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Thư từ Hiệu Trưởng 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh và học sinh, 

 

CUỘC HỌP PHỤ HUYNH 

Tôi xin cám ơn Quý Phụ huynh đã tham dự 

cuộc Họp Phụ huynh do Nhà trường tổ chức 

vào tuần cuối của Học phần 1. Chúng tôi rất 

vui mừng vì tỉ lệ phụ huynh tham dự cuộc họp 

lần này khá cao: 

 

Tỉ lệ phụ huynh khối Tiểu học tham dự cuộc 

họp đạt 82% 

Tỉ lệ phụ huynh khối Cấp 2 và Cấp 3 Quốc tế 

đạt 76% 

Tỉ lệ phụ huynh khối Cấp 2 Song ngữ đạt 76% 

 

Nhà trường luôn trân trọng thời gian và những đóng góp mà Quý vị dành 

cho các em học sinh và Nhà trường.  

 

HỖ TRỢ HỌC TẬP 

Tại trường SIS@Gamuda Gardens, chúng tôi có những chương trình 

nhằm giúp đỡ các em học sinh trong học tập. Giáo viên môn tiếng Anh 

tăng cường giúp đỡ các học sinh có khả năng tiếng Anh hạn chế, các 

em học sinh có thành tích học tập xuất sắc sẽ hỗ trợ các học sinh khác 

trong giờ ăn trưa, các giáo viên cũng luôn sẵn sàng giải đáp các thắc 

mắc của học sinh trong và sau giờ học. Quý vị vui lòng liên hệ với tôi 

hoặc với giáo viên chủ nhiệm lớp nếu như Quý vị có nhu cầu muốn con 

được hỗ trợ thêm trong học tập. 

 

NGÀY HỘI THỂ THAO 

Nhà trường đã tổ chức Ngày hội Thể thao vào những ngày học cuối của 

Học phần 1. Các em học sinh vô cùng háo hức với sự kiện này. Các em 

đã thể hiện rất tốt tinh thần đồng đội và cùng tham gia nhiệt tình vào các 

hoạt động thể thao. Sân bóng và phòng Thể chất luôn tràn ngập tiếng 

cười nói, tiếng reo hò, cổ vũ của các em.  

 

Tôi xin cảm ơn các thầy cô trong đội Thể dục của Nhà trường đã tổ chức 

hoạt động vô cùng bổ ích này cho các em học sinh Khối Mầm non và 

Tiểu học cùng tham dự. Thật đáng tiếc, sự kiện thể thao dành cho khối 

Cấp 2 và Cấp 3 sẽ được hoãn tới học phần này vì lí do thời tiết. 
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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 

 

NỘI DUNG BẢN TIN 

 Thư từ Cô Hiệu trưởng 

 Thông điệp từ Thầy Hiệu phó (THCS & THPT) 

 Thông điệp từ Điều phối viên khối 6 

 Thông điệp từ Điều phối viên khối 7 

 Thông điệp từ Điều phối viên khối 8&9 

 Thông điệp từ Điều phối viên khối AS-A Level  
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Dưới đây là kết quả thi đấu của các Nhà sau sự kiện Ngày hội Thể thao: 

 

Red Dragons -  216 điểm 

Black Phoenix - 191 điểm 

Golden Lions - 187 điểm 

 

Nhà trường đang rất nóng lòng chờ đón các sự kiện thi đấu thể thao sẽ 

tiếp tục được tổ chức trong thời gian tới. 

 

Tuần đọc sách SIS 

Tuần đọc sách SIS Reads đã diễn ra thành công tốt đẹp. Không có gì 

tuyệt vời hơn khi được nhìn thấy các em học sinh hào hứng đọc sách. 

Tiêu điểm của tuần này là để khơi dậy hứng thú đọc sách của học sinh, 

đọc để giải trí, đọc để giải đáp tò mò, đọc để nghiên cứu, để làm được 

điều đó, mỗi ngày Nhà trường tổ chức các hoạt động khác nhau. Tuần 

đọc sách đã kết thúc với hoạt động “snuggle up and read’ (Ôm gối và 

đọc sách), Nhà trường đã ghi lại rất nhiều ảnh của học sinh tham gia 

vào các hoạt động “wear a message” (mặc áo hoặc mang dòng chữ có 

thông điệp), “hats off to reading” (cởi mũ đọc sách), “book ex-

change” (Hội trao đổi sách) và “catch me reading” (Đọc sách mọi nơi). 

 

Nhà trường xin chân thành cảm ơn Quý Phụ huynh và học sinh đã gửi 

những quyển sách ủng hộ đến trường. Những quyển sách đó sẽ được 

gửi đến cho các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. 

 

STEM 

Nhà trường đã hoàn thiện phòng STEM và đã trang bị đầy đủ các thiết 

bị cho chương trình UBITECH và MAKEBLOCK. Các em học sinh sẽ sử 

dụng máy tính bảng Ipad để học lập trình. Các em học sinh rất thích thú 

với những hoạt động STEM ở trường. Trong Học kỳ tới, Nhà trường sẽ 

bổ sung thêm Câu lạc bộ STEM nơi các em có thể học thêm về lập trình 

robot. 

 

CHƯƠNG TRÌNH DYNED 

Quý Phụ huynh vui lòng khuyến khích các em học sinh làm bài tập trên 

phần mềm Dyned ở nhà để giúp các em cải thiện khả năng tiếng Anh. 

Các em học sinh sẽ học theo trình độ của mình và sẽ được cấp chứng 

chỉ từ chương trình Dyned khi các em đạt trình độ từ A1-C2. Các học 

sinh Cấp 3 cần phải đạt trình độ C2 vào cuối năm học vì trình độ tiếng 

Anh này tương đương với điểm 8-9 trong IELTS và chắc chắn sẽ hỗ trợ 

các em trong việc đăng ký vào các trường đại học. 

 

CÂU LẠC BỘ VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ 

Học phần 2 của năm học đã bắt đầu với rất nhiều những hoạt động bổ 

ích cho các em học sinh 

Các câu lạc bộ đã bắt đầu vào thứ Hai, ngày 29 tháng 10. Rất mong 

Quý phụ huynh sẽ hỗ trợ để các em học sinh giữ gìn tốt sức khoẻ thể 

chất và tinh thần. 

Các em học sinh Khối 4 và Khối 5 sẽ là những học sinh đầu tiên tham 

dự chương trình OBV của năm nay. Nhà trường đã tổ chức buổi chia sẻ 

thông tin cho Quý Phụ huynh vào ngày 30/10 vừa qua về chương trình 

này. 

 

 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GẢDENS     

 October  2015 
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ĐỒNG PHỤC 

Trong thời gian tới của Học phần 2, thời tiết sẽ lạnh hơn nên các em học 

sinh cần lưu ý mặc đúng đồng phục. đi học. Quy định về Đồng phục mùa 

đông của Nhà trường gồm có:  

 

Đồng phục mùa đông đã có sẵn tại trường để phục vụ các em học sinh. 

Quý Phụ huynh có nhu cầu vui lòng liên hệ Văn phòng trường để được 

hỗ trợ. 

 

HALLOWEEN 

Các em học sinh rất thích thú với hoạt động trang trí mặt nạ Halloween 

cùng với các bạn của mình. Các em đã có cơ hội tương tác, chia sẻ và 

cùng nhau tạo ra những chiếc mặt nạ đẹp mắt. Các em học sinh vô cùng 

háo hức khi diện trang phục Halloween đến trường trong dịp này. Những 

em đạt giải cuộc thi Hóa trang Halloween và Trang trí mặt nạ đã nhận 

được những phần quà thú vị là các voucher đồ ăn vặt và cả chứng nhận 

giải thưởng. Các bé học sinh KIK rất hào hứng khi được diễu hành vòng 

quanh trường và nhận kẹo từ các anh chị lớp lớn. 

 

KỲ THI HỌC KỲ 1 

Xin lưu ý Quý Phụ huynh là các em học sinh sẽ tham gia kỳ thi Học kỳ 

một vào tháng Mười Hai tới. Nhà trường đã gửi tới Quý Phụ huynh lịch 

thi và thông tin chi tiết về các nội dung ôn tập trong kỳ thi lần này.  

 

LỄ HỘI GIÁNG SINH 

Lễ hội Giáng sinh năm nay sẽ được tổ chức vào thứ Sáu ngày 18 tháng 

12 và lợi nhuận thu được tại Lễ hội này sẽ được ủng hộ cho tổ chức 

Caritas Vietnam. 

Lưu ý: Do Covid 19, Quý Phụ huynh sẽ không tới tham dự Lễ hội Giáng 

sinh năm nay. 

 

Tôi luôn trân trọng những đóng góp từ Quý Phụ huynh. Nếu Quý vị có 

bất kỳ đóng góp, ý kiến góp ý nào, Quý vị có thể liên hệ với tôi qua địa 

chỉ email: lorraine.els@gamudagardens.sis.edu.vn 

 

Trân trọng  

Lorraine Els. 
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Em Đức, học sinh A-Level và cô Hiệu Trưởng                         
có một khoảnh khắc tuyệt vời  

Các em học sinh KIK trong bộ hóa trang của mình 

Học sinh cải trang thành một nhân vật                                 
khiến tất cả mọi người đều run sợ 

Học sinh Nam Học sinh Nữ 

Quần dài xám đồng phục  Váy xám và tất xám đồng phục  

hoặc quần xám dài 

Áo len đồng phục có logo của trường 

Quần dài thể thao màu xám 

Áo khoác đồng phục có logo của trường 
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Thông điệp từ Thầy Hiệu phó phụ trách khối THCS & THPT 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Tôi hi vọng rằng các em học sinh đã đạt 

được những thành tích mà các em mong 

đợi và có một khởi đầu thuận lợi cho 

Năm học mới trong Học phần 1 vừa qua. 

 

Cuộc Họp Phụ huynh của Nhà trường là 

cơ hội để Quý Phụ huynh gặp gỡ và trao 

đổi với giáo viên của con. Tôi muốn gửi 

lời cảm ơn tới các học sinh đã hỗ trợ Nhà 

trường dịch và trao đổi với phụ huynh. 

 

Cuối cùng, tôi biết rằng mỗi học sinh đều có một vài môn học mà các 

em muốn cải thiện và bây giờ là thời điểm thích hợp để các em nỗ lực 

học tập và đạt kết quả tốt hơn. Các em có thể trao đổi với giáo viên về 

những môn học mà các em còn yếu để tìm ra giải pháp học tập hiệu 

quả hơn. 

 

Tôi chúc các em may mắn trong Học phần này!  

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ tới địa chỉ 

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

 

Trân trọng,  

Michael Ogden  

 

Thông điệp từ Cô Hiệu trưởng khối SVIS 

 

Kính gửi các Quý phụ huynh, 

 

Học phần đầu tiên của năm học đã kết 

thúc. Trong học phần này các em học 

sinh đã được trải nghiệm rất nhiều những 

điều mới lạ, được ôn tập kiến thức cũ và  

tiếp cận với những nội dung học đầy thú 

vị. Sau hai tuần ôn tập, chúng tôi cũng đã 

lên kế hoạch để hỗ trợ các em trong việc 

học tập bộ môn Toán - Văn (Tiếng Việt) 

thuộc chương trình của bộ GD&ĐT. 

 

Học phần 2 sẽ cần các em phải cố gắng 

hơn rất nhiều vì các em sẽ trải qua hai kỳ thi quan trọng của Học kỳ 1 là 

Kiểm tra giữa học kỳ (Cuối tháng 10) và Kiểm tra cuối học kỳ (Cuối 

tháng 12). Giáo viên chủ nhiệm của các lớp đã gửi đến quý phụ huynh 

nội dung ôn tập và lịch trình của kỳ kiểm tra giữa học kỳ (Tiểu học: 

20/10 - 23/10 và THCS: 26/10 - 4/11). Kính mong quý vị dành thời gian 

để chia sẻ, hỗ trợ để các em có được điều kiện tốt nhất về cả sức 

khoẻ, tinh thần và kiến thức trong giai đoạn này. 

 

Có bất cứ điều gì cần chia sẻ mong quý phụ huynh hãy liên lạc với tôi 

qua địa chỉ email: anh.nguyenthihuyen@gamudagardens.sis.edu.vn 

 

Trân trọng,  

Nguyễn Thị Huyền Anh Trang 4/9 
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Các em học sinh hỗ trợ nhau trong lớp học 

Các đôi bạn hào hung làm và trang trí mặt nạ 

Các em học sinh đeo những mặt nạ do chính mình trang trí 
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Thông điệp từ Thầy Điều phối viên Khối 6 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh,  
 
Các học sinh lớp 6 đang làm quen dần với 
những quy định của Khối THCS. Các em đang 
học cách phát triển độc lập và nâng cao tinh 
thần trách nhiệm trong học tập. Các kỹ năng 
này trở nên vô cùng quan trọng khi các em 
đang phát triển trên con đường học tập sau khi 
tốt nghiệp Tiểu học, và là những kỹ năng cần 
thiết trong nền giáo dục phương Tây. Các em 
sẽ tiếp tục phát triển những kỹ năng này trong 
thời gian tới, một trong số đó là chủ động tìm 
kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn trong việc 
làm bài tập. Quý Phụ huynh vui lòng khuyến khích các con trao đổi với 
giáo viên nếu như các con có thắc mắc về bài tập được giao. 
 
Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Quý Phụ huynh đã tham dự cuộc họp phụ 
huynh để gặp gỡ và trao đổi với giáo viên. Buổi họp phụ huynh đóng 
vai trò quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ giữa giáo viên và phụ 
huynh, điều cần thiết cho sự thành công của các em học sinh. Nếu Quý 
vị không thể tham gia buổi họp hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, Quý vị có 
thể liên hệ với giáo viên để sắp xếp lịch gặp mặt để được giải đáp các 
thắc mắc. Địa chỉ email của giáo viên được đính kèm trong Bảng tin 
thông báo được gửi cho phụ huynh mỗi hai tuần. Giáo viên đã gửi bảng 
điểm cho những học sinh mà phụ huynh không đến tham gia họp vào 
ngày cuối của Học phần 1. 
 
Với bất kỳ thắc mắc nào, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ tới địa chỉ 
email: brett.grant@gamudagardens.sis.edu.vn 
 
Trân trọng, 
Brett Grant 
 
Thông điệp từ Điều phối viên Khối 7 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Tôi rất vui khi các học sinh đã trở lại trường 
học. Các em học sinh Khối lớp 7 đã kết thúc 
Học phần 1 thành công và đã đạt được thành 
tích học tập tốt. Nhà trường năm nay có thêm 
nhiều học sinh mới và tôi rất vui khi các em đã 
thích ứng tốt trong môi trường học tập mới. 
 
Tôi xin cảm ơn Quý Phụ huynh đã dành thời 
gian tham dự cuộc họp phụ huynh và trao đổi 
với giáo viên. Cuộc họp phụ huynh vô cùng 
quan trọng và các giáo viên rất mong đợi được gặp Quý vị để trao đổi 
về tình hình học tập của các em. Các giáo viên rất sẵn lòng gặp mặt 
Quý vị cùng với con của mình  Quý vị có thể liên hệ với giáo viên nếu 
như có nhu cầu trao đổi về tình hình học tập của con. 
 
Các câu lạc bộ và hoạt động ngoại khoá như Hội chợ Giáng sinh là cơ 
hội tuyệt vời để các em học sinh tham gia vào các hoạt động do Nhà 
trường tổ chức. Quý vị có thể khuyến khích các con tích cực tham gia 
các hoạt động này. 
 
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ tới địa chỉ 
email: claudine.vanrensburg@gamudagardens.sis.edu.vn 
 
Trân trọng,  
Claudine van Rensburg 

Tuần lễ đọc sách khuyến khích các em học sinh đọc sách 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 
TẠI GAMUDA GARDENS     

Tháng 10 / 11 Năm 2020 

Học sinh được tặng 1 cốc milo                                                 
khi giáo viên ‘bắt gặp’ các em  đọc sách 

Các em học sinh và giáo viên trong trường thích thú tham gia 
hoạt động ‘DEAR—Drop Everything and Read’ 
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Thông điệp từ Điều phối viên Khối 8&9 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Học phần 1 đã kết thúc và các em học sinh đã 

có một khởi đầu năm học với nhiều thành tích 

mới trong học tập. Cuộc họp Phụ huynh là cơ 

hội để Quý Phụ huynh và giáo viên gặp gỡ và 

trao đổi về tình hình học tập của các con. Tôi 

xin cảm ơn Quý vị vì đã tham dự cuộc họp 

Phụ huynh vừa qua. 

 

Tôi rất mong đợi Học phần 2 tới đây vì trong 

Học phần này. Lễ hội Hoá trang Halloween, 

Hội chợ Giáng sinh và Ngày hội thể thao hứa 

hẹn sẽ đem đến một học phần đầy bận rộn và 

hào hứng. Tôi chúc các em may mắn trong Học phần 2 này. 

 

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, Quý vị có thể liên hệ với giáo viên chủ 

nhiệm của con hoặc liên hệ với tôi qua địa chỉ email:  

gautier.quelin@gamudagardens.sis.edu.vn. 

 

Trân trọng, 

Gautier Quelin 

 

Thông điệp từ Điều phối viên Khối ICGSE 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Tôi xin cảm ơn các Quý vị đã tham dự Cuộc 

họp Phụ huynh được tổ chức vào ngày 12 và 

13 tháng 10 vừa qua. Tôi rất vui khi Quý vị 

đã dành thời gian gặp mặt và trao đổi với 

giáo viên về tình hình học tập của các con. 

 

Tôi rất hạnh phúc khi chứng kiến các em học 

sinh nỗ lực học tập và nâng cao kỹ năng và 

kiến thức của bản thân trong thời gian qua. 

Rất mong các em sẽ tiếp tục cố gắng hơn 

nữa! 

 

Năm nay, Nhà trường có 12 học sinh tham gia Kỳ thi Cambridge tháng 

11. Các bài kiểm tra đã bắt đầu trong tháng 10 và sẽ kết thúc vào ngày 

17 tháng 11. Tôi chúc các em may mắn trong kỳ thi này! 

 

Dưới đây là lịch thi Học Kỳ 1 của Khối IGCSE 1 và 2. Thông tin chi tiết 

về Kỳ thi sẽ được gửi tới Quý vị trong thời gian tới. 

 

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, Quý vị có thể liên hệ với giáo viên chủ 

nhiệm của con hoặc liên hệ với tôi qua địa chỉ email  

maria.batac@gamudagardens.sis.edu.vn 

 

Trân trọng, 

Maria Batac 

 

 
Trang 6/9 

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 
Fax: (84-24) 62620639 

   http://gamudagardens.sis.edu.vn 

Lịch thi IGCSE 1 (9-16/12/2020) 

Date Subject 

9/12/2020 (Thứ 4) - Sáng 
English First Language 

Tiếng Anh là Ngôn ngữ Thứ Nhất 

9/12/2020 (Thứ 4) - Sáng 
English Second Language 

Tiếng Anh là Ngôn ngữ Thứ Hai 

9/12/2020 (Thứ 4) - Sáng 
English Literature 

Văn học Anh 

10/12/2020 (Thứ 5) - Chiều 
Coordinated Science 

Khoa học Tổng hợp 

11/12/2020 (Thứ 6) - Sáng 

ICT 
Công nghệ thông tin 

11/12/2020 (Thứ 6) - Chiều 

14/12/2020 (Thứ 2) - Sáng 
Global Perspectives 
Viễn cảnh toàn cầu 

14/12/2020 (Thứ 2) - Chiều 
Mathematics Core 

Toán 

15/12/2020 (Thứ 3) - Sáng 
Business Studies 

Kinh doanh 

15/12/2020 (Thứ 3) - Chiều 
Computer Science 
Khoa học máy tính 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 
TẠI GAMUDA GARDENS     

Tháng 10 / 11 Năm 2020 

Lịch thi IGCSE 2 (9-16/12/2020) 

Date Subject 

4/12/2020 (Thứ 6) - Sáng 
ICT 

Công nghệ thông tin 

9/12/2020 (Thứ 4) - Sáng 
English First Language 

Tiếng Anh là Ngôn ngữ Thứ Nhất 

9/12/2020 (Thứ 4) - Sáng 
English Second Language 

Tiếng Anh là Ngôn ngữ Thứ Hai 

9/12/2020 (Thứ 4) - Sáng 
English Literature 

Văn học Anh 

10/12/2020 (Thứ 5) - Sáng 
Coordinated Science 

Khoa học Tổng hợp 

11/12/2020 (Thứ 6)  
- Sáng và Chiều 

ICT 
Công nghệ thông tin 

11/12/2020 (Thứ 6) - Sáng 
History 
Lịch sử 

14/12/2020 (Thứ 2) - Chiều 
Chinese 

Tiếng Trung 

14/12/2020 (Thứ 2) - Sáng 
Global Perspectives 
Viễn cảnh toàn cầu 

15/12/2020 (Thứ 3) - Sáng 
Business Studies 

Kinh doanh 

16/12/2020 (Thứ 4) - Sáng 
History 
Lịch sử 
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Thông điệp từ Điều phối viên Khối AS/A Level 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

 

Học phần 1 đã kết thúc tốt đẹp với rất nhiều 

thành tích tiêu biểu mà các em học sinh đã 

đạt được mặc dù cả thầy và trò đều đang đối 

mặt với những khó khăn do dịch bệnh Covid 

gây ra. Tôi rất vui khi thấy các em vô cùng 

tập trung với các môn học, và tôi có thể nói 

rằng những phụ huynh tham gia cuộc họp 

Phụ huynh vừa qua có thể thấy sự quan tâm 

mà giáo viên dành cho các em học sinh.  

 

Trong Học phần 2, các môn học chứa đựng nhiều kiến thức mới và 

trọng tâm trong khung chương trình học tới hết Học kỳ 1. Các em học 

sinh nên chuẩn bị đề cương ôn tập cho những bài mà các em đã học. 

Tôi rất vui khi thấy các em học sinh phát triển thêm nhiều kỹ năng khác 

thông qua các câu lạc bộ mà các em tham gia. Học phần này cũng hứa 

hẹn rất nhiều các trận đấu thể thao và sự kiện thú vị sẽ diễn ra. Tôi 

mong các em học sinh sẽ cố gắng hết sức mình để đạt kết quả tốt 

trong Học phần này. 

 

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, Quý vị có thể liên hệ với giáo viên chủ 

nhiệm của con hoặc liên hệ với tôi qua địa chỉ email:  

westley.venter@gamudagardens.sis.edu.vn 

 

Trân trọng, 

Westley Venter 

 

Thông điệp từ cô Hiệu trưởng KIK 

 

Kính chào Quý cha mẹ học sinh! 

 

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào 

đội ngũ BGH cũng như toàn thể Giáo viên 

còn đang bỡ ngỡ hồi hộp đón chào các em 

học sinh trong những ngày đầu đến lớp vậy 

mà đã kết thúc 1 học phần. Học Phần 1 đã 

qua và đã để lại những cảm xúc đẹp, những 

ấn tượng mạnh mẽ trong lòng chúng tôi. Các 

con của chúng ta dường như lớn hơn, 

trưởng thành hơn biết yêu thương các bạn 

và gần gũi với cô giáo nhiều hơn. 

Học phần một là một học phần có rất nhiều 

những hoạt động bổ ích và lý thú như vui đón tết trung thu và ngày Hội 

thể thao. Và ngay lúc này đây, không khí của Lễ hội hóa trang Hallow-

een đã tràn ngập khắp trường, toàn thể CBGVNV đang gấp rút chuẩn 

bị và mong chờ đến ngày Halloween được tổ chức vào thứ 6 ngày 

30/10 này. 

Thưa Quý vị và các em! 

Học phẩn 1 đã khép lại, tất cả chúng tôi BGH và tập thể CBGVNV đã 

chuẩn bị sẵn sàng chào đón Học phần 2. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục 

được đón nhận sự chia sẻ và ủng hộ của Quý Phụ huynh. Mọi ý kiến 

đóng góp của quý vị xin được gửi qua email: 

thuy.vuthi@gamudagardens.kinderworld.edu.vn. 

 

Trân trọng, 

Vu Thi Thủy 
Trang 7/9 

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 
Fax: (84-24) 62620639 

   http://gamudagardens.sis.edu.vn 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 
TẠI GAMUDA GARDENS     

Tháng 10 / 11 Năm 2020 

Các em học sinh đang đọc những cuốn sách yêu thích của 
mình trong hoạt động DEAR 

Đôi bạn đang đọc sách 

Các em đọc sang tại các nơi ‘kỳ lạ’ 

mailto:thuy.vuthi@gamudagardens.kinderworld.edu.vn
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Thông điệp từ Chuyên gia tư vấn học đường  

 

Kính gửi Quý Phụ huynh,  

  

Trong mùa thu này, tất cả học 

sinh chương trình A-level cần lên kế 

hoạch học tập cho tương lai, học 

lên các bậc học cao hơn, sau khi tốt 

nghiệp trường SIS Gamuda Gardens. 

Vào ngày 27 tháng 10 vừa qua, đại 

diện trường Đại học Monash đã đến 

tham quan khuôn viên trường và động 

viên các em học sinh hoàn 

thành chương trình Cambridge             

A-level nộp hồ sơ ứng tuyển vào 

trường Đại học Monash.  

  

Tất cả các em học sinh và các Quý Phụ huynh quan tâm có thể liên hệ 

với thầy Hayes để được tư vấn về việc lựa chọn trường phù hợp. Tôi 

có thể cung cấp những thông tin mới cập nhật về việc nhập học vào 

các trường đại học và những thay đổi trong thủ tục cấp visa cho Quý 

vị. Tại SIS, chúng tôi luôn hỗ trợ các em học sinh và Quý Phụ huynh 

để tiếp tục con đường học atập sau khi hoàn thành chương trình A-

level. Trong tháng 11, Nhà trường sẽ đồng tổ chức chương trình 

hướng nghiệp cho các em học sinh cùng với Học viện Quản lý         

Singapore (SIM) đến từ Singapore. Việc các em tham gia vào chương 

trình giáo dục đại học trở nên cần thiết hơn bao giờ hết trong giai đoạn 

đầy thử thách này.  

  

Trân trọng  

Michael H Hayes  

 

Thông điệp từ Hội học sinh   

 

Hội học sinh Trung học xin gửi lời cảm ơn tới Quý Phụ huynh và các   

học sinh đã đóng góp cho Quỹ học bổng. Năm nay, Hội đã gây quỹ 

được 48,824,000VND, gấp hai lần so với năm ngoái. Số tiền này sẽ tài 

trợ 17 suất học bổng toàn phần cho các em học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn. Đối tác từ thiện của Nhà trường, Tổ chức Hỗ trợ Nhân đạo cho 

Trẻ em Việt Nam, hiện đang trao học bổng cho các gia đình và sẽ cung 

cấp thông tin về các học sinh nhận học bổng khi chương trình hoàn 

thành. Sau khi nhận được danh sách cụ thể, chúng tôi sẽ gửi tới Quý 

Phụ huynh và các em học sinh để Quý vị có thể nắm được 

 

Nếu Quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về học bồng, Quý vị vui long liên hệ 

với Thầy Grant tại: brent.grant@gamudagarden.sis.edu.vn 

 

Trang 8/9 

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 
Fax: (84-24) 62620639 

   http://gamudagardens.sis.edu.vn 

 

 

 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 
TẠI GAMUDA GARDENS     

Tháng 10 / 11 Năm 2020 

Những tác phẩm của các em học sinh                                
được trưng bày trên tiền sảnh 

Các em học sinh tham gia tuần lễ đọc sách 

Các em học sinh mang theo những quyển sách cũ của mình 
và trao đổi với những bạc khác 
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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 
Fax: (84-24) 62620639 

   http://gamudagardens.sis.edu.vn 

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 
TẠI GAMUDA GARDENS     

Tháng 10 / 11 Năm 2020 

Các em học sinh tham gia vào tuần lễ đọc sách SIS 


