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Thư từ Hiệu trưởng 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Năm 2021 đã dần chuẩn bị kết thúc. 
Chúng tôi rất hy vọng rằng năm 
2022 sẽ là một năm tốt đẹp hơn và 
học sinh của chúng tôi sẽ được 
phép quay trở lại trường học. 

CÁC KỲ THI 

Các bài kiểm tra môn tiếng Anh, 
Toán và Khoa học dành cho khối 
THCS và khối TH sẽ được hoãn lại. 

Các giáo viên sẽ sử dung Bài đánh 
giá dựa trên quá trình học tập trên 
lớp để tính điểm cho báo cáo kết 
quả Học kì 1. 

Phụ huynh vui lòng lưu ý Bài đánh 
giá này sẽ được tiến hành cho đến 
giữa tháng 2 năm 2022. 

Buổi họp Phụ huynh sẽ được tổ chức vào giữa tháng 2. 
Nếu buổi họp diễn ra trực tuyến, Nhà trường sẽ gửi Phụ 
huynh phiếu báo cáo kết quả học tập qua email trước buổi 
họp. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trong thời gian 
tới. 

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 

Xin gửi lời cảm ơn Quý Phụ huynh đã tri ân các giáo viên 
của chúng tôi nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 
11. Việc giảng dạy trực tuyến cần thêm rất nhiều sự chuẩn 
bị và rất khó khăn cho cả thầy và trò chúng tôi. Cảm ơn Phụ 
huynh vì đã thấu hiểu điều này. 

Một lần nữa cảm ơn Phụ huynh vì những tấm thiệp và bó 
hoa gửi đến các thầy cô giáo của chúng tôi. 

TIÊM VẮC XIN 

Chúng tôi rất vui khi các cơ quan y tế đã đến trường vào 
ngày 1 tháng 12 để tiêm chủng cho học sinh từ Lớp 7 - A-
level của chúng tôi. Các em đã được tiêm vắc xin Pfizer; do 
đó Phụ huynh xin lưu ý các mũi tiêm chủng này được lấy từ 
số lô FL5333 và hạn sử dụng là tháng 2 năm 2022. 

Chúng tôi sẽ thông báo Phụ huynh sớm nhất có thể khi có 
thông tin từ các cơ quan chức năng về thời điểm tiêm vắc 
xin mũi 2. Tất cả chúng tôi đang chờ xác nhận của Sở Giáo 
dục và Đào tạo khi nào học sinh của chúng tôi có thể trở lại 
trường học. 
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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 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thư từ Hiệu trưởng 

 Thông điệp từ Hiệu phó khối THPT  

 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 khối Mầm non và 
TH 

 Thông điệp từ Phụ trách học vụ bộ môn Toán 

 Thông điệp từ Phụ trách học vụ bộ môn Tiếng 
Anh 

 Thông điệp từ Phụ trách học vụ các môn chuyên 
biệt 

 Thông điệp từ Phụ trách học vụ bộ môn Xã hội 
và Nhân văn  

 Thông điệp từ Phụ trách học vụ bộ môn Khoa 
học 

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 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI GAMUDA GARDENS 
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TUẦN LỄ TOÁN HỌC 

Các thầy cô thuộc tổ Toán đã tổ chức các cuộc thi trong tuần lễ Toán học tháng 11. Chúng tôi rất vui mừng được 

thông báo những người chiến thắng trong các cuộc thi Toán học và các nhà Toán học xuất sắc trong thử thách lần 

này. Thật vui khi được thấy sự tham gia nhiệt tình và những chiếc mũ Toán học được thiết kế đầy sáng tạo của 

các em. Vui lòng theo dõi danh sách các học sinh chiến thắng và hình ảnh của những chiếc mũ Toán học ở những 

trang cuối bản tin. 

TUẦN LỄ GIÁNG SINH     

Thật đáng tiếc khi chúng ta không thể tổ chức sự kiện từ thiện Giáng sinh năm nay vì tình hình dịch COVID. Tuy 

nhiên, các em học sinh của chúng tôi đã tham gia các hoạt động được giáo viên chủ nhiệm tổ chức trong các tiết 

sinh hoạt lớp để chào mừng dịp lễ này. Có rất nhiều hoạt động vui nhộn đã diễn ra như trò chơi Bingo Giáng sinh  

được các em học sinh của chúng tôi yêu thích.  

BÓNG ĐÁ: Giải bóng đá thiếu niên HYLF Hà Nội 

Chúng tôi tự hào thông báo rằng Trần Minh Huy và Nguyễn Lê Việt lớp IG2 đã cùng đội bóng vô địch Giải bóng đá 

Thiếu niên Hà Nội. Đội các em đã đạt số điểm cao nhất với chiến thắng 12/14 trận đấu. 

Việt chơi hậu vệ trái và tiền vệ. Em đã thể hiện một sự tiến bộ lớn không ngừng cả về thái độ và sự tự tin khi giải 

đấu đi đến những ngày cuối cùng. Với sự thể hiện xuất sắc ở hàng phòng ngự của em đã giúp đội nhà vươn lên 

dẫn trước trong những tình huống quan trọng. Ngoài khả năng phòng ngự, Việt còn thể hiện một phong độ tấn 

công tương xứng mà một hậu vệ trái cần phải có, ghi được tổng cộng 6 bàn thắng trong cả mùa giải. 

Huy chơi tiền vệ từ đầu mùa, sau đó được chuyển lên đá vị trí tiền đạo trong đội, điều này đòi hỏi em phải thích 

nghi nhanh với vị trí mới. Em đã cải thiện kỹ năng tấn công của mình và thực hiện những đường chuyền tốt hơn 

phong cách rê bóng mà em chơi trong những mùa giải trước. 

Đội bóng của các em đã dành được 38 điểm, nhiều hơn các đội còn lại 10 điểm. 

Chúc mừng các em đã một mùa giải thành công, chúng tôi tự hào về các em!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 Tháng Mười Hai  2021 

Trang 2 / 16 

   http://gamudagardens.sis.edu.vn 

 

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 

Trần Minh Huy 

Nguyễn Lê Việt 



 3 

  

KỲ NGHỈ GIÁNG SINH 

Nhà trường chúc Quý Phụ huynh và gia đình một kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Học kỳ 2 sẽ kết thúc vào Tháng 1 tới. Trường 

học sẽ hoạt động trở lại từ thứ Ba ngày 4 tháng 1 năm 2022. 

Tôi chúc Quý Phụ huynh và gia đình một Giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc. 

Cảm ơn Phụ huynh đã luôn ủng hộ Nhà trường. Nếu có bất kì vấn đề hay thắc mắc cần trao đổi, vui lòng liên hệ 

với tôi qua email lorraine.els@gamudagardens.sis.edu.vn.  

 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 
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Thông điệp từ Phó Hiệu trưởng khối THPT 

Kính gửi Quý Phụ huynh,  

Thêm một năm dương lịch nữa lại sắp kết thúc và dù các em học sinh đang bận rộn 

chuẩn bị cho các kỳ thi sẽ ra vào đầu tháng Một, việc dành ra thời gian trong Học phần 

này cho gia đình và những người thân yêu là điều cực kỳ quan trọng. Việc phải học cách 

chung sống với đại dịch thêm một năm nữa đã giúp tất cả chúng ta có thể dành nhiều 

thời gian hơn cho gia đình của mình. Hy vọng rằng trong năm mới, chúng ta sẽ có thể tự 

do đi lại nhiều hơn và gặp gỡ vui vẻ với những người mà chúng ta có thể đã không gặp 

trong một thời gian dài. 

Chúng tôi vẫn sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho các em học sinh để bước vào các kỳ thi sắp tới. 

Kỳ thi cuối kỳ sẽ diễn ra vào tháng Một năm 2022. Các giáo v iên của chúng tôi sẽ làm 

việc thật nỗ lực để đảm bảo rằng báo cáo kết quả học tập là hợp lệ và đáng tin cậy ngay cả khi phải tổ chức làm 

bài thi theo hình thức trực tuyến. Nếu Quý Phụ huynh có bất kỳ câu hỏi nào về cấu trúc của bài thi hoặc các chủ đề 

sẽ được đề cập trong bài kiểm tra, xin vui lòng liên hệ giáo viên bộ môn qua email để nắm được các thông tin này.  

Tôi xin chúc tất cả mọi người một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ. Nếu Quý Phụ huynh cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, vui lòng 

gửi email cho tôi theo địa chỉ sau: 

michael.ogden@gamudagardens.sis.edu.vn 

Trân trọng 

Michael Ogden 
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Thông điệp từ Phó Hiệu trưởng khối Tiểu học 

Chúng ta đã kết thúc tháng Mười với các buổi Họp Phụ huynh diễn ra thành công tốt 

đẹp. Để khởi động tháng Mười một, thầy và trò đã cũng nhau tham gia Tuần lễ Toán 

học. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Batac và cô Beazley, cũng với toàn thể giáo 

viên của khối Tiểu học SIS, những người đã khiến tuần lễ này trở nên thật đáng nhớ. 

Trong tuần tiếp theo, Khoa học sẽ là môn học trọng tâm, vậy nên nhiều giáo viên đã 

dành thêm thời gian trên lớp để xây dựng vốn từ vựng cũng như củng cố thêm kiến 

thức về nền tảng của phương pháp khoa học cho các em học sinh. Sau đó là kỉ niệm 

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Lớp trưởng các lớp đã thể hiện khả năng lãnh đạo của 

các em trong việc tổ chức hoạt động cùng các bạn trong lớp gửi, viết nên những lời 

nhắn gửi cho giáo viên lớp mình, bày tỏ sự ngưỡng mộ với thầy cô, những người luôn 

tận tâm tuyệt vời trên lớp mỗi ngày. Trước khi bước vào kì nghỉ Đông, các em học sinh 

khối Song ngữ sẽ phải hoàn thành các bài kiểm tra. Ngoài ra tất cả các em học sinh sẽ 

được tham gia các sự kiện theo chủ đề liên quan tới kì nghỉ Đông.  Trong tháng 1/2022, 

chúng tôi sẽ kết thúc Học kỳ này với bài kiểm tra cuối kỳ. Tôi muốn cảm ơn cô Beazley, 

cô Hường và cô Vân đã chào đón tôi đến với khối Tiểu học từ Học phần này, và đồng 

thời tôi cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả các giáo viên của khối Tiểu học, những nhà giáo tận tâm, chuyên nghiệp, 

sáng tạo và đam mê với công việc giảng dạy. Tất cả mọi người đều mong chờ một năm mới suôn sẻ và mong một 

ngày các em học sinh Tiểu học được trở lại học tại lớp. 

  

Chúc tất cả mọi người có một kỳ nghỉ vui vẻ và xin chân thành cảm ơn vì một học kỳ tuyệt vời. 

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

Kính gửi Quý Phụ huynh học sinh, 

Tháng cuối cùng của năm 2021 đã chính thức khép lại bằng kỳ kiểm tra kết thúc học 

kỳ 1 chương trình Việt Nam của các học sinh thân yêu. Những học sinh vì lý do chính 

đáng không thể tham dự kỳ kiểm tra nhà trường đã lên kế hoạch cho các con thi bù 

đảm bảo kịp thời và công bằng cho tất cả. Tôi xin vui mừng thông báo hầu hết các con 

đã rất nỗ lực cố gắng trong kỳ kiểm tra và đạt được những kết quả khả quan. 

Tiếp theo các con sẽ có một kỳ nghỉ chào đón lễ Giáng Sinh - Tết Dương lịch từ ngày 

20/12/2021 và sẽ quay trở lại trường vào ngày 04/1/2022. 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 chúc Quý Phụ huynh cùng đại gia đình một kỳ nghỉ vui 

vẻ, một lễ Giáng sinh ấm áp và một năm mới hạnh phúc, an lành. 

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 Khối Mầm non và Tiểu học  

Trong tháng Mười một, tất cả các em học sinh Khối Tiểu học đã rất hào hứng tham 

gia các hoạt động chào mừng Tuần lễ Toán học. Đây là một cơ hội tốt để nâng cao 

tầm quan trọng của toán học, và hiểu cách toán học giúp giải thích thế giới xung 

quanh chúng ta bằng một ngôn ngữ chung toàn cầu. Các em có thể hiểu được cách 

toán học xuất hiện trong mọi điều xung quanh chúng ta, và toán học có thể giúp 

chúng ta giải quyết mọi vấn đề như thế nào từ viễn cảnh thay đổi khí hậu đến lĩnh 

vực thiết kế, hay cả trong những hoạt động thường ngày. Các em học sinh tích cực 

tham gia các câu đố vui toán học và vận dụng những kĩ năng sáng tạo của mình để 

tạo ra những chiếc mũ toán học tuyệt vời. 

Ngày 20 tháng 11 vừa rồi, thầy và trò đã cùng nhau chào mừng Ngày Nhà giáo Việt 

Nam theo một cách hết sức “đặc biệt” khi mà không có các em học sinh thân yêu 

trong lớp học. Nhưng các em vẫn xuất hiện trước camera trong buổi học trực tuyến 

với những nụ cười tươi tắn cùng các tấm thiệp và bức tranh dành tặng các giáo 

viên của mình. Nhà trường xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả giáo viên rất tận 

tình và chăm chỉ của chúng tôi tại SIS! Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất 

tới tất cả các bậc Phụ huynh, ông bà, cô, chú, anh chị, những người đã trở thành 

người thầy đặc biệt của các em, cùng sát cánh với chúng tôi, luôn hỗ trợ và ủng hộ 

Nhà trường trong suốt thời gian qua.  

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

Kính gửi Quý Phụ huynh,  

Trong tháng 11 và 12 đã diễn ra hai sự kiện lớn: Ngày Nhà Giáo Việt Nam 

20/11 và chào mừng Giáng Sinh – Tết Dương Lịch. Vào Ngày Nhà Giáo Việt Nam 

20/11, các em học sinh và Quý Phụ huynh đã gửi những lời chúc tốt đẹp về sức khỏe 

và niềm vui đến giáo viên của mình. Nhà trường xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất 

cả Quý Phụ huynh và các em học sinh vì đã giành cho chúng tôi những lời chúc tốt 

đẹp nhất. Để chào mừng Giáng Sinh – Tết Dương Lịch, các thầy cô và các em học 

sinh đã tham gia qua các hoạt động vẽ tranh, trang trí nhà cửa, tìm hiểu về Giáng Sinh 

– Tết Dương Lịch…Rất nhiều sản phẩm của học sinh đã được tạo ra nhờ sự sáng tạo 

của các em.  

Ngoài ra, tháng cuối cùng của năm 2021 đã chính thức khép lại bằng kỳ kiểm 

tra kết thúc học kỳ 1 chương trình Việt Nam. Những học sinh vì lý do chính đáng 

không thể tham dự kỳ kiểm tra, nhà trường đã lên kế hoạch cho các con thi bù đảm 

bảo kịp thời và công bằng cho tất cả. Tôi xin vui mừng thông báo hầu hết các con đã rất nỗ lực cố gắng trong kỳ 

kiểm tra và đạt được những kết quả khả quan. 

Kỳ nghỉ chào đón lễ Giáng Sinh - Tết Dương lịch sẽ diễn ra từ ngày 20/12/2021 và học sinh sẽ quay trở lại 

trường vào ngày 04/1/2022. Xin chúc Quý Phụ huynh cùng gia đình một kỳ nghỉ vui vẻ, một lễ Giáng sinh ấm áp 

và một Năm mới hạnh phúc, an lành. 

 

Trân trọng,  

BGH Chương trình Việt Nam (khối Tiểu học) 

Nguyễn Thu Hường 

Thông điệp từ Phụ trách học vụ bộ môn Toán 

Trong tháng Mười một, Nhà trường đã tổ chức Tuần lễ Toán học với chủ đề “Học sinh SIS@Gamuda áp dụng tư 

duy phản biện và học tập sáng tạo”. Các em học sinh đã tích cực tham gia Cuộc thi Toán 

học Hàng ngày và Cuộc thi Làm mũ chủ đề Toán học được tổ chức trực tuyến. 

Xin chúc mừng các em học sinh giành chiến thắng các cuộc thi lần này. 

Học sinh khối IGCSE đã hoàn thành các yêu cầu của Học kỳ 1. Xin chúc mừng tất cả các 

em vì sự chăm chỉ và kiên trì trong học tập. 

Nhà trường cũng xin gửi lời cảm ơn tới giáo viên và Quý Phụ huynh đã nhiệt tình hỗ trợ 

các em học sinh trong việc dạy và học tại thời điểm đầy thử thách này. 

Chúng tôi kính chúc Quý vị và gia đình một kỳ nghỉ Giáng sinh hạnh phúc và an lành. 

Nhà trường rất mong đợi được đón các em học sinh quay trở lại trường học trong thời gian sớm nhất.  

Trân trọng, 

Maria Batac  
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Thông điệp từ Phụ trách học vụ bộ môn Tiếng Anh 

Kính gửi Quý Phụ huynh Khối 6, 

Vậy là kì nghỉ Giáng sinh đang đến thật gần, và mặc dù Học phần 2 chỉ như vừa mới 

bắt đầu, nhưng chúng ta đều xứng đáng có thêm một kỳ nghỉ sau khoảng thời gian 

chăm chỉ làm việc trong năm. 

Do chưa có thông tin chính thức về việc khi nào học sinh sẽ được quay trở lại 

trường học trong thời gian tới, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện các bài kiểm tra bằng 

hình thức trực tuyến. Dù kiểm tra trực tuyến hay trực tiếp, các em học sinh sẽ vẫn 

trải qua các bài kiểm tra nghiêm túc theo thông lệ thường niên.  

Xin Quý vị lưu ý điều này và đảm bảo rằng các em chuẩn bị tốt cho kỳ thi bằng cách 

hoàn thành tất cả các bài đánh giá bắt buộc ở trên lớp. Phụ huynh cũng có thể hỗ 

trợ học sinh bằng cách khuyến khích và duy trì một môi trường học tập thoải mái dễ 

chịu tại nhà cho các em.  

Chúc tất cả mọi người một Kỳ nghỉ Đông an lành và vui vẻ. 

Lizl Beneke  

Thông điệp từ Phụ trách học vụ các môn chuyên biệt 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

“Đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm” 

Thời gian trôi thật nhanh khi mà chúng ta đã gần tới thời điểm cuối năm, chuẩn bị đón 

kì nghỉ lễ Giáng sinh và Tết Nguyên đán. Đây luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời để 

các thành viên trong gia đình quây quần và dành thời gian cho nhau. Tôi hy vọng trong 

khoảng thời gian này, Phụ huynh và các em cùng có thể cũng nhau làm điều gì đó tiếp 

thêm năng lượng tươi mới trong cuộc sống sau khoảng thời gian dài chăm chỉ làm việc 

và học tập.  

Tôi rất vui khi được dạy một số lớp trong Học phần này và rất ấn tượng bởi sự chăm 

chỉ, kiên trì của các em học sinh. Hầu hết các em đều hình thành một thói quen học tập 

trực tuyến khoa học và nỗ lực hết sức trong bối cảnh hiện tại. Xin chân thành cảm ơn 

Quý Phụ huynh đã luôn hỗ trợ và quan tâm sát sao các em học sinh. 

Với tất cả những nỗ lực và cố gắng của các em học sinh trong thời gian qua, việc các 

em đôi lúc trở nên mệt mỏi là không thể tránh khỏi. Là người lớn, chúng ta cần chú ý 

rằng thỉnh thoảng các em có thể cảm thấy căng thẳng và thiếu động lực trong học tập. Tôi mong Quý Phụ huynh 

có thể tạo động lực, khuyến khích các em có thói quen dành thời gian chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình 

hơn như gặp gỡ bạn bè, đi bộ, chơi thể thao hay đơn giản là làm việc gì đó không liên quan đến học tập. Đây 

đều là những hoạt động không kém phần quan trọng đóng góp vào thành công của học sinh. 

Dưới đây tôi xin chia sẻ một bài viết về cách giúp các em duy trì động lực trong quá trình học trực tuyến: 

https://www.commonsensemedia.org/blog/keeping-kids-motivated-for-online-learning 

Việc thiết lập những thói quen tốt sẽ giúp các em rất nhiều trong mùa thi sắp tới. Tôi chúc tất cả các em học sinh 

chuẩn bị thật tốt và đạt được thành tích tốt nhất. Tôi rất mong đợi được thấy những kết quả tích cực từ các em.  

Nếu học sinh gặp bất kì vấn đề gì, xin vui lòng liên hệ với giáo viên để nhận được trợ giúp. Chúng tôi luôn sẵn 

sàng hỗ trợ các em.   

Xin kính chúc Quý Phụ huynh và gia đình một kì nghỉ tuyệt vời. 

Claudine van Rensburg 

Phụ trách học vụ các môn chuyên biệt 

Quản lý khối 8 & 9 
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Thông điệp từ Phụ trách học vụ bộ môn Xã hội và Nhân văn 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Vậy là kỳ thi Học kỳ I của các em học sinh đã tới rất gần. Lúc này đây, điều quan trọng 

nhất đối với các em là phải chủ động theo dõi thời gian kỳ thi diễn ra và lên kế hoạch ôn 

tập phù hợp. Để đạt kết quả tốt, các em nên trao đổi với giáo viên của mình để xác định 

những phần kiến thức ôn tập trọng tâm. 

Bên cạnh đó, học sinh cũng được khuyến khích áp dụng các thói quen tốt trong khoảng 

thời gian thi cử này. Nhiều em còn gặp khó khăn trong việc sắp xếp thời khoá biểu ôn 

tập cũng như rèn luyện sức khỏe cá nhân trong thời gian diễn ra kỳ thi. Các em có thể 

cảm thấy áp lực phải dành nhiều thời gian học hơn và đánh đổi thời gian ngủ hay sinh 

hoạt cá nhân để đạt được điều đó. Việc đạt được kết quả tốt trong học tập sẽ trở nên 

dễ dàng hơn khi các em biết cách sắp xếp thời gian ngủ nghỉ hợp lí, vì những việc này sẽ giúp tăng khả năng 

tiếp thu kiến thức. Hơn nữa, một học sinh với tâm trạng vui vẻ và được nghỉ ngơi đầy đủ sẽ có khả năng học tập 

tốt hơn một học sinh thiếu năng lượng. Quý Phụ huynh hãy cùng các em tạo ra một lịch trình ôn tập cân bằng tại 

nhà, và khuyến khích các em trao đổi với giáo viên nếu các em chưa nắm rõ những kiến thức cần ôn tập. 

Cuối cùng, tôi muốn giới thiệu tới các em học sinh và Phụ huynh cuốn sách “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của 

Nguyễn Nhật Ánh được phát hành bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Đây là một cuốn truyện hay về thế giới tuổi 

thơ hồn nhiên, giúp chúng ta khám phá lý do đằng sau những hành động mà tưởng chừng là bí ẩn của trẻ em. 

Cuốn sách cũng giúp các em có một cái nhìn sâu sắc hơn về hành động của cha mẹ mình. 

Nếu Quý Phụ huynh có bất kì vấn đề nào cần trao đổi, vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ email: 

brett.grant@gamudagardens.sis.edu.vn  

Brett Grant 

Phụ trách học vụ bộ môn Xã hội và Nhân văn 

Quản lí khối 7  

Thông điệp từ Phụ trách học vụ bộ môn Khoa học 

Kính gửi Quý Phụ huynh,  

Một năm nữa đã gần trôi qua và có lẽ là một năm khó khăn đối với nhiều người. Tôi rất 

hy vọng rằng tất cả chúng ta có thể trở lại trường học trong thời gian sớm nhất. Cảm 

ơn các em học sinh đã hoàn thành bài thi lại Cambridge của mình. Kết quả kỳ thi sẽ có 

vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên 

hệ với tôi qua email: nils.harteveld@gamudagardens.sis.edu.vn. 

Trân trọng, 

Nils Harteveld 

Quản lý khối AS và A-level 

Phụ trách học vụ bộ môn Khoa học  
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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 

TUẦN LỄ TOÁN HỌC 

16-19 THÁNG MƯỜI MỘT 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI GAMUDA GARDENS 

XIN CHÚC MỪNG CÁC EM HỌC SINH CHIẾN THẮNG 
CUỘC THI TUẦN LỄ TOÁN HỌC 

Học sinh chiến thắng Thử thách Toán học hàng ngày sẽ nhận được một phần thưởng và giấy chứng nhận. 

Học sinh chiến thắng Cuộc thi làm mũ chủ đề toán học sẽ nhận được một giấy chứng nhận tham gia cuộc thi. 

Cảm ơn tất cả các em đã tham gia và ủng hộ những hoạt động này. 

Vui lòng xem trang tiếp theo để theo dõi danh sách người chiến thắng mỗi cuộc thi. 

SIS @ Gamuda Gardens_Tuần lễ Toán học_Tháng 11 2021 

SIS @ Gamuda Gardens_Tuần lễ Toán học_Tháng 11 2021 

THỬ THÁCH TOÁN HỌC HÀNG NGÀY 

TUẦN LỄ TOÁN HỌC 

Khúc Minh Vũ 1A 

Sem Van Meenen 1A 

Aizen Grear 1L 

Cristopher Johan Alipio 1L 

Thiều Min-Guo (Thiều Jaydan) 2A 

Nguyễn Thị Hồng Anh 2A 

Phạm Như Vinh 2B 

Nguyễn Vũ Minh 2B 

Song Yoon Je 2L 

Nguyễn Hoàng Hải Phong 2L 

Moon JuOne 3L 

Nguyễn Trịnh Hy Thiên 4B 

Vũ Nguyên Khôi 4B 

Nguyễn Bình Minh Ngọc 5A 

Hoàng Cẩm Vân Hà 5A 

Han Jeongu 5L 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
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 Tháng Mười Hai  2021 
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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 

SIS @ Gamuda Gardens_Tuần lễ Toán học_Tháng 11 2021 

SIS @ Gamuda Gardens_Tuần lễ Toán học_Tháng 11 2021 

TUẦN LỄ TOÁN HỌC 

TUẦN LỄ TOÁN HỌC 

THỬ THÁCH TOÁN HỌC HÀNG NGÀY 

THỬ THÁCH TOÁN HỌC HÀNG NGÀY 

KHỐI 
THCS 

KHỐI 
THPT 

Nguyễn Duy Tuấn 6A 

Trần Nguyễn Nhật Minh 6B 

Jung Kyu Jung 6LA 

Trần Tùng Linh 6LA 

Nguyễn Khắc Đức 7A 

Nguyen Phuong An 7B 

Choi JiHee 7LA 

Lại Quang Minh 8A 

Vũ Việt Minh Khôi 8B 

Nguyễn Hoàng Thiên Ngọc 8LA 

Siah Shi Lin 8LB 

Chun Soobeen IGCSE 1B 

Đào Nhật Quang IGCSE 1C 

Dương Triều An IGCSE 1D 

Siona Gwendoline IGCSE 2A 

Lê Hiểu Mi IGCSE 2B 

Yoon HyoJung IGCSE 2C 

Trần Chí Đăng IGCSE 2C 

Đoàn Gia Khang AS - A 

Nguyễn Quốc Hải AS - B 

Siah Wee Hao AL - A 

Trần Chí Cường AL - A 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 Tháng Mười Hai  2021 
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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 

SIS @ Gamuda Gardens_Tuần lễ Toán học_Tháng 11 2021 

SIS @ Gamuda Gardens_Tuần lễ Toán học_Tháng 11 2021 

TUẦN LỄ TOÁN HỌC 

TUẦN LỄ TOÁN HỌC 

THỬ THÁCH LÀM MŨ CHỦ ĐỀ TOÁN HỌC 

THỬ THÁCH LÀM MŨ CHỦ ĐỀ TOÁN HỌC 

KHỐI 
TH 

KHỐI 
TH 

HỒ BẢO LONG - 1A 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
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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 

SIS @ Gamuda Gardens_Tuần lễ Toán học_Tháng 11 2021 

SIS @ Gamuda Gardens_Tuần lễ Toán học_Tháng 11 2021 

TUẦN LỄ TOÁN HỌC 

TUẦN LỄ TOÁN HỌC 

THỬ THÁCH LÀM MŨ CHỦ ĐỀ TOÁN HỌC 

THỬ THÁCH LÀM MŨ CHỦ ĐỀ TOÁN HỌC 

KHỐI 
TH 

KHỐI TH 

TRẦN HÀ ANH - 2B 
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