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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, 
 
Học phần 1 sắp kết thúc, tôi rất vui mừng khi 
thấy các em học sinh đã ổn định nề nếp và tập 
trung vào việc học hành. Điều này thể hiện rõ 
rệt khi đi quan sát các lớp, tôi nhận thấy các 
em đang rất hăng say học tập và tích cực giao 
tiếp với bạn bè và thầy cô giáo.   
 
Tại Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens, một trong những 
mục tiêu chiến lược toàn trường là các em học sinh thể hiện được sự 
tiến bộ về mặt học tập và luôn không ngừng cố gắng. Tôi rất phấn khởi 
được chia sẻ với Quý vị một số tin vui về khóa tốt nghiệp tháng 6/2017. 
Các em đã rất thành công khi đạt thành tích tốt và giành học bổng vào 
các trường đại học uy tín trên thế giới. 
 
Nguyễn Duyên Ngân tốt nghiệp chương trình A Levels, được trao học 
bổng toàn phần HRH Prince Andew của trường Đại học Anh Quốc Hà 
Nội (BUV) ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế. Duyên Ngân đã vượt 
qua 700 ứng viên khắp Việt Nam và đạt được học bổng này. Đây là 
một thành tích đáng tự hào. Ngoài ra, Duyên Ngân còn đoạt giải “Thủ 
khoa Việt Nam” môn Toán chương trình AS Levels của Cambridge. 
 

Nguyễn Ngọc Trâm Anh tốt nghiệp chương trình A Levels, giành học 
bổng trị giá 44,000 đôla Mỹ từ trường đại học Northeastern, Boston 
Massachusetts, Mỹ. Xin chúc mừng Trâm Anh! 

Kim Sang Ha tốt nghiệp chương trình A Levels, đã được chọn vào 
trường đại học Handong Global ở Hàn Quốc. Đây là trường đại học có 
tỉ lệ chọi rất cao, chỉ có 14 suất cho các học sinh quốc tế. Sau khi nộp 
đầy đủ giấy tờ và hoàn thành phỏng vấn, em đã được chọn vào trường 
đại học “mơ ước” của mình. Xin chúc mừng Sang Ha! 
 

Nguyễn Đức Tuấn tốt nghiệp chương trình A Levels, đồng thời đạt giải 
thưởng Dux năm 2017, đã được nhận vào ngành Công nghệ Thông tin, 
trường đại học James Cook tại Singapore. Đây là trường đại học đứng 
thứ 250 trên thế giới và xếp thứ 9 trong 35 trường đại học uy tín ở Úc. 
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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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Thật tuyệt vời khi biết tin các cựu học sinh của trường SIS được nhận 
vào các trường đại học khắp thế giới. Xin mời Quý vị đọc thêm những 
câu chuyện thành công trong bài viết của Chuyên gia Tư vấn Học 
đường. 
 
Chuyến viếng thăm của Trường đại học Edinburgh Napier 
 
Vào ngày 13 tháng 9, Nhà trường vinh dự được chào đón các vị khách 
đến từ Trường Đại học Edinburgh Napier (ENU), đối tác chiến lược của 
KinderWorld. ENU là một trường đại học quốc tế danh giá, nằm trong 
tốp 20 trường đại học Anh Quốc có tỉ lệ sinh viên ra trường kiếm được 
việc làm cao. Các em học sinh khối Trung học Cơ sở đã rất thích thú khi 
nghe bài thuyết trình giới thiệu về cơ sở vật chất cũng như các hoạt 
động mà ENU mang lại cho sinh viên quốc tế. 
 

Dịch Sốt Xuất huyết 
 
Nhà Trường luôn tuân thủ mọi chỉ đạo, hướng dẫn từ các cơ quan y tế 
và thường xuyên phun thuốc diệt muỗi tất cả các phòng học và xung 
quanh trường. Thời gian phun thuốc diệt muỗi thường được tiến hành 
vào các buổi chiều muộn hoặc cuối tuần để đảm bảo phát huy tối đa 
hiệu quả mà không ảnh hưởng đến các em học sinh, giáo viên và các 
nhân viên trong trường. 
 
Nhà Trường cũng giám sát chặt chẽ những em học sinh nghỉ ốm và giữ 
liên lạc với gia đình để biết nguyên nhân. 
 
Sự kiện tháng tới: 
 

 Lễ Trung Thu được tổ chức vào ngày 02/10/17 
 Họp Phụ huynh và nhận đánh giá kết quả học tập vào các ngày 

03/10/17 – 04/10/17 
 Nghỉ hết Học phần 1 từ ngày 16/10/17 – 20/10/17  

 
Trân trọng, 
Hiệu Trưởng 
Shane Blood 
 
Thông điệp từ thầy Hiệu Phó   
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và Các em học sinh, 
 
Học phần 1 sắp kết thúc và tôi rất vui được thông 
báo với Quý Phụ huynh những thông tin tích cực về 
các câu lạc bộ (CLB) và hoạt động ngoại khóa của 
trường. Một điểm đáng chú ý là trong năm học này, 
số lượng các CLB thể thao và số học sinh đăng kí 
tham gia đông hơn bao giờ hết. 
 
Thêm vào đó, với sự dẫn dắt của Huấn luyện viên chính Matt Phillips 
cùng các huấn luyện viên khác, năm nay đội bóng Trường đang lên kế 
hoạch tham gia nhiều giải đấu hơn nữa, ví dụ như giải đấu U14 và U16, 
hay giải thi đấu bóng đá  đầu tiên cho khối 1-2. Tất cả sẽ diễn ra vào 
khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10 tại sân bóng của Trường. Chúng tôi 
cũng rất vui mừng được thông báo Nhà trường đã thành lập được đội 
bóng phối hợp nam nữ U13 tham gia giải bóng đá Thiếu niên Nhi đồng 
Hà Nội với hơn 20 trận đấu từ giờ đến hết năm học. 
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Nguyễn Duyên Ngân nhận học bổng 

HRH Prince Andew 

Nguyễn Đức Tuấn nhận Giải thưởng Dux 

Kim Sang Ha nhận bằng tốt nghiệp 
chương trình A Levels 
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Ngoài sự lớn mạnh của chương trình thể thao, các CLB mang tính học 
thuật cũng diễn ra sôi động và nở rộ. Một ví dụ điển hình là câu lạc bộ 
học In 3D của thầy Will Parsons ngày càng thu hút được sự quan tâm 
của các học sinh yêu công nghệ. Hai câu lạc bộ khác là CLB Tranh biện 
và CLB Mô phỏng mô hình Liên Hợp Quốc khi cả hai câu lạc bộ này đều 
mang lại cho các em học sinh nhiều cơ hội thực hành kĩ năng tư duy 
phản biện và thuyết trình trước đám đông, đồng thời làm đẹp thêm hồ 
sơ cho các em ứng tuyển vào các trường đại học sau này. 
 
Xin được khen ngợi công sức và nỗ lực của các thầy cô giáo và các em 
học sinh tham gia các câu lạc bộ. Hi vọng rằng các câu lạc bộ sẽ tiếp tục 
lớn mạnh và mang lại nhiều lợi ích cho các em học sinh. 
 
Trân trọng, 
John Shoulders 
 
3. Thông điệp từ Chuyên gia Tư vấn Học đường  
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và Các em học sinh, 
 
Chúng ta thường luôn chú ý tới những học sinh 
được nhận vào các trường đại học uy tín trên thế 
giới, và sẽ càng đặc biệt ấn tượng hơn khi biết tin 
các em học sinh đó là những học sinh của Trường 
Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens. Tiêu biểu 
là 2 học sinh: Nguyễn Ngọc Trâm Anh và Danny 
Lee tốt nghiệp năm học vừa qua. 
 
Trâm Anh đã tốt nghiệp chương trình A Levels và được nhận vào khoa 
Sinh học, Trường Đại học Northeastern - Mỹ với mức học bổng 44.000 
đôla. Danny Lee cũng tốt nghiệp chương trình A Levels và được nhận 
vào khoa Kinh tế và Quản lí Trường Đại học Toronto. Xin chúc mừng hai 
cựu học sinh của trường! Trâm Anh và Danny chia sẻ thêm rằng các 
hoạt động ngoại khóa đã cho các em lợi thế khi ứng tuyển vào các 
trường đại học. 
 
Trân trọng, 
Michael Ogden 
 
Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam  
 
Kính chào Quý Cha mẹ học sinh! 
Các em học sinh yêu quý! 
 
Chúng tôi vui mừng thông báo Lễ Khai giảng năm 
học 2017-2018 đã được tổ chức trang trọng và tốt 
đẹp cùng ngày giờ với các trường trên cả nước! 
Hôm đó, nhà trường vinh dự được chào đón đoàn 
đại biểu của Quận Ủy, UBND và Phòng GD&ĐT 
Hoàng Mai về dự!  
 
Cũng ngay từ đầu năm học, BGH nhà trường đã tổ 
chức cho 100% cán bộ, giáo viên kí Cam kết không vi phạm đạo đức 
nhà giáo; 100% HS kí Cam kết nghiêm túc thực hiện pháp lệnh về quản 
lí sử dụng pháo nổ; Các qui định của Luật giao thông đường bộ, Luật 
môi trường; Xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp, thân thiện và an 
toàn! 
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Đội bóng Khối Tiểu học và Trung học năm 2017-2018 

Lễ Khai Giảng năm học mới 
khối Song Ngữ 

Danny Lee nhận bằng tốt nghiệp 
chương trình A Levels 
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Song song với việc tuyên truyền phòng chống dịch cho học sinh từ lớp 1 
đến lớp 9, nhà trường đã tự tổ chức phun 6 lần, Y tế Hoàng Mai phun 2 
lần - thuốc diệt muỗi và bọ gậy, góp phần phòng chống và dập dịch trên 
toàn địa bàn thành phố. 
 
Ngày 22-9, các em học sinh SVIS đã được khám sức khỏe theo Kế 
hoạch của Trung tâm y tế quận. Những HS nghỉ học hôm đó, sẽ được 
cha mẹ đưa đi khám và gửi phiếu khám về Y tế của trường để tổng hợp, 
theo dõi và được chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu! 
 
Nhằm giúp CMHS nắm được và thu xếp cho con đi du lịch không bị 
trùng vào thời gian Kiểm tra quan trọng trong năm học, BGH xin gửi tới 
Quý vị Lịch Thi học kì của học sinh SVIS như sau: 

 
 
Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ cùng Quý vị qua số điện thoại 
0983053495 và 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 khối 
Tiểu học,  
 
Học phần đầu tiên của năm học sắp kết thúc và các 
thầy cô giáo đã thấy được những tiến bộ rõ rệt ở 
các em học sinh của mình. Vai trò của cha mẹ trong 
việc xác định cho con tầm quan trọng của việc học 
tập tại trường là vô cùng to lớn. Với sự hỗ trợ của 
Quý vị, chúng tôi có thể trang bị cho các em nền 
tảng kiến thức vững chắc thông qua nhiều trải nghiệm học tập thử thách 
nhưng đem lại hiệu quả tích cực. Mục tiêu của Nhà trường là giúp các 
em trở thành những học sinh ưu tú, những công dân toàn cầu xuất sắc. 
 
Xin hãy nhớ rằng “Đọc sách là chìa khóa thành công trong học tập”. 
Mượn sách thư viện về nhà đọc là một cách học hiệu quả. Cha mẹ nên 
dành thời gian đọc cùng con ở nhà. Bên cạnh đó chúng tôi cũng khuyến 
khích các bạn thích bóng đá có thể chơi trên sân bóng theo lịch dành 
cho học sinh Tiểu học là các ngày thứ Hai và thứ Ba. Nhà trường cũng 
luôn chào đón Quý Phụ huynh đến thăm trường và trao đổi với các giáo 
viên về các vấn đề cần lưu tâm. 
 
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị vì đã động 
viên khuyến khích các con luôn biết cố gắng hết sức trong mọi việc. Nếu 
có thắc mắc cần giải đáp, Quý vị vui lòng liên hệ với chúng tôi. 
 
Trân trọng, 
Dr. Noel 
 

Họ

c 

kì 

Thời gian Trung Học 

Cơ sở 
Người 

Thực 

hiện 

Thời gian Tiểu Học Người 

thực hiện 

1 27/11 – 

8/12/2017 
Thi hết HK 1 

(lớp 6-9) 
GVVN và 

GVQT 
4/12 -

12/12/2017 
Thi hết HK, 

lớp 1-5 
GVVN và 

GVQT 
2 2/4 – 

18/4/2018 
Thi hết HK 2 

(lớp 9) 
GVVN và 

GVQT 
 7/5 – 15/5/  

2018 
  
  

Thi hết HK 

2, lớp 1-5 
  

GVVN và 

GVQT 
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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ GAMUDA GARDENS 
 Tháng  9 năm 2017 

Các em học sinh Trung học biểu diễn văn nghệ 
trong Lễ Khai Giảng năm học mới 

Lễ Khai Giảng năm học mới 
khối Song Ngữ 

Các em học sinh Tiểu học biểu diễn văn nghệ 
trong Lễ Khai Giảng năm học mới 

 

mailto:nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn
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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 

@ GAMUDA GARDENS 
 Tháng  9 năm 2017 

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 1 đang kết thúc rất nhanh còn thầy và 
trò Nhà trường thì vô cùng bận rộn trong guồng 
quay dạy và học. 
 
Tuần trước, thầy Ogden đã có buổi họp mặt với 
các vị Phụ huynh và buổi họp mặt đã diễn ra 
thành công tốt đẹp. Đây là một điều đáng mừng 
bởi lẽ những cuộc đối thoại về học tập với các 
bậc cha mẹ là yếu tố rất quan trọng mang lại 
thành công cho các em. Tôi cũng thật may mắn khi được gặp một số 
Phụ huynh và có những trao đổi đầy tính xây dựng. Buổi Họp phụ 
huynh đã diễn ra vào ngày 3 và 4 tháng 10 và tôi rất vui khi được gặp 
thật nhiều Phụ huynh trong hai ngày này. 
 
Các câu lạc bộ ngoại khóa đang diễn ra rất sối nổi. Trường chúng ta 
cũng là nơi diễn ra các trận đấu bóng giữa các trường quốc tế trên địa 
bàn Hà Nội trong khuôn khổ một giải đấu lớn. Xin cảm ơn 2 huấn 
luyện viên Labrue và Phillips đã nỗ lực tổ chức giải đấu này. 
 
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, 
 
Học phần 1 của năm học mới đầy thú vị sắp kết 
thúc. Tôi xin khen ngợi sự chăm chỉ cần cù của 
các em học sinh ở trên lớp. Các em đã quen với 
thầy cô, trường lớp và cũng đã có thêm được 
nhiều người bạn mới. Buổi họp Phụ huynh diễn ra 
vào đầu tháng 10 đã rất thành công. Chúng tôi 
đánh giá cao sự đồng hành, ủng hộ của Quý vị 
trong việc đảm bảo các em học sinh có được nền 
giáo dục tốt nhất. 
 
Nhà trường cũng tổ chức Tết Trung Thu với các hoạt động sôi nổi. 
Các em có dịp thể hiện tài năng thiết kế của mình trong những trang 
phục được làm từ vật liệu tái chế. Tôi rất ấn tượng khi được ngắm các 
trang phục của các em. 
 
Chúc các em kì nghỉ vui vẻ! 
 
Trân trọng, 
Erin Roetker 

 
 
 
 
 
 
 

Toàn bộ giáo viên và nhân viên của Trường 
năm học 2017-2018 

Tiết mục đóng kịch của lớp IGCSE 1A 
trong Lễ tổng kết cuối năm 

Tiết mục nhảy xạp của lớp 7A 
trong Lễ tổng kết cuối năm 


