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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) 

 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, 
 
Với tư cách là Hiệu trưởng của trường, tôi 
cảm thấy thật tuyệt vời khi nhận được thành 
tích học tập xuất sắc của các em học sinh. 
Trường Quốc tế Singapore tại  
Gamuda Gardens tự hào là ngôi trường với 
nhiều thành tích học tập ấn tượng. Trong kì 
thi Cambridge vào tháng 6 vừa qua, hai học 
sinh của trường đã nhận được giải thưởng Thủ Khoa Việt Nam – một 
giải thưởng danh giá từ Hội Đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge, đó là: 
 
 Em Nguyễn Duyên Ngân – Môn Toán học chương trình AS Level 
 Em Nguyễn Lê Hoài Thương – Môn Xã hội học chương trình AS 

Level   
 
Những giải thưởng trên đã ghi nhận khả năng và sự nỗ lực của cả hai 
em cùng các thầy cô giáo. Thật vinh hạnh khi được chúc mừng hai em 
Nguyễn Duyên Ngân và  Nguyễn Lê Hoài Thương vì những nỗ lực 
vượt bậc nhằm đạt được kết quả xuất sắc trong kì thi  
Cambridge vừa qua. Kết quả này đã khẳng định tài năng tuyệt vời của 
các em học sinh và các thầy cô giáo trong trường. 
 
Giải thưởng dành cho học sinh xuất sắc từ trường Cambridge là giải 
thưởng tôn vinh thành tích học tập xuất sắc của các em học sinh trong 
kì thi quốc tế Cambridge tại hơn 40 quốc gia trên thế giới. Tính từ năm 
2012 đến nay, các em học sinh Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda 
Gardens đã giành được 12 giải thưởng danh giá từ Hội đồng Khảo thí 
Quốc tế Cambridge, cụ thể như sau: 
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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 

Năm Môn học Tên Giải thưởng 

2012 Viễn cảnh Toàn cầu – 
chương trình IGCSE 

Trần Hoài Thanh 
  

Thủ Khoa Việt Nam 

2013 Viễn cảnh Toàn cầu – 
chương trình IGCSE 

Ngô Nam Sơn 
  

Thủ Khoa Việt Nam 

2013 Môn Vật lí – chương 
trình A Level 

Phạm Vũ Phương Chi Đạt thành tích cao 
  

2014 Viễn cảnh Toàn cầu – 
chương trình IGCSE 

Nguyễn Hoàng Minh 
Anh 
  

Thủ Khoa Việt Nam 
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Thành tích trên của các em đã chứng minh rằng thông qua chương trình 
giảng dạy của nhà trường, các em học sinh có thể đạt được thành tích 
học tập xuất sắc ở những bậc học cao nhất. Các học sinh Trường Quốc 
tế Singapore sẽ có một tương lai tươi sáng và tôi xin chúc các em gặt 
hái được nhiều thành công trong tương lai. 
 
Điều phối viên phụ trách Học thuật mới 
 
Cùng với sự phát triển lớn mạnh của trường, chúng ta cùng chào đón 
thêm một Điều phối viên phụ trách Học thuật mới bắt đầu từ ngày 24 
tháng 10. Thầy Timothy Bikowski đến từ Mỹ và thầy đã có 16 năm kinh 
nghiệm ở các trường Quốc tế với nhiều vị trí quản lí khác nhau. Thầy 
Bikowski sẽ phụ trách chương trình của khối 6-8 Quốc tế. Nếu gặp thầy 
Bikowski trong trường, các em hãy dành cho thầy lời chào mừng nồng 
nhiệt. 
 
Ngày hội Thể thao Học phần 1 
 
Vào tuần cuối cùng của Học phần 1, Nhà trường đã tổ chức thành công 
Ngày hội Thể thao vui nhộn. Đây là ngày hội thể thao đầu tiên của năm 
học, trong đó các đội Rồng Đỏ, Phượng Hoàng Đen và Sói Vàng đã 
tham gia thi đấu nhiều môn thể thao khác nhau. Các đội thi đấu rất gay 
cấn và chiến thắng sát nút đã thuộc về đội Phượng Hoàng Đen. 
Xin chúc mừng đội Phượng Hoàng Đen! 
 
Trân trọng, 
Shane Blood 
 
Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam 
 
Kính chào Quý Cha mẹ và các em học sinh! 
 
Học phần 1 đã trôi qua thật nhanh với bao sự nỗ 
lực phấn đấu và cố gắng của thầy và trò toàn 
trường; của sự quan tâm, chăm sóc ân cần của 
các bậc Cha mẹ học sinh! 
 
Ban Giám hiệu trường TH&THCS Quốc tế Việt 
Nam Singapore chân thành cảm ơn các bậc phụ 
huynh, các thầy cô và các em đã cùng nhà trường 
hoàn thành tốt, an toàn chặng đường đầu tiên của 
Học phần 1. Bước sang Học phần 2 này, 
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Các em học sinh nam thi đấu bóng đá 
trong Ngày hội Thể Thao Học phần 1 

Các em học sinh nữ thi đấu Khúc côn cầu 
trong Ngày hội Thể thao Học phần 1 

Phụ huynh trao đổi với giáo viên 
trong buổi họp phụ huynh 

2014 Tiếng Anh Ngôn ngữ thứ 
Nhất – chương trình IGCSE 

Nguyễn Hoàng Minh 
Anh 
  

Thủ Khoa Việt 
Nam 

2014 Môn Toán – chương trình 
AS Level 
  

Bạch Quốc Trung Thủ Khoa Việt 
Nam 

2014 Môn Xã hội học – chương 
trình A Level 

Đặng Mỹ Linh Thủ Khoa Việt 
Nam 

2015 Môn Toán chương trình 
IGCSE 

Trần Xuân Kiều Dũng Thủ Khoa Việt 
Nam 

2015 Tiếng Anh Ngôn ngữ thứ 
Hai – chương trình IGCSE 

Trần Xuân Kiều Dũng Thủ Khoa Việt 
Nam 

2015 Môn Toán – chương trình A 
Level 

Bạch Quốc Trung Thủ Khoa Việt 
Nam 

2016 Môn Toán – chương trình 
AS Level 

Nguyễn Duyên Ngân Thủ Khoa Việt 
Nam 

2016 Môn Xã hội học - chương 
trình AS Level 

Nguyễn Lê Hoài 
Thương 
  

Đạt thành tích 
cao 
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thầy và trò nhà trường cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn 
thành chương trình với bao bài kiểm tra của cả chương trình Việt Nam 
và chương trình Quốc tế, trong một thời gian không nhiều có lồng ghép 
một số hoạt động giáo dục do nhà trường và phòng GD&ĐT quận 
Hoàng Mai tổ chức. 
 
Khoảng từ ngày 11 – 14/11/2016, Nhà trường sẽ gửi Đề cương ôn tập 
và Lịch thi Học kì I cho học sinh từ lớp 1 – lớp 9. Chúng tôi kính 
mong Quý cha mẹ học sinh quan tâm hơn đến sức khỏe, giờ giấc học 
tập và sinh hoạt của các em; đảm bảo cân bằng việc học, ôn tập và nghỉ 
ngơi để các em thi Học kì I đạt kết quả tốt. 
 
Chúng tôi rất vui được lắng nghe và chia sẻ cùng quý vị qua 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, 
 
Tôi rất vui mừng khi thấy nhiều bậc cha mẹ đã 
đến dự buổi họp phụ huynh vào đầu tháng 10 
vừa qua. Xin chân thành cảm ơn tất cả các Quý 
Phụ huynh đã dành thời gian đến họp và hi vọng 
là sau khi trao đổi với các thầy cô giáo, quý vị đã 
nắm được những thông tin hữu ích về tình hình 
học tập và rèn luyện của con em mình. Qua 
phản hồi của các phụ huynh sau buổi họp vừa 
qua, chúng tôi nhận thấy chương trình học của khối Tiểu học thực sự rất 
hiệu quả đối với các em học sinh. Chúng tôi luôn cố gắng đổi mới 
chương trình học và phương pháp giảng dạy, vì thế rất mong quý vị hãy 
trao đổi nhiều hơn với các thầy cô giáo về những kì vọng của mình với 
chương trình giảng dạy khối Tiểu học của nhà trường. Chúng tôi luôn 
ghi nhận và đánh giá cao phản hồi của Quý vị. 
 
Trong tháng 10 này, Nhà trường cũng đã tổ chức Ngày hội Thể thao và 
đó quả thực là khoảng thời gian vô cùng lí thú với các em. Ngày hội là 
dịp để các em thể hiện những kĩ năng thể thao mới và cố gắng ghi điểm 
cho đội nhà. Qua các môn thể thao vui nhộn này, chúng ta không chỉ 
thấy được sức sống tràn trề mà còn thấy được cả tinh thần thể thao và 
tinh thần đồng đội tuyệt vời của các em. Hội trường đa năng của trường 
là địa điểm lí tưởng để tổ chức lễ hội thể thao cho các em học sinh Tiểu 
học vì ở đó các em được vui chơi thoải mái trong một không gian rộng 
rãi, an toàn và mát mẻ. Xin cảm ơn cô Whiteman, thầy Labrue và thầy 
Kane vì đã hỗ trợ nhiệt tình cho Ngày hội Thể thao này. 
 
Vậy là Học phần 1 đã kết thúc, Học phần 2 vừa mới bắt đầu. Chúng ta 
lại chuẩn bị bước vào kì thi Học kì I vào cuối học phần này. Kì thi hết 
Học kì I sẽ bắt đầu ngay sau kì nghỉ Giáng sinh trong tuần đầu tiên của 
tháng 1 vì vậy đây là thời điểm thích hợp để các em lên kế hoạch ôn tập  
tại nhà.  Vì kết quả kì thi Học kì I sẽ là kết quả đánh giá của cả Học phần 
1 và 2 nên các em sẽ cần bố trí ôn tập ở nhà vào các ngày cuối tuần và 
kì nghỉ một cách hợp lí, đặc biệt khi kì nghỉ Giáng sinh đang đến gần. 
Quý vị vui lòng xem “Bảng thông tin kì thi” mà Nhà trường đã gửi về nhà 
từ đầu năm học để nắm được thông tin chi tiết. 
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Phụ huynh trao đổi với giáo viên 
trong buổi họp phụ huynh 

Các em học sinh Tiểu học thi đấu 
trong Ngày hội Thể thao Học phần 1 
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Nếu Quý vị cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với tôi hoặc giáo viên 
chủ nhiệm của con em mình. 
 
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 và các em học sinh, 
 
Học phần 2 bắt đầu cũng là thời điểm thuận 
lợi để chúng ta cùng nhìn lại những thành tích 
mà bản thân đã đạt được trong năm học này, 
đồng thời háo hức đón chờ và chuẩn bị cho 
những sự kiện sắp tới. Tính đến thời điểm 
này, các em học sinh trường Quốc tế  
Singapore tại Gamuda Gardens đã học tập 
rất chăm chỉ và đã đạt được những thành tích 
tuyệt vời cả về học tập lẫn các hoạt động ngoại khóa. Một ví dụ điển 
hình là sự nỗ lực tuyệt vời của Hội Học sinh Tiểu học và Trung học trong 
việc quyên góp cho Quỹ từ thiện Blue Dragon và Quỹ Bảo trợ Trẻ em 
Việt Nam, đây là 2 Quỹ từ thiện lớn với nhiều hoạt động thiện nguyện 
giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. 
 
Chúng ta có thể tự hào về những việc tốt mà mình đã làm được trong 
thời gian vừa qua, nhưng quan trọng hơn cả, chúng ta vẫn phải tập 
trung vào những việc cần làm phía trước. Với khối Trung học Cơ sở, 
các em còn 8 tuần nữa là đến kì nghỉ Giáng sinh và năm mới. Sau khi kì 
nghỉ kết thúc cũng là lúc kì thi Học kì I bắt đầu vào ngày 3 tháng 1 năm 
2017. Các em hãy lưu ý điều này và bắt đầu Học phần 2 với sự tập 
trung và năng lượng mới để chúng ta có thể tiếp tục một năm học đầy 
thành công với sự nỗ lực hết mình nhằm đạt được kết quả cao nhất. 
 
Trân trọng, 
John Shoulders 
 
Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách Học thuật 
(Khối Trung học Phổ thông) 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Tôi xin được tuyên dương những nỗ lực quý báu 
của các thầy cô giáo và các em học sinh trong 
Học phần 1 vừa qua, đồng thời tôi cũng rất mong 
chờ những nỗ lực không ngừng của các em trong 
những Học phần sắp tới. 
 
Lễ hội Halloween đang đến rất gần và Hội Học 
sinh đang tất bật chuẩn bị cho buổi trình diễn thời 
trang Halloween vào cuối tháng. Chắc chắn đó sẽ là buổi trình diễn rất 
đáng xem với nhiều trang phục độc đáo, lạ mắt từ các khối lớp. 
Vào ngày cuối cùng của Học phần 1, các em học sinh khối Trung học 
cũng đã rất tích cực tham gia Ngày hội thể Thao. Dù trời mưa nhẹ, các 
em vẫn rất cố gắng thi đấu để dành điểm về cho đội nhà. Năm nay, các 
hạng mục thi đấu đều rất gay cấn và các em đã thi đấu hết mình. 
 
Trân trọng, 

Louise Ellis 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 

@ GAMUDA GẢDENS 
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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 
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     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 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ GAMUDA GARDENS 
 Tháng  10 năm 2016 

Các em học sinh nam thi đấu bóng đá Gaelic  

Các em học sinh nam thi đấu bóng đá trong 
Ngày hội Thể Thao Học phần 1 

Phụ huynh trao đổi với giáo viên 
trong buổi họp phụ huynh 


