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NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thư từ Hiệu trưởng 

 Thông điệp từ Hiệu phó khối Tiểu học 

 Thông điệp từ Quản lý Học vụ Chương trình Việt 

Nam khối THCS 

 Thông điệp từ Quản lý Học vụ Chương trình Việt 

Nam khối Tiểu học 

 Thông điệp từ Phụ trách học vụ bộ môn tiếng 

Anh 

 

Thư từ Hiệu trưởng 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Thật khó tin là nửa Năm học đã 

chính thức trôi qua. Học kỳ vừa qua 

quả là đầy thử thách đối với tất cả 

học sinh, phụ huynh và nhân viên 

Nhà trường, nhưng chúng ta đã 

cùng nhau vượt qua! Tôi xin chân 

thành gửi lời cảm ơn tới Quý Phụ 

huynh, những người đã nhiệt tình hỗ 

trợ các em học sinh và giáo viên để 

việc học của các em diễn ra suôn 

sẻ. 

Hiện tại, rất nhiều quốc gia bắt đầu 

nhận ra việc các em học sinh sẽ hình thành nhiều lỗ hổng 

kiến thức khi không đi theo mô hình giáo dục của nước ta. 

Dù biết rằng phương thức học trực tuyến cả ngày không 

phải là lý tưởng, nhưng trong bối cảnh hiện tại, điều chúng 

ta cần nhất là đảm bảo các em không bị tụt hậu về mặt kiến 

thức. Nhà trường đã thiết kế thời khoá biểu giống như các 

em theo học trực tiếp tại trường. Chúng ta phải công nhận 

rằng đây không phải điều kiện tốt nhất cho các em, và 

chúng tôi cũng rất mong muốn cũng như hy vọng Việt Nam 

sẽ sớm mở cửa trường học trở lại. Việc cho các em học 

sinh tham gia vào các hoạt động xã hội hay các sự kiện thể 

thao cũng rất quan trọng đối với các em. 

NHÂN VIÊN MỚI 

Xin được chào mừng thầy Charles Howgill đến với gia đình 

SIS của chúng ta. Thầy Howgill sẽ là Hiệu phó mới của khối 

Tiểu học thay thế cho thầy Roy Donnan. 

Tôi tin chắc rằng thầy sẽ yêu Việt Nam và SIS nhiều như tất 

cả chúng ta. 

GIẢI THƯỞNG CAMBRIDGE 

Mặc dù gặp phải những khó khăn khi học trực tuyến, các 

em học sinh của chúng tôi vẫn đạt được những kết quả 

tuyệt vời trong đợt thi tháng 6 năm 2021. Tôi vô cùng tự 

hào thông báo rằng ba học sinh cấp độ AS Level của 

trường chúng ta đã đạt được các giải thưởng cao nhất sau 

đây trong kỳ thi tháng 6 năm 2021. 

Tại Trường Quốc tế Singapore, chúng tôi đào tạo 
nên những học sinh: 

  Đạt thành tích cao trong học tập 

  Giao tiếp tự tin 

  Tư duy tốt 

  Hiểu biết về công nghệ 

 Năng động và có trách nhiệm 
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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.   

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. 

SỨ MỆNH 
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Giải thưởng “Thủ khoa tổng điểm 4 môn”: Giải thưởng này được trao cho học sinh có tổng điểm tích lũy 4 môn 

học cao nhất cả nước. 

 

 

 

 

 

 

 

Giải thưởng “Thủ khoa Việt Nam”: Giải thưởng được trao cho các học sinh đạt điểm số cao nhất cả nước ở 

một môn học. 

2 học sinh dưới đây đã đạt được giải thưởng này: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc mừng các em học sinh, Phụ huynh và thầy cô giáo của SIS. 

KÌ THI CAMBRIDGE 

Các em học sinh đã hoàn tất việc đăng kí cho kì thi Cambridge sẽ được tổ chức từ ngày 25 tháng 4 đến 10 tháng 

6. 

Nếu Phụ huynh và học sinh có bất kì thắc mắc nào liên quan đến kỳ thi này, vui lòng liên hệ với thầy hiệu phó 

Odgen qua email: michael.ogden@gamudagardens.sis.edu.vn 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ BÀI KIỂM TRA ĐỘT XUẤT TRÊN LỚP 

Phụ huynh và học sinh vui lòng lưu ý trong Học kì 1, bài kiểm tra định kỳ cũng như kiểm tra đột xuất trên lớp sẽ 

kết thúc vào ngày 11 tháng 2 năm 2022. Kết quả các bài kiểm tra trên lớp sẽ được chia trung bình để tính điểm 

cho Học kì 1 và ghi trong Phiếu báo cáo kết quả học tập Học kì 1. Phiếu báo cáo kết quả học tập Học kì 1 sẽ 

được gửi Phụ huynh từ ngày 22 tháng 2 năm 2022. 

 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 December   2021 
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Lee Dahyeon đạt “Thủ khoa tổng điểm 
4 môn chương trình Quốc tế Cam-

bridge cấp độ AS Level” 

Nguyễn Ngọc Minh Anh  
 Thủ khoa Việt Nam: Môn Kinh doanh 

Kim Jiwoo  
Thủ khoa Việt Nam: Môn Toán học 

mailto:michael.ogden@sis.gamudagardens.edu.vn
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HỌP PHỤ HUYNH  

Nhà trường sẽ tổ chức buổi họp Phụ huynh trực tuyến vào ngày 23 và 24 tháng 2. 

Chi tiết về buổi họp sẽ được thông báo tới Quý Phụ huynh trong thời gian sớm nhất và Nhà trường sẽ tiến hành 

gửi Phụ huynh phiếu đăng ký lịch họp vào tuần đầu tiên của Học phần 3, sau kỳ nghỉ Tết.  

Tôi khuyến khích Phụ huynh gặp tất cả các giáo viên của con em mình để thảo luận về quá trình cũng như kết 

quả học tập của các em. Sự thành công trong học tập của các em học sinh là môt điều rất quan trọng đối với Nhà 

trường.  

SÁCH GIÁO KHOA 

Nếu Phụ huynh vẫn CHƯA nhận được quyển B của sách “My Pals”, xin vui lòng thông báo ngay cho giáo viên 

chủ nhiệm. Nhà trường sẽ sắp xếp cho Phụ huynh lấy sách tại trường hoặc gửi sách cho Phụ huynh qua Grab. 

DYNED 

27 học sinh đã được chứng nhận hoàn thành cấp độ của mình ở Học kì này! Seyuni Adhya là học sinh lớp 

3 đầu tiên hoàn thành chương trình DynEd Kids. Xin chúc mừng em Adhya! 

Quý Phụ huynh hãy khuyến khích các em dành thêm thời gian học tập thông qua chương trình DynEd. Chương 

trình này được thiết kế giúp học sinh tự học theo khả năng của mình để cải thiện các kĩ năng tiếng Anh theo tiến 

độ của từng em.  

TRANH BIỆN 

Nhà trường chúc những học sinh đã được chọn tham gia sự kiện Tranh biện Khoa học  do trường UNIS tổ chức 

vào ngày 22 tháng 1. Chúc các em đạt được thành tích tốt nhất trong sự kiện này. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuộc thi tranh biện khoa học hàng năm diễn ra vào ngày 24 tháng 1. Hai đội của trường SIS đã tranh tài với các 

đội từ Unis, Concordia, St. Pauls và trường Quốc tế Hà Nội Sự kiện được tổ chức trực tuyến và các đội của 

chúng tôi đã tranh luận về các chủ đề vật lý, hóa học và sinh học. 

Đội SIS 1 đã làm rất tốt khi chỉ để thiếu một điểm trong trận chung kết. Đội SIS 2 đã thực hiện tốt chủ đề hóa học. 

Nhìn chung, sự kiện đã thành công tốt đẹp và chúng tôi hy vọng rằng các đội của chúng tôi sẽ có mặt trong trận 

chung kết năm sau. 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 December   2021 
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Đội 1 Đội 2 

Ji Seo Hyun Yoon HyoJung 

Lee DaHyeon Prithviraj Omkar Patil 

Nguyễn Phan Hà Anh  Johannes Nguyen Romauch 

Kim JiWoo Matthew Myburgh 

Nguyễn Nghĩa Hiệp  Nguyễn Thùy Linh  
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Các chủ đề tranh biện bao gồm: 

(SDG – Sustainable Development Goals: Các mục tiêu phát triển bền vững là mục tiêu phổ quát được thiết kế 
nhằm chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người được hưởng hòa bình và thịnh 
vượng vào năm 2030 ở mỗi quốc gia thành viên Liên hiệp quốc) 

SDG 12: Tiêu dùng và Sản xuất có trách nhiệm 

Vật lý: Lắng đọng địa chất có phải là một phương pháp hiệu quả để xử lý chất thải hạt nhân không? 

SDG 13: Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu 

Sinh học: Vi khuẩn ăn nhựa (Ideonella Sakaiensis) có phải là giải pháp khả thi cho ô nhiễm nhựa không?  

SDG 14: Tài nguyên nước 

Hóa học: Các ống nano cacbon có phải là bộ lọc hiệu quả trong việc lọc nước không?  

Nhà trường cảm ơn thầy Nils Harteveld và thầy Westley Venter đã tổ chức và tham gia cuộc thi với tư cách ban 
giám khảo.  

 

 

 

 

 

 

 

TẾT 

Học sinh Nhà trường đang rất thích thú với những hoạt động trực tuyến về chủ đề Tết trong các giờ sinh hoạt lớp.  

Xin chúc Quý Phụ huynh và gia đình một năm Nhâm Dần sức khỏe dồi dào, thật nhiều hạnh phúc cũng như tràn 
đầy năng lượng và sự quyết tâm như linh vật Hổ của năm nay.  

HỌC PHẦN 3 

Học phần 3 sẽ bắt đầu vào Thứ 2, ngày 07 tháng 2 năm 2022. 

Phụ huynh vui lòng chú ý thông báo từ email trong trường hợp 
Nhà trường có thể nhận được hướng dẫn từ cơ quan chức năng 
về việc học sinh quay trở lại học tập tại trường. 

Nếu không có thông báo gì từ Nhà trường, việc dạy và học trực 
tuyến sẽ vẫn được tiếp tục. 

Một lần nữa, xin cảm ơn Quý Phụ huynh đã luôn ủng hộ Nhà 
trường. 

Nếu có bất kì vấn đề gì vui lòng liên hệ tôi qua email                  
lorraine.els@gamudagardens.sis.edu.vn 

Chúc mọi người một kỳ nghỉ Tết vui vẻ! 

Trân trọng 

Lorraine Els  

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 December   2021 
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Thông điệp từ Hiệu phó khối Tiểu học 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Tôi rất vui khi trở thành một phần của cộng đồng SIS tại Gamuda Gardens. Tuy bắt đầu 

làm việc tại trường vào cuối học kỳ I, tôi đã dạo quanh những hành lang trống trải của 

khối Tiểu học và đã rất ngạc nhiên trước sự tận tâm của các giáo viên khi các thầy cô 

giáo làm việc không biết mệt mỏi để truyền tải các bài học trực tuyến tới các em học 

sinh. Tôi cũng quan sát được các em học sinh hết sức tự tin và bản lĩnh khi đang phải 

đối mặt với những thách thức của việc học tập tại nhà. 

Tôi đã có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục quốc tế, giảng dạy và quản lý 

các chương trình giáo dục từ Châu Phi, Trung Đông cho đến Trung Quốc. Tôi luôn yêu 

thích các quốc gia và nền văn hóa Châu Á. Ngay từ khi đặt chân đến Việt Nam và Hà 

Nội, tôi đã được chào đón bằng những nụ cười thân thiện, sự ấm áp và sự lịch thiệp 

của người dân nơi đây. Tôi thực sự hy vọng rằng trong thời gian tại SIS, tôi có thể hỗ 

trợ các giáo viên giúp đưa các em học sinh lên những tầm cao mới. Tôi cũng mong muốn có nhiều sự kiện mà Phụ 

huynh có thể tham gia. Khi đó chúng ta có thể gặp gỡ trực tiếp và kỷ niệm thành công của các em học sinh tại SIS. 

Chúc mừng năm mới 

Charles Howgill 

Hiệu phó khối Tiểu học  

 

Đường số 2, KĐT Gamuda Gardens, 
Km 4.4 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn 
Tel: (84-24) 73041777 

Thông điệp từ Phụ trách học vụ bộ môn tiếng Anh 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Học kỳ đầu tiên đã đến và trôi qua trong chớp mắt. Chúng ta đã trải qua học kỳ một 

cách thử thách ở nhiều cấp độ. Cảm ơn tất cả Phụ huynh đã thông cảm và tiếp tục hỗ 

trợ trong suốt những tháng học tập trực tuyến vừa qua.  

Và trong học kỳ vừa qua, chúng tôi đã thấy các em học sinh thể hiện sự kiên trì và 

quyết tâm lớn tiếp tục đạt được các mục tiêu học tập và cải thiện trong học tập của 

mình. Tôi hy vọng sẽ thấy điều này tiếp tục trong học kỳ thứ hai, cho dù việc học diễn 

ra trực tuyến hay trực tiếp. Và nếu Phụ huynh nhận thấy rằng học sinh chưa thể hiện 

hết khả năng của mình, thì bây giờ là lúc để khuyến khích các em bắt đầu học kỳ tiếp 

theo với một tinh thần hứng khởi và sự tò mò học hỏi được đổi mới. Không bao giờ là 

quá muộn để bắt đầu. 

Phụ huynh, học sinh và gia đình trở về quê nhà trong dịp lễ Tết hãy cẩn thận và an toàn trong các chuyến đi của 

mình. 

Thay mặt cho toàn thể các thầy cô Phụ trách học vụ các bộ môn, tôi xin chúc các gia đình một năm mới vui vẻ, 

hạnh phúc. 

Lizl Brent  
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Thông điệp từ Quản lý học vụ khối THCS 

Kính gửi Quý phụ huynh học sinh,  

 Sau kỳ nghỉ Lễ Giáng Sinh và Năm mới, những tuần học đầu tiên của năm 2022 
đã trôi qua hết sức nhanh chóng. Các thầy, cô giáo đã thông báo kết quả các bài kiểm 
tra cuối kỳ của chương trình Song ngữ cùng với sự động viên, khen ngợi cũng như 
chia sẻ, góp ý để giúp cải thiện, nâng cao kết quả học tập cho tất cả các con trong học 
kỳ sau. Bảng điểm chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến Quý phụ huynh trong buổi họp 
phụ huynh lần 2 diễn ra trong thời gian tới.  

Trong những ngày học cuối cùng của Học phần 2, các con đã tham gia vào những 
hoạt động vô cùng có ý nghĩa để chào đón ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Thông qua 
đó các con thêm hiểu, thêm yêu những nét đẹp của Văn hoá Việt Nam nó chung, ngày 
tết nói riêng; đồng thời thể hiện được khả năng tiếng Anh vượt trội cũng như những kỹ 
năng mềm, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin để hoàn thành dự án “Tet Survival 
Guide” nhằm chia sẻ những điểm đặc biệt của ngày Tết, những kinh nghiệm để giúp người nước ngoài đón Tết ở 
Việt Nam. Tất cả những học sinh hoàn thành dự án sẽ được nhận “Chứng nhận hoàn thành mục tiêu học tập” từ 
Giáo viên chủ nhiệm của mình.    

Tiếp theo các con sẽ có một kỳ nghỉ kết thúc học phần 2 và đón Tết Nguyên đán từ ngày 25/1/2022 và sẽ 
quay trở lại trường vào ngày 07/2/2022. Xin quý phụ huynh lưu ý, trong thời gian nghỉ lễ nếu gia đình tổ chức cho 
con đi du lịch, về quê hay đi thăm họ hàng, dự tiệc… vui lòng thực hiện nghiêm thông điệp 5K để đảm bảo giữ 
gìn sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng.  

Cuối cùng, thay mặt tập thể giáo viên Việt Nam, tôi xin kính chúc các Quý phụ huynh cùng toàn thể gia đình 
một Mùa Xuân mới An - Khang - Thịnh - Vượng! 

Nếu quý vị có bất kỳ vấn đề nào cần trao đổi, vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ email: 
anh.nguyenthihuyen@gamudagardens.sis.edu.vn 

Trân trọng! 

Nguyễn Thị Huyền Anh 

 

Đường số 2, KĐT Gamuda Gardens, 
Km 4.4 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn 
Tel: (84-24) 73041777 

Thông điệp từ Quản lý học vụ khối Tiểu học 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Trở lại sau kì nghỉ Giáng Sinh, các em dường như được phục hồi năng lượng học tập 
để tiếp tục tham gia các hoạt động học tập vui vẻ với các bạn trong các giờ học trực 
tuyến.   

Bên cạnh việc học, để chuẩn bị chào đón Tết Nguyên Đán – một ngày lễ quan trọng 
của dân tộc ta, nhà trường đã phát động các hoạt động cùng nhau tìm hiểu về ngày lễ 
Tết cổ truyền. Ngoài việc chơi các trò chơi liên quan đến Tết, các em học sinh cũng đã 
nỗ lực hết mình để thiết kế ra những sản phẩm đẹp mắt để trình bày với các bạn trong 
lớp học như tiết mục văn nghệ, thiết kế video, lời chúc…gửi đến gia đình, thầy cô và 
bạn bè.  

Kì nghỉ kết thúc học phần 2 và đón Tết Nguyên Đán sẽ diễn ra từ Thứ Ba, ngày 
25/1/2022, học phần 3 sẽ bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 7/2/2022.  

Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2021, nhà trường xin kính chúc Quý Phụ huynh và các em 
một Năm mới Sức khỏe và An khang - Thịnh vượng. 

Trân trọng! 

BGH Chương trình Việt Nam (khối Tiểu học) 

Nguyễn Thu Hường 


