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NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thư từ Hiệu trưởng 

 Thông điệp từ Hiệu phó khối THPT  

 Thông điệp từ Hiệu phó khối THCS  

 Thông điệp từ Hiệu phó khối Mầm non và TH 

 Thông điệp từ Quản lý Học vụ Chương trình Việt 

Nam khối THCS 

 Thông điệp từ Quản lý học vụ khối Tiểu học 

Thông điệp từ Hiệu trưởng 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Học phần 1 đã kết thúc. Chúng tôi tự 

hào rằng học sinh và giáo viên của 

SIS đã kiên trì vượt qua dịch COVID 

và tất cả những thách thức mà 

chúng ta phải đối mặt khi học trực 

tuyến. 

Cảm ơn tất cả các nhân viên, giáo 

viên và học sinh đã chăm chỉ cố 

gắng trong công việc và học tập 

trong Học phần 1. 

BUỔI HỌP PHỤ HUYNH          

TRỰC TUYẾN 

Đây là lần đầu tiên Nhà trường tổ chức các cuộc họp trực 

tuyến với Phụ huynh và that đáng mừng là các cuộc họp đã 

diễn ra hết sức thành công. Theo yêu cầu của Nhà trường, 

hầu hết Phụ huynh đã đặt lịch hẹn và gặp giáo viên qua các 

buổi họp trực tuyến. Một lần nữa xin cảm ơn các bậc Phụ 

huynh đã luôn ủng hộ các thầy cô giáo và Nhà trường trong 

việc đảm bảo chất lượng giáo dục xuất sắc. 

Các thầy cô Quản lý học vụ sẽ lên kế hoạch hỗ trợ cho 

những học sinh cần giúp đỡ trong học tập để giúp các em 

cải thiện kết quả học tập. 

SỰ KIỆN 

Dù mọi sự kiện đều phải tổ chức trực tuyến, thầy và trò SIS 

vẫn rất hào hứng tận hưởng khoảng thời gian này. Các sự 

kiện đã diễn ra trong Học phần này bao gồm Ngày hội thơ, 

Ngày Phụ nữ Việt Nam và lễ hội Halloween. 

HALLOWEEN 

  Vào ngày thứ Sáu, các em học sinh đều diện trang phục 

Halloween. Quý Phụ huynh vui lòng xem những trang cuối 

bản tin để chiêm ngưỡng những bộ trang phục tuyệt vời 

của các em. Xin chân thành cảm ơn Quý vị đã luôn ủng hộ 

các em và Nhà trường  
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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 

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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THI HỌC KÌ KHỐI THPT 

Khối THPT sẽ tổ chức kiểm tra Học kỳ 1 từ ngày 6 đến ngày 17 

tháng 12. Xin Quý Phụ huynh đảm bảo rằng các em hoàn thành 

các bài tập mà giáo viên đã giao, vì những bài tập này sẽ giúp 

chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới của các em. 

THI HỌC KÌ KHỐI THCS VÀ TIỂU HỌC 

Các kỳ thi này sẽ diễn ra từ ngày 6-14 tháng Một. Quý Phụ 

huynh vui lòng kiểm tra lịch thi mà giáo viên đã gửi vào đầu năm 

học để biết những chương nào sẽ được đưa vào bài kiểm tra 

Học kỳ 1. 

Thông tin chi tiết sẽ được gửi trong Học phần 2. 

COVID 

Chúng tôi hy vọng các cơ quan chức năng sẽ cho phép học sinh 

trở lại trường học trong thời gian sớm nhất! Ngay sau khi có 

thông tin từ cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ thông tin tới Phụ 

huynh về quy trình cho học sinh quay trở lại trường. Xin Quý 

Phụ huynh hãy yên tâm rằng tất cả các biên pháp phòng COVID 

sẽ được tuân thủ chặt chẽ khi học sinh trở lại trường. 

Xin kính chúc Quý vị và các em học sinh một kì nghỉ tuyệt vời, 

thư giãn và thoải mái! 

Nhà trường sẽ bắt đầu học phần mới vào ngày 1 tháng 11. 

Như thường lệ, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ với tôi theo địa 

chỉ dưới dây nếu có bất kỳ điều gì cần trao đổi, gợi ý hay đề 

xuất: lorraine.els@gamudagardens.sis.edu.vn  

Trân trọng, 

Lorraine Els 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 Tháng Mười   2021 
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Thông điệp từ Hiệu phó khối THPT 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Tôi rất vui vì chúng tôi vẫn có thể tổ chức thành công buổi họp Phụ huynh vào tháng 10. 

Dù việc tổ chức những cuộc họp trực tuyến này không phải là điều quen thuộc nhưng 

chúng ta vẫn phải làm quen với các phương thức phù hợp với hoạt động trực tuyến hơn! 

Chúng tôi tin rằng các cuộc họp Phụ huynh có tầm quan trọng lớn tại SIS, đây không chỉ 

là cơ hội để giáo viên và Phụ huynh hiểu nhau mà còn giúp hỗ trợ các em đạt được kết 

quả cao nhất. Nếu Phụ huynh không thể sắp xếp thời gian gặp giáo viên trong cuộc họp 

Phụ huynh vừa rồi, xin lưu ý rằng Quý vị vẫn có thể yêu cầu buổi họp khác trong Học 

phần sắp tới. 

Xin gửi lời chúc mừng đến tất cả học sinh đã hoàn thành buổi thi lại của kỳ thi Cambridge đợt thi tháng Mười/ 

tháng Mười Một này. Tôi biết rằng việc phải tham gia lại một bài kiểm tra có thể là một sự kiện căng thẳng, tuy 

nhiên tôi chắc chắn rằng tất cả học sinh của chúng tôi đã cố gắng hết sức mình! 

Cuối cùng, tôi xin lưu ý các bậc Phụ huynh rằng tôi sẽ là người đồng hành cùng tất cả các em học sinh AL đang 

xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng. Nếu Phụ huynh cần bất kỳ sự hỗ trợ hoặc hướng dẫn nào về vấn 

đề này, xin vui lòng liên hệ với tôi để được hỗ trợ trong suốt quá trình. 

Địa chỉ email liên hệ : michael.ogden@gamudagardens.sis.edu.vn 

Michael Odgen 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 Tháng Mười  2021 
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Cán bộ nhân viên tham gia  
lễ hội Halloween! 
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Thông điệp từ Hiệu phó khối THCS 

Tháng 10 này, các em học sinh khối 

THCS khởi đầu tháng mới với chủ đề 

Siêng năng trong môn Đạo đức. 

Trong những ngày cuối cùng của Học 

phần, tất cả học sinh và giáo viên đều 

thể hiện tinh thần cố gắng và tràn đầy 

nhiệt huyết, đảm bảo chất lượng giảng 

dạy và giúp các em hoàn thành 

chương trình học. Đến giữa tháng 10, 

trọng tâm của môn Đạo đức là chủ đề 

Tình bạn. Học sinh và cán bộ nhân 

viên nhà trường đã nhân dịp này nâng cao việc lan tỏa những 

điều tốt đẹp trong ứng xử và giúp đỡ nhau trong các tiết học. Khối 

THCS kết thúc học kỳ với bài học về chủ đề Hào phóng, sự vị tha 

và thấu hiểu lẫn nhau. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều 

điều trong những tháng vừa qua, và chúng tôi rất tự hào về sự 

thành công của cộng đồng SIS. 

Nhân dịp Lễ hội Halloween, Ban giám hiệu khối THCS đã tổ chức 

ngày “Freaky Friday” vào 22 tháng 10 vừa rồi. Các hoạt động bao 

gồm cuộc thi hóa trang, chụp ảnh với hình nền theo chủ đề       

Halloween và chia sẻ những câu đó, câu chuyện hài hước về 

ngày Halloween rùng rợn. Lễ hội Halloween là một điểm nhấn để 

kết thúc tháng 10.   

Những buổi họp Phụ huynh trong vài ngày qua đã cho chúng tôi 

cơ hội gặp học sinh và Phụ huynh để chúc mừng thành công của 

các em và đưa ra hướng dẫn cho Học phần hai sắp tới. Cảm ơn 

tất cả Phụ huynh đã tham gia buổi họp và giúp cho thời gian trao 

đổi thông tin trở nên ý nghĩa hơn. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến 

những học sinh và nhân viên nhà trường đã hỗ trợ dịch thuật 

trong buổi họp Phụ huynh. 

Cuối cùng, trong Học phần này, các em học sinh còn được tham 

gia Tuần Thơ. Các tác phẩm thơ thường mang tính hình ảnh và 

cảm xúc cao. Dưới đây là một số tác phẩm từ khối THCS thể hiện 

được cả hai yếu tố đó một cách tuyệt vời. 

Mark J. Hemphill 
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Thông điệp từ Quản lý học vụ chương trình Việt Nam khối THCS 

 

Quý Phụ huynh học sinh thân mến, Tháng 10 đã trôi qua thật nhanh với 2 sự kiện lớn: 

kỳ thi giữa học kỳ 1 và buổi họp Phụ huynh học sinh đầu tiên của năm học. Tôi xin vui 

mừng thông báo kỳ thi của các em đã diễn ra rất suôn sẻ, thuận lợi; buổi gặp gỡ trao 

đổi của giáo viên với Quý Phụ huynh hiệu quả, đúng giờ. Với sự hỗ trợ của Quý Phụ 

huynh, các học sinh của hệ song ngữ đã hoàn thành tốt đẹp bài kiểm tra giữa học 1. 

Kết quả của bài kiểm tra sẽ được giáo viên gửi lại cho học sinh trong tuần đầu tiên 

của Học phần 2. Thông qua kết quả của đợt kiểm tra này, giáo viên dạy chương trình 

Việt Nam sẽ có những kế hoạch tiếp theo để hỗ trợ học sinh đạt thành tích cao hơn 

nữa. 

Chúng tôi hi vọng tuần cuối tháng 10, các cơ quan chức năng sẽ có thông tin chính 

thức về thời điểm các em học sinh được quay trở lại trường học. Nếu điều đó xảy ra 

sẽ là một niềm vui lớn cho tất cả các bậc Phụ huynh, học sinh và Nhà trường. Chúng 

tôi sẽ cập nhật thông tin tới Quý vị và các em ngay khi có thông báo mới nhất. 

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của Quý Phụ huynh với tập thể giáo viên và học sinh của 

Nhà trường trong suốt Học phần vừa qua. 

Xin kính chúc Quý Phụ huynh và các em có một kỳ nghỉ vui vẻ, mạnh khỏe, an toàn và xin đừng quên nghiêm 

túc thực hiện thông điệp 5K mọi lúc, mọi nơi. Chúc cho các em học sinh có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn thật tốt 

để có thêm nhiều năng lượng, sẵn sàng cho chọ Học phần tiếp theo vào đầu tháng 11. 

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 

Thông điệp từ Quản lý học vụ chương trình Việt Nam khối Tiểu học 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Với phương châm “Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học”, tháng 10 là 
một tháng bận rộn và hiệu quả của khối Tiểu học với nhiều sự kiện ý nghĩa. Học sinh 
khối 4 và khối 5 đã tham gia kì kiểm tra trực tuyến giữa kỳ 1 môn Toán-Tiếng Việt một 
cách suôn sẻ và thuận lợi, sau đó các em cùng thầy cô và các bạn triển khai các hoạt 
động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với những tấm thiệp tặng bà, tặng 
mẹ…; tham gia vào ngày hội hóa trang, làm poster chào đón Lễ hội Halloween, toàn 
trường đã được mãn nhãn với những bộ trang phục hóa trang xuất sắc mà các em 
đem đến cho lễ hội. 

Trong tháng 10 vừa qua, nhà trường cũng đã tổ chức buổi họp Phụ huynh-Giáo viên 
đầu tiên trong năm học để trao đổi về Kết quả đánh giá học tập của các con trong Học 
phần 1. Sau buổi họp này, nhà trường đã nhận được những phản hồi tích cực và 
những đóng góp vô cùng quý báu của Quý Phụ huynh trong giai đoạn dạy học trực 
tuyến. 

Trong thời gian tới, nhà trường hi vọng các cơ quan chức năng sẽ có thông tin chính thức về thời điểm các em 
học sinh được quay lại trường học, được học trực tiếp cùng thầy cô giáo và các bạn trong lớp. Chúng tôi sẽ cập 
nhật thông tin tới Quý vị và các em ngay khi có thông báo mới nhất. 

Xin cảm ơn Quý Phụ huynhh đã tiếp tục ủng hộ. Nhà trường cũng xin chúc Quý Phụ huynh và các em có một kỳ 
nghỉ vui vẻ, mạnh khỏe, an toàn. 

Hẹn gặp lại các em vào thứ Hai ngày 01 tháng 11. 

Trân trọng, 

Thay mặt BGH Chương trình Việt Nam (khối Tiểu học) 

Nguyễn Thu Hường 
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GIÁO VIÊN HÓA TRANG 

TUYỆT VỜI NHẤT –  

Cô Leggatt!! 

Dao Nguyen Kha Han - 1A Phan Duc Tri - 1A 

Thieu Jaydan - 2A Pham Huy - 2A 

XIN CHÚC MỪNG CÁC EM HỌC SINH CHIẾN THẮNG   
LỄ HỘI HÓA TRANG HALLOWEEN 
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Nguyen Phuc Bao Chau - 2B Nguyen Thanh Hung - 2B 

Wei Wei Cheng - 2L Phung Phu Son - 3A Nguyen Phuc Cuong - 
3A 
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Nguyen Van Ha - 4A Vu Nguyen Khoi 

(GRAND WINNER)- 4B  

Dang Ngoc Bao Nam - 
4B 

Nguyen Phuc Phuong Chau - 
3B 

Le Thi Ngoc Sam - 
3B 

 

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 
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SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 Tháng Mười 2021 

Trang 9/11 

   http://gamudagardens.sis.edu.vn 

Tran Thai Viet Bach - 5A Vu Tuan Khoa - 5A 

Moon ChaeYeong (Lucy) - 4L Naina Datt - 4L 

 

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 



 10 

  

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 Tháng Mười 2021 

Trang 10/11 

   http://gamudagardens.sis.edu.vn 

Nguyen Tuan Kiet A - 6A Nguyen Do Bao Chau - 5B 

Nguyen Bao Linh - 6B Datt Vishawjeet - 6LA 
 

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 
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SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 Tháng Mười 2021 

Trang 11/11 

   http://gamudagardens.sis.edu.vn 

Tran Dang Phong Anh– 7LA Nguyen Phuong An - 7B 

Thieu Gia Nhi - 8LA Tanishka Sanjaykumar Pangaonkar - 
8LB 

 

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 


