Trường tiếp tục Học phần 2 
sau một tuần nghỉ ngơi và nhìn lại những gì thày 
và trò Trường Quốc tế Singapore@Gamuda  
Gardens đã đạt được trong Học phần 1. 
Hướng tới Học phần 2 này, các em học sinh nên 
xác định tâm thế rõ ràng và tập trung vào việc 
học. Chúng ta có 8 tuần học, tiếp đó là 2 tuần 
nghỉ Giáng sinh và năm mới, và sau kì nghỉ đó sẽ là kì thi hết Học kì I, 
diễn ra từ mùng 2-10 tháng Một. 
 
Một điều thiết yếu là các em học sinh phải tập trung trên lớp để đảm 
bảo mình lĩnh hội được những kiến thức quan trọng và làm bài thi đạt 
kết quả cao. Các em phải chăm chỉ trên lớp đồng thời làm bài tập về 
nhà đúng hạn. 
 
Các câu lạc bộ ngoại khóa sẽ lại tiếp tục vào tuần 2 của Học phần này. 
Tôi mong được thấy nhiều học sinh hơn nữa tham gia vào các câu lạc 
bộ/hoạt động mà nhà trường tổ chức. 
 
Trân trọng, 

Sean Stokes 
 
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, 
Chào mừng tới Học phần 2! Đây là học phần 
quan trọng trong năm học vì cuối học phần này 
các em sẽ thi học kì I. Cũng như Học phần 1, tôi 
nhận thấy thầy và trò Nhà trường đang rất hăng 
say và miệt mài dạy-học. Có rất nhiều dự án 
sáng tạo diễn ra trong trường và rất nhiều phản 
hồi tích cực từ cuộc họp phụ huynh. Tôi khuyến 
khích các em học sinh hãy tiếp tục chăm chỉ hơn 
nữa để đạt được kết quả mong muốn vào tháng 1 tới. 
 
Đây cũng là một học phần bận rộn vì có nhiều kì nghỉ lễ. Tôi chắc chắn 
rằng nhiều em học sinh sẽ đi du lịch nước ngoài hoặc trong nước để 
thăm người thân cùng gia đình mình. Trong tháng 10, Nhà trường cũng 
tổ chức lễ Halloween bằng cuộc thi trang trí cửa lớp. Các lớp cùng thi 
xem lớp nào trang trí “rùng rợn” nhất và thật vui khi được chiêm 
ngưỡng tài năng và sự sáng tạo của các em. Chúc các lớp may mắn! 
 
Trân trọng, 
Erin Roetker 
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