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NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thư từ Cô Hiệu trưởng 

 Thông điệp từ Thầy Hiệu phó khối THPT  

 Thông điệp từ Thầy Hiệu phó khối THCS  

 Thông điệp từ Cô Quản lý Học vụ Chương trình 

Việt nam khối THCS 

 Thông điệp từ Cô Quản lý học vụ khối Dự bị 

Tiểu học và Tiểu học  

 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 

Thư của Hiệu trưởng 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Nhiệt liệt chào mừng Quý vị và các 

em học sinh quay trở lại trường. 

Và xin gửi lời chào mừng đặc biệt tới 

các bậc phụ huynh và nhân viên mới 

của trường trong Năm học này. Thật 

đáng tiếc khi chúng ta phải bắt đầu 

năm học mới bằng việc dạy và học 

trực tuyến! Không có gì tuyệt vời 

hơn khi được trực tiếp đứng chào 

đón học sinh của chúng tôi tới 

trường và ngắm nhìn những khuôn 

mặt rạng rỡ của các em khi gặp lại 

bạn bè và thầy cô. Hy vọng rằng 

chúng ta sẽ sớm được nghe lại âm thanh học sinh nơi hành 

lang lớp học!    

Tin tốt là các em học sinh vẫn đang không ngừng học tập 

một cách hăng say! 

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG: 

Tôi xin trân trọng giới thiệu tới Quý Phụ huynh đội ngũ quản 

lý cấp cao và cấp trung của trường. Quý Phụ huynh vui 

lòng liên hệ với Ban Giám hiệu theo danh sách dưới đây 

nếu cần tư vấn, hay có bất kì quan tâm hoặc đề xuất nào.  

Quản lý cấp cao: 

Bà Lorraine Els - Hiệu trưởng 

lorraine.els@gamudagardens.sis.edu.vn 

Ông Roy Donnan - Phó Hiệu trưởng khối Tiểu học: 

roy.donnan@gamudagardens.sis.edu.vn 

Ông Mark Hemphill - Phó Hiệu trưởng khối THCS  

Mark.hemphill@gamudagardens.sis.edu.vn  

Ông Michael Ogden - Phó Hiệu trưởng khối THPT  

michael.ogden@gamudagardens.sis.edu.vn 

Bà Nguyễn Thị Huyền Anh- Quản lý Học vụ Chương trình 

Việt Nam khối THCS 

anh.nguyenthihuyen@gamudagardens.sis.edu.vn 

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 

mailto:lorraine.els@gamudagardens.sis.edu.vn
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mailto:Mark.hemphill@gamudagardens.sis.edu.vn
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Bà Nguyễn Thu Hường - Quản lý Học vụ chương trình Việt nam 

khối Tiểu học  

huong.nguyenthu@kinderworldgroup.com  

Bà Trần Thị Thúy Vân -Phó Quản lý Học vụ Chương trình Việt 

Nam khối Tiểu học  

van.tranthithuy@gamudagardens.sis.edu.vn 

Bà Vũ Thị Thủy - Quản lý Học vụ khối Mầm non 

thuy.vuthi@gamudagardens.kinderworld.edu.vn 

Quản lý cấp trung: 
Bà Sharon Beazley- Phụ trách học vụ khối Mầm non và Tiểu học 
sharon.beazley@gamudagardens.sis.edu.vn 
Ông Lizl Beneke – Phụ trách học vụ bộ môn Tiếng Anh - Phụ 
trách khối 6 
lizl.beneke@gamudagardens.sis.edu.vn  
Bà Maria Celeste Darilay Batac – Phụ trách học vụ bộ môn Toán 
- Phụ trách khối THPT 
maria.batac@gamudagardens.sis.edu.vn 
Ông Brett Grant – Phụ trách học vụ bộ môn Xã hội và Nhân văn 
- Phụ trách khối 7 
brett.grant@gamudagardens.sis.edu.vn 
Bà Claudine van Rensburg – Phụ trách học vụ các môn chuyên 
biệt - Phụ trách khối 8 
claudine.vanrensburg@gamudagardens.sis.edu.vn  
Ông Nils Erik Harteveld - Phụ trách học vụ bộ môn Khoa học - 
Phụ trách khối  AS & A Level 
nils.harteveld@gamudagardens.sis.edu.vn 

Kết quả Kỳ thi Cambridge 

Trong Năm học 2020-2021, học sinh và nhân viên Nhà trường 

đã phải đối mặt và vượt qua nhiều thử thách bởi đại dịch Covid-

19. Tuy nhiên, những thành tựu học tập tuyệt vời mà các em học 

sinh đạt được là minh chứng cho sự quyết tâm và cố gắng trong 

học tập của các em cũng như sự nỗ lực của đội ngũ giáo viên 

trong việc giảng dạy trong năm học qua. 

Gia đình hoàn toàn có thể tự hào về những kết quả học tập tuyệt 

vời mà các giáo viên và học sinh đã cùng nhau đạt được.  

Tôi xin tuyên dương một số kết quả nổi bật trong kỳ thi vừa qua. 

Chúc mừng các em học sinh và Quý Phụ huynh. Tôi biết rằng 

Quý vị cũng tự hào về các em như chúng tôi! 

HS. Nguyễn Khánh Vân đạt điểm A* ở tất cả các môn thi của 

chứng chỉ Cambridge cấp độ  A level. 

HS. Kim Ji Woo đạt 99% môn Toán của chứng chỉ Cambridge 

cấp độ AS level. 

HS. Phạm Thảo Hiền - 98% môn Toán của chứng chỉ 

Cambridge - IGCSE 

HS. Dương Hoàng Tú - 98% môn Toán của chứng chỉ 

Cambridge IGCSE 

HS. Nguyễn Phương Ý – 98% môn Toán của chứng chỉ 

Cambridge IGCSE 

HS. Nguyễn Diệu Anh – 98% môn tiếng Anh (ngôn ngữ thứ hai) 

của chứng chỉ Cambridge IGCSE  

20 học sinh khối IGCSE2 đã xuất sắc đạt điểm A* và A cho 

tất cả các môn học. 
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HỌC TRỰC TUYẾN 

Học sinh và giáo viên của chúng tôi đã nhanh chóng chuẩn bị cho việc dạy và học trực tuyến, bắt đầu từ ngày 9 

tháng 8. 

Năm nay, do lo ngại rằng sẽ có những lỗ hổng trong việc học tập của học sinh, chúng tôi đã cung cấp phương 

pháp học trực tuyến cho học sinh Các em đã làm chúng tôi ngạc nhiên khi dễ dàng tham gia và ổn định việc học 

trực tuyến. Các em tích cực tham gia vào bài học, các em hát, đọc thuộc lòng và kể theo câu chuyện mà giáo 

viên đọc cho các em. Thật tuyệt vời khi nhìn các em học sinh nhỏ của chúng ta tham gia vào các hoạt động học 

tập. 

Quý Phụ huynh vui lòng nhắc nhở các em vào lớp đúng giờ, mặc áo sơ mi đồng phục, bật camera và hoàn thành 

các bài tập, nhiệm vụ được giao. 

Quý Phụ huynh vui lòng lưu ý: 

1.       Camera: 

a.       Theo quy định của Nhà trường, camera PHẢI được bật trong giờ học. 

b.       Các giáo viên PHẢI nhìn thấy được toàn bộ khuôn mặt của học sinh và phần từ vai trở lên. 

c.      Nếu học sinh không bật camera, giáo viên hoặc trợ giảng sẽ gửi cho Phụ huynh một email để 

thông báo rằng con em mình sẽ bị tính là vắng mặt trong tiết học đó.  

d.       TRỪ KHI…..  

2.       Quý Phụ huynh nên làm gì với tư cách là cha mẹ?  

a.      Nếu các em gặp vấn đề với camera hoặc Wi-Fi, Phụ huynh VUI LÒNG liên hệ với giáo viên chủ 

nhiệm và thông báo về sự cố cũng như thời gian khắc phục. 

3.       Tại sao học sinh nên bật camera? 

a.       Giáo viên cần quan sát học sinh trong khi giảng dạy để nắm bắt học sinh có hiểu những gì giáo 

viên đang dạy hay không.  

b.       Học sinh cần có cảm giác như đang ở “lớp học” thực sự – tất cả học sinh phải hiện diện trong 

lớp.  

c.       Học sinh cần trả lời khi được giáo viên gọi.  

d.      Học sinh KHÔNG ĐƯỢC chơi game hoặc sử dụng mạng xã hội trong giờ học. Khi bật camera, 

giáo viên có thể quan sát được hoạt động của các em.  

4.       Học sinh phải thông báo cho giáo viên nếu cần rời khỏi tiết học.  

5.       Học sinh có giờ nghỉ và giờ ăn trưa, do đó các em không nên ăn trong giờ học.  
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SÁCH VÀ VĂN PHÒNG PHẨM 

Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhân viên Văn phòng 

trường đã dành thời gian phân loại và soạn sách cùng văn 

phòng phẩm cho các em học sinh. Do ảnh hưởng của dịch 

COVID, chúng tôi đã phải làm việc với số lượng nhân viên tối 

thiểu cho phép, bởi vậy cả trường trông thật giống như một cái 

bưu điện với rất nhiều bưu kiện sẵn sàng để phân phát.  

Hầu hết học sinh đã nhận được tất cả sách vở cần thiết, ngoại 

trừ tiểu thuyết và cuốn Viễn cảnh Toàn cầu cho khối THCS. Tiểu 

thuyết và sách Viễn cảnh Toàn cầu dành cho khối 7,8 và 9 

(những cuốn sách này sẽ tiếp tục được sử dụng) sẽ được giữ ở 

trường cho đến khi học sinh quay trở lại trường học. 

Quý Phụ huynh vui lòng thông báo cho Nhà trường nếu con em 

mình vẫn còn đang thiếu bất kì cuốn sách nào. 

 

GIAO TIẾP 

Quý Phụ huynh lưu ý rằng việc liên lạc giữa phụ huynh và giáo 

viên là rất quan trọng. Các giáo viên khối Tiểu học sẽ gửi phụ 

huynh bản tin hàng tuần, giáo viên khối THCS và THPT sẽ gửi 

email tới phụ huynh 2 tuần 1 lần thông báo về các phần của 

môn học và các bài học sẽ được giảng dạy trong khoảng thời 

gian đó. Những thông tin quan trọng về các bài kiểm tra, bài tập 

và các tiêu chí cần đạt sẽ được giáo viên chủ nhiệm thông báo 

tới phụ huynh. 

Xin cảm ơn Quý Phụ huynh đã luôn ủng hộ nhà trường, và tôi hy 

vọng Quý vị sẽ tiếp tục hỗ trợ các giáo viên và học sinh trong 

giai đoạn học và dạy trực tuyến đầy thử thách này.  

 

Nếu có bất kì điều gì thắc mắc hoặc có những đóng góp, đề xuất 

tích cực, xin vui lòng liên hệ tôi. 

 

Mong tất cả mọi người đều bình an. 

Trân trọng. 

Lorraine Els  

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

 Tháng Tám  2021 

Trang 4 / 9 

   http://gamudagardens.sis.edu.vn 

 

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda 
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang 
Mai District, Hanoi City 
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn 
Tel: (84-24) 73041777 



 5 

  

Thông điệp từ thầy Phó Hiệu trưởng khối THPT  

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Hi vọng rằng tất cả mọi người đều đã có một kì nghỉ thoải mái và được nghỉ ngơi đầy đủ. 
Thật không may khi chúng ta lại một lần nữa phải bắt đầu năm học bằng hình thức học 
trực tuyến. Tuy nhiên, thầy và trò chúng ta đều đã rất quen thuộc với việc dạy và học trực 
tuyến. Các giáo viên trong trường vẫn luôn giữ tiêu chuẩn cao cho tất cả học sinh trong 
trường. 

Chúng ta đã nhận được các kết quả tuyệt vời của các em học sinh khối IG2, ASL và AL 
trong các kì thi Cambridge diễn ra vào tháng 6/2021. Tôi rất tự hào về tất cả các em học 
sinh, các em đã dành rất nhiều thời gian ôn tập nhằm đạt kết quả cao nhất! Nếu có bất kì 
môn thi nào học sinh muốn dự thi lại, Phụ huynh vui lòng điền đơn đăng kí và nộp lại cho 
tôi trước ngày 17/9. Lưu ý, phụ huynh sẽ phải đóng một khoản phí cho việc dự thi lại và 
khoản phí này sẽ được nêu rõ hơn trong đơn đăng kí. Đợt thi lại của Cambridge sẽ diễn 
ra vào tháng 11/2021. 

Đối với học sinh khối A Level đang bắt đầu chuẩn bị hồ sơ nộp vào các trường đại học và cao đẳng, tôi sẽ là người 
hỗ trợ các em trong quá trình này. Nếu các em và Quý vị có bất kì câu hỏi nào hoặc muốn gặp để trao đổi, vui lòng 
liên hệ với tôi. Tôi rất vui khi được giải đáp thắc mắc của các em và Quý vị! 

Các em học sinh và Quý Phụ huynh có thể liên hệ với tôi qua email: 

michael.ogden@gamudagardens.sis.edu.vn  

Trân trọng 

Michael Ogden 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
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Thông điệp từ thầy Phó Hiệu trưởng khối THCS  

Chào mừng Quý Phụ huynh và học sinh khối THCS đã quay trở lại trường SIS. 

Tôi là Mark J. Hemphill, Phó Hiệu trưởng khối THCS. 

Năm học 2021-2022 là năm thứ 34 của tôi trong lĩnh vực giáo dục. Tôi xuất thân từ tiểu 

bang Texas, Hoa Kỳ. Tôi từng là giáo viên và quản trị viên ở cấp THCS và THPT tại Hoa 

Kỳ, Châu Âu và Châu Á. 

Chúng tôi rất may mắn khi có một đội ngũ nhân viên cực kỳ xuất sắc ở khối THCS, và cả 

các giáo viên cùng nhân viên mới tại SIS. 

Chúng tôi mong chờ các em học sinh quay trở lại học tập tại trường, nhưng cho đến lúc 

đó, chúng tôi cam kết cung cấp chương trình giáo dục trực tuyến chất lượng cao và đem 

đến cho các em thành công trong học tập. Chúng tôi đánh giá rất cao sự tham gia của 

học sinh và sự hỗ trợ của phụ huynh. Nếu Quý Phụ huynh có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc 

mắc nào, vui lòng liên hệ với tôi qua email: Mark.hemphill@gamudagardens.sis.edu.vn 

Trong tháng này, chúng tôi đã tổ chức cuộc họp Ban giám hiệu cấp THCS đầu tiên , bao 

gồm 12 giám sát viên lớp 6-9. Chúng tôi đã thảo luận về trách nhiệm của họ với tư cách 

là người giám sát, và cho họ biết rằng họ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình 

tự học tại trường WASC cũng như các hoạt động ngoại khóa khác. Họ sẽ hỗ trợ Ban 

quản trị trong việc kết nối với lớp của họ, và đổi lại, Ban quản trị sẽ chia sẻ ý kiến của các thành viên trong lớp. 

Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả những người giám sát lớp đã đảm nhận vai trò quản lí trong trường THCS, hy vọng 

mọi người sẽ tiếp tục đồng hành với các sáng kiến và sự kiện khác trong toàn trường năm học tới. Cơ hội này sẽ 

mang đến một trải nghiệm tuyệt vời cho học sinh của chúng tôi và khơi dậy tinh thần làm chủ trong sự thành công 

của SIS Gamuda Gardens.  

Trân trọng! 

Mark Hemphill  

 

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda 
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang 
Mai District, Hanoi City 
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn 
Tel: (84-24) 73041777 

mailto:michael.ogden@gamudagardens.sis.edu.vn
mailto:Mark.hemphill@gamudagardens.sis.edu.vn
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Thông điệp từ Quản lý học vụ chương trình Việt Nam khối THCS 

Kính gửi các Quý Phụ huynh,  

Tôi tên là Nguyễn Thị Huyền Anh – Quản lý học vụ chương trình Việt Nam khối THCS.  

Lời đầu tiên tôi xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các bậc phụ huynh học 

sinh và các em học sinh thân yêu.  

Năm học 2020 – 2021 đã qua dù có nhiều khó khăn nhưng chúng ta đã khắc phục và 

đạt được những thành tích đáng trân trọng. Tôi xin chân thành cảm ơn sự thông cảm, 

thấu hiểu và sát cánh của quý phụ huynh; sự cố gắng của toàn thể cán bộ, giáo viên, 

nhân viên và các em học sinh. 

Một lần nữa xin được vui mừng chào đón quý phụ huynh và các em đến với năm học 

2021 - 2022. Tôi sẽ tiếp tục đồng hành với học sinh trong từng hoạt động và chúc các em sẽ có một năm học vui 

vẻ, an toàn và bổ ích. 

Trân trọng! 

Nguyễn Thị Huyền Anh  

 

Thông điệp từ Phó Quản lý học vụ khối Dự bị Tiểu học và Tiểu học  

Kính gửi Quý phụ huynh, 

Tôi rất hân hạnh khi được giới thiệu bản thân với tư cách là Phụ trách học vụ khối 

Tiểu học. Tên tôi là Sharon Beazley và tôi đến từ Vương quốc Anh. Tôi đã tốt 

nghiệp cử nhân chuyên ngành Sư phạm, chuyên ngành giáo viên Tiểu học. 

Tôi đã có nhiều năm tuyệt vời sống và giảng dạy tại Việt Nam. Tôi đã có cơ hội làm 

việc tại một số học xá của KIK/SIS, giảng dạy cho nhiều lứa tuổi bao gồm cả Mầm 

non và Tiểu học. 

Bước vào Năm học 2021-2022, tôi đã vô cùng ấn tượng về cộng đồng trong trường 

học tuyệt vời mà chúng ta đang xây dựng. Mặc dù đây không phải là cách chúng ta 

thường bắt đầu một năm học mới, nhưng điều này không thể ngăn cản các em học 

sinh của chúng ta vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết tham gia các lớp học trên Teams 

mỗi ngày, kết nối với giáo viên và bạn cùng lớp của mình. Các cộng đồng vẫn đang 

được xây dựng, việc học tập vẫn diễn ra và học sinh vẫn hào hứng xen lẫn thích thú 

tham gia vào các lớp học của mình.  

Tôi hy vọng mình có cơ hội được làm quen tất cả học sinh và gia đình các em trong 

năm tới, mong rằng chúng ta có thể quay lại trường học càng sớm càng tốt khi tình 

hình dịch trở nên an toàn hơn. Bằng việc xây dựng sự kết nối chắc chắn giữa nhà 

trường và gia đình, chúng tôi đảm bảo Năm học 2021-2022 sẽ là một năm học 

thành công và viên mãn đối với học sinh của chúng ta.  

Trân trọng 

Sharon Beazley 

 

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda 
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang 
Mai District, Hanoi City 
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn 
Tel: (84-24) 73041777 
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Thông điệp từ Phụ trách học vụ bộ môn Toán 

Kính gửi Quý phụ huynh và học sinh, 

Chào mừng Năm học 2021-2022! 

Tôi là Maria Batac. Tôi tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm chuyên ngành Toán và là mộtThạc 

sĩ Toán học. Tôi đã có 8 năm giảng dạy tại Trường Quốc tế Singapore. 

Hiện tôi là Phụ trách học vụ bộ môn Toán và quản lý khối IGCSE 1 và IGCSE 2, là đầu 

mối liên hệ quan trọng về mọi vấn đề liên quan tới phúc lợi và sức khỏe của học sinh.  

Xin chân thành cảm ơn Quý phụ huynh đã gửi gắm các em tại SIS. Chúc tất cả chúng ta 

có một năm học mới an toàn, khỏe mạnh và thành công! 

Nếu có bất kì vấn đề gì, vui lòng liên hệ với tôi qua email: maria.batac@gamudagardens.sis.edu.vn. 

Trân trọng 

Maria Batac  

 

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda 
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang 
Mai District, Hanoi City 
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 và học sinh của SIS, 

Tôi là Lizl Beneke, và tôi đến từ Cape Town, Nam Phi. Tôi đã tốt nghiệp Cử nhân 

Nhân văn học – chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và Sân khấu học, cùng với đó là chứng 

chỉ Sau đại học chuyên ngành Sư phạm của Trường Đại học Stellenbosch.  

Tôi đã cống hiến cho nền giáo dục được 8 năm, hiện đang dạy chủ yếu là môn tiếng 

Anh và Văn học Anh. Đây là năm thứ 2 tôi giảng dạy tại SIS và là năm đầu tiên tôi 

đảm nhiệm chức vụ Phụ trách học vụ bộ môn tiếng Anh. Tôi cũng là sẽ quản lý khối 

6. 

Với tư cách là người quản lý, tôi sẽ hướng dẫn và hỗ trợ các em học sinh khối 6 khi 

các em chuyển cấp từ Tiểu học sang THCS. Tôi biết rằng đây là quãng thời gian thay 

đổi và trưởng thành của các em, chúng tôi mong muốn tạo điều kiện cho các em phát triển trên con đường trở 

thành công dân toàn cầu. 

Cuối cùng, nếu có bất kì câu hỏi hay vấn đề nào, vui lòng liên hệ với tôi qua email: 

lizl.beneke@gamudagardens.sis.edu.vn. Tôi rất hoan nghênh việc trao đổi bởi tôi tin rằng giao tiếp giữa phụ 

huynh và nhà trường là nền tảng của một nền giáo dục vững chắc. 

Trân trọng 

Lizl Beneke  

mailto:maria.batac@gamudagardens.sis.edu.vn
mailto:lizl.beneke@gamudagardens.sis.edu.vn
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Thông điệp từ Phụ trách học vụ các môn chuyên biệt 

Kính gửi cộng đồng SIS, 

Tôi là Cô van Rensburg, hầu hết học sinh thường gọi tôi là Cô Vans. Tôi đến từ Nam Phi và đây là năm thứ 3 

của tôi tại SIS. Trong khoảng thời gian làm việc tại SIS, tôi đã giảng dạy nhiều khối lớp 

khác nhau. Năm nay tôi sẽ giảng dạy môn học ICT cho khối IGCSE và môn Kinh tế học 

cho khối AS/AL. Tôi yêu thích được làm việc cùng các em học sinh và theo dõi sự phát 

triển của các em cả trong và ngoài lớp học. Tôi hy vọng có thể tiếp tục lên kế hoạch các 

sự kiện thể thao cho học sinh và có thêm nhiều sự kiện liên nhà trong năm nay.  

Tôi đảm nhiệm hai vai trò: Phụ trách học vụ các môn chuyên biệt và quản lý  khối 8-9. 

Tôi làm việc chặt chẽ với học sinh, giáo viên và phụ huynh khối 8-9 để đảm bảo rằng 

các em đang học tập và hoạt động xã hội đúng hướng. Nếu có bất kì câu hỏi hoặc thắc 

mắc liên quan tới học sinh thuộc những khối lớp này, phụ huynh vui lòng liên hệ trực 

tiếp với tôi.  

Tôi rất mong đợi năm học tới và chào mừng các em học sinh quay trở lại trường học. 

Trân trọng 

Claudine van Rensburg  

 

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda 
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang 
Mai District, Hanoi City 
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn 
Tel: (84-24) 73041777 

Thông điệp từ Phụ trách học vụ bộ môn Khoa học 

Kính gửi Quý Phụ huynh và học sinh, 

Tôi là thầy Nils Harteveld. Tôi là người phụ trách học vụ bộ môn Khoa học và quản lý khối 

AS v à khối A Level. Tôi đã giảng dạy tại SIS được 2 năm, và tôi rất vui khi được giúp học 

sinh những vấn đề liên quan tới toán hay phúc lợi và sức khỏe của các em. Bên cạnh vai 

trò là người phụ trách học vụ và quản lý, tôi còn là giáo viên môn hóa học khối AS và A 

Level. 

Tôi rất mong đợi năm học tới. Nếu có bất kì điều gì thắc mắc , xin vui lòng liên hệ tôi 

Kind regards, 

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

Tôi là Thầy Grant và tôi đến từ bang Tasmania, Úc. Tôi có bằng Thạc sĩ Sư phạm tại 

Trường Đại học Tasmania với chuyên ngành là Ngôn ngữ Anh và Nhân văn học. Tôi 

chọn những lĩnh vực giảng dạy này bởi vì chúng khá thú vị đối với cá nhân tôi, và tôi tin 

rằng các giáo viên nên có niềm yêu thích cá nhân đối với lĩnh vực mà họ dạy. 

Đây là năm thứ bảy của tôi tại SIS và là năm thứ hai với tư cách là người phụ trách học 

vụ bộ môn Xã hội và Nhân văn. Là người đứng đầu bộ môn, tôi đảm nhiệm phụ trách 

học vụ cho các môn Viễn cảnh Toàn cầu, Kinh doanh, Kinh tế, Lịch sử, Tâm lí và Xã hội 

học. Tôi cũng giảng dạy môn Viễn cảnh Toàn cầu cho khối 6 và khối IGCSE 2. Trong thời gian công tác tại đây, 

tôi rất vui khi được dạy nhiều học sinh xuất sắc với vai trò là giáo viên bộ môn Xã hội và Nhân văn. Tôi hy vọng 

sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em với các vai trò của mình, đặc biệt là vai trò người quản lý khối 7 khi các em 

quay trở lại trường. 

Với tư cách là người quản lý khối 7, tôi chịu trách nhiệm hỗ trợ cho tất cả giáo viên khối 7 bất kể môn học nào để 

đảm bảo việc đem đến phương pháp giảng dạy tốt nhất cho học sinh. Tôi cũng chịu trách nhiệm hỗ trợ và giúp 

đỡ các em học sinh gặp khó khăn trong quá trình thích nghi với khối lớp 7 hoặc gặp khó khăn trong các môn 

học. Trong vai trò này, tôi sẵn sàng trò chuyện với những học sinh được giáo viên giới thiệu và học sinh cũng có 

thể thoải mái đến gặp tôi nếu vướng mắc có bất kì vấn đề nào. 

Năm nay, mục tiêu của tôi là giúp đỡ học sinh khối 7 tiếp tục hành trình trở thành những học sinh tự tin và độc 

lập hơn. Giống như ở khối 6, sẽ có một khoảng thời gian các em phải trải qua để quen dần với các yêu cầu và 

tiêu chí khác nhau ở khối 7. Học sinh sẽ được giáo viên và tôi hỗ trợ trong giai đoạn này, nhưng tôi tự tin rằng tất 

cả các em có thể thích ứng tốt khi lên lớp 7. 

Nếu Quý Phụ huynh có bất kì câu hỏi hoặc vấn đề nào, vui lòng liên lạc với tôi qua email 

brett.grant@gamudagardens.sis.edu.vn  

Trân trọng, 

Brett Grant 

 

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda 
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang 
Mai District, Hanoi City 
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn 
Tel: (84-24) 73041777 

mailto:brett.grant@gamudagardens.sis.edu.vn

