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Thư của Hiệu trưởng 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh,  

 

Năm học đang dần kết thúc, và có rất 

nhiều hoạt động diễn ra Học phần 3 này.   

 

GIÁO VIÊN MỚI 

Tôi rất vui mừng khi được chào đón cô 

Eleanor Tyres, Giáo viên Tiếng Anh khối 

4 và khối 5, cô Rheza Parater and thầy 

Jomar Viernes, giáo viên EFL, đến với đội 

ngũ Giáo viên.  

 

HỘI NGHỊ MÔ PHỎNG LIÊN HỢP QUỐC - MUN 

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các đại biểu 

MUN sẽ tham gia diễn đàn UNISMUN 2021 trong khoảng thời 

gian từ 16 đến 18 tháng Tư.  

 

Câu lạc bộ MUN khuyến khích các em tìm hiểu kiến thức về các 

vấn đề quốc tế, nghiên cứu các quy trình, thủ tục của Chính phủ, 

có cơ hội được phân tích, tìm cách giải quyết vấn đề, trình bày ý 

tưởng của mình dưới dạng thuyết trình hoặc bằng văn bản,…Các 

em học sinh sẽ làm việc theo nhóm, bằng các kiến thức từ quá 

khứ và hiện tại, sẽ cùng chuẩn bị cho tương lai, cũng như học 

cách tham gia vào quá trình đưa ra các chính sách, quyết định ở 

các cấp bậc. 

 

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Cô Scott và Cô Nyenes vì đã hướng 

dẫn và hỗ trợ các em học sinh trong câu lạc bộ.   

Nhà trường sẽ gửi thông tin chi tiết về Câu lạc bộ này tới Quý vị.  

 

THI THỬ VÀ KỲ THI CAMBRIDGE 

Học sinh các lớp IGCSE2, AS và A-level đã hoàn thành kỳ thi thử 

và nhận được kết quả. Đây là khoảng thời gian thích hợp để phụ 

huynh trao đổi với con và động viên con dành nhiều thời gian vào 

môn học các em thấy khó. Mong Quý vị khuyến khích con tích cực 

đặt nhiều câu hỏi hoặc đặt lịch hẹn với Giáo viên để chuẩn bị tốt 

cho kỳ thi Cambridge sẽ được bắt đầu vào tháng tới.  
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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI GAMUDA GARDENS 

Tháng Ba 2021 

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 Cô Hiệu trưởng 

 Thông điệp từ Thầy Hiệu phó (THCS & THPT) 

 Thông điệp từ Cô Hiệu trưởng khối SVIS 

 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 IGCSE  

 Thông điệp từ Điều phối viên Khối AS-A level 

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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Cô Batac đã gửi lịch thi cho các em học sinh. Xin vui lòng liên hệ 

với cô nếu như Quý vị chưa nhận được lịch thi này.  

Đây là khoảng thời gian vô cùng quan trọng đối với các em học 

sinh; mong Quý vị giúp các con lên kế hoạch học tập và duy trì 

thói quen ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý.  

Tôi xin được nhấn mạnh một lần nữa: Học sinh nên tìm đến các 

thầy cô giáo khi cần bất kỳ sự hỗ trợ nào; các giáo viên Nhà 

trường luôn sẵn lòng dành thời gian cho những em học sinh cần 

sự giúp đỡ.  

ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỒNG PHỤC NHÀ TRƯỜNG 

Nhà trường khuyến khích học sinh giao lưu với bạn bè nhiều hơn 

và hạn chế sử dụng điện thoại. Rất nhiều học sinh chơi điện tử 

trên điện thoại.  

Học sinh phải luôn mặc đúng đồng phục của Nhà trường. Quý vị 

xin vui lòng kiểm tra đồng phục của con phải luôn gọn gàng, váy 

và quần phải đúng độ dài cho phép.  

 

OBV 

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chương trình OBV sẽ 

được tổ chức tại trường học. Đội ngũ OBV đã thiết kế một 

chương trình vô cùng thú vị cho các em học sinh ngay tại trường. 

Học sinh sẽ cắm trại tại trường học trong 2 buổi tối, được dạy 

những kỹ năng bổ ích và được tham gia nhiều hoạt động đội 

nhóm.  

Đối với Lớp 6 đến Lớp 8, các em học sinh sẽ nhận được chứng 

nhận “Trách nhiệm với môi trường - Không Để Lại Dấu Vết”, và 

khối lớp 9 đến A level sẽ tham gia khóa học sơ cấp cứu và nhận 

chứng nhận sơ cấp cứu.  

Mong Quý vị tạo điều kiện để học sinh tham gia chương trình này 

vì các em sẽ được gặp gỡ và gắn kết với nhiều bạn mới trong 

thời gian trải nghiệm.   

CUỘC THI MỸ THUẬT  

Một cuộc triển lãm sẽ được tổ chức vào tháng Sáu để trưng bày 

các tác phẩm nghệ thuật của các em học sinh. Chủ đề của năm 

nay là “2020 của tôi”. Học sinh có thể sử dụng bất kỳ vật dụng 

nào (màu nước, bút chì, chì màu,…) để thể hiện tác phẩm của 

mình. Học sinh nộp tác phẩm hoàn thiện cho cô Vans chậm nhất 

là Thứ Sáu, ngày 11 tháng Sáu. Tất cả các tác phẩm sẽ được 

đánh giá và trao giải thưởng cho học sinh cấp 1, cấp 2 và cấp 3.  

CUỘC THI TRỨNG PHỤC SINH 

Học sinh rất thích thú tham gia cuộc thi trang trí trứng phục sinh 

cùng với nhóm đôi của mình, và rất nhiều quả trứng dễ thương 

đã được trưng bày. Nhân cơ hội này, các em có cơ hội thể hiện 

tài năng, sự sáng tạo và khả năng làm việc nhóm của mình.  

CUỘC THI TOÁN  

Bộ môn Toán của trường đã tổ chức một cuộc thi Toán và 

khuyến khích các em học sinh tham gia các thử thách hàng tuần 

được gắn trên bảng thông báo của học sinh. 

Rất nhiều học sinh đã tham gia thử thách và có cơ hội phát triển 

tư duy và đưa ra những suy luận hợp lý.  

Xin chúc mừng các em chiến thắng cuộc thi này.  

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GẢDENS 

 October  2015 
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Những học sinh dẫn đầu cuộc thi Toán là: 

Khối Tiểu học 

STT Họ và tên Lớp Đội 

1 Loh Sze Vinh Brendan 2L Black 

2 Nguyễn Trung Dũng 2L Black  

3 Lê Phú An 2L Red 

4 Lê Mỹ An 2L Red 

5 Henry Buechner 3L Gold 

6 Nguyễn Bảo Lâm 3L Gold 

7 Suh Bo Kyeong 3L Gold 

8 Naina Datt 3L Gold 

9 Chun JaeIn 3L Red 

10 Jung Kyu Jung 5L Black 

Khối Trung học cơ sở 

STT Họ và tên Lớp Đội 

1 Đinh Nhật Anh 8LA Black 

2 Dương Triều An 8LC Red 

3 
Masangkay Marten 
Concepcion Jamiel 8LA Gold 

4 
Ferrao Fialho Torrinha 
Pedro 8LA Gold 

5 Nguyễn Quang Minh 8LA Gold 

6 Nguyễn Thị Ngọc Mai 6LA Black 

7 Sam Yun JaeJung 5L Red 

8 Phùng Vân Hà 6LA Gold 

Khối Trung học phổ thông 

STT Họ và tên Lớp Đội 

1 Dương Triều An 8LC Red 
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GIẢI THI CHẠY “CROSS COUNTRY” 

Ngày hội thể thao luôn được tổ chức vào cuối mỗi Học 

phần, và trong Học phần này, Nhà trường tổ chức giải thi 

chạy “Cross country” giữa các đội. Đây là một cách tuyệt 

vời để kiểm tra thể lực của học sinh, và các em có thể chạy 

nhanh hoặc chạy chậm cùng các bạn khác. Tất cả các học 

sinh khi tham gia giải chạy này đều nhận được điểm cho đội 

của mình.  

Ba bạn nam và ba bạn nữ có thành tích cao nhất của mỗi 

khối nhận được một huy chương. 
 

HỌC TẬP THEO DỰ ÁN 

Học sinh khối lớp 1 đến khối IGCSE thực hiện một dự án 

dựa vào những tình huống thực tế của cuộc sống và được 

khuyến khích áp dụng kiến thức mà mình học được vào dự 

án này.  

Nhà trường rất vui khi nhìn thấy những sản phẩm mà học 

sinh trình bày trong cuộc triển lãm được tổ chức ở Phòng 

đa năng.  
 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Khi học sinh đạt mục tiêu học tập, các em sẽ nhận được 

giấy khen danh hiệu Công dân toàn cầu và một huy hiệu.  

Nhà trường vô cùng tự hào về các em. 

  

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của Quý vị.  
 

Nếu Quý vị có bất kỳ ý kiến đóng góp nào, xin vui lòng liên 

hệ với tôi qua địa chỉ email:  

lorraine.els@gamudagardens.sis.edu.vn  

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GẢDENS 
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Thông điệp từ Thầy Hiệu phó phụ trách khối THCS & THPT 
 

Kính gửi Phụ huynh, 
 

Học phần 3 sắp sửa kết thúc. Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đầu năm, toàn 
trường đã có thể quay trở lại học tập và giảng dạy bình thường một cách nhanh chóng. Tôi chắc 
rằng tất cả chúng ta sẽ rất hài lòng về những biện pháp phòng chống dịch kịp thời của các Cơ 
quan chức năng. Tôi rất mừng khi nhìn thấy các em học sinh được đến trường.  
 
Nhà trường đang bắt đầu hoạt động Học tập theo dự án đối với cấp 1 và cấp 2. Đây là một trải 
nghiệm hết sức thú vị cho các em. Học sinh có cơ hội được thể hiện trí tò mò của mình trong 
một dự án nơi mà các vấn đề trong cuộc sống được nghiên cứu và đưa ra các giải pháp. Nhà 
trường sẽ trình bày các dự án trong khuôn viên trường để tất cả các lớp đều có thể tham khảo 
các công trình khác. 
 

Nhà trường đang chuẩn bị cho Học phần 4 sắp tới. Các em học sinh và giáo viên đang trải qua kỳ thi thử đối với cấp 3 
và ôn tập cho bài kiểm tra đối với cấp 1 và cấp 2. Tôi tin rằng tất cả các học sinh của trường sẽ cố gắng hết sức để đạt 
kết quả cao nhất trong Học kỳ 2. Như mọi khi, nếu Quý vị hoặc con Quý vị cần sự tư vấn hoặc hỗ trợ, xin vui lòng liên 
lạc cho tôi hay bất kỳ giáo viên nào trong trường.  
 

Quý vị có thể liên hệ với tôi tại địa chỉ: michael.ogden@gamudagardens.sis.edu.vn  
 

Trân trọng,  
Michael Ogden 
 
 
Thông điệp từ Cô Hiệu trưởng khối SVIS 
 

Phụ huynh học sinh thân mến 
 

Học phần thứ 3 của các con đã chính thức kết thúc bằng việc hoàn thành xong các bài kiểm tra 
giữa kỳ và lễ hội thể thao đầy hứng thú. Trong học phần này, với diễn biến phức tạp của dịch 
bệnh Covid – 19 thày và trò của nhà trường đã luôn cố gắng, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn. 
Quy trình chuẩn bị cho dạy – học trực tuyến ngay lập tức được khởi động để sẵn sàng thực hiện 
những chỉ đạo mới nhất của các cấp lãnh đạo. Khi học sinh quay trở lại trường, các quy trình 
đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid - 19, kế hoạch ôn tập, kiểm tra khảo sát lại kiến 
thức đã học trong 02 tuần học online được thực hiện nghiêm túc. BGH và giáo viên lập tức có 
kế hoạch bồi dưỡng, củng cố kiến thức cho học sinh đảm bảo chất lượng dạy và học. Cuối học 
phần tất cả các lớp học từ lớp 1 đến lớp 9 đều đã hoàn thành xong đợt kiểm tra giữa học kỳ 2. 
Kết quả của kỳ thi sẽ được Giáo viên chủ nhiệm cập nhật đến quý PHHS ngay khi các con đi 
học trở lại. 
 

Học sinh sẽ có một kỳ nghỉ ngắn để nạp đầy năng lượng, sẵn sàng bước vào học phần cuối cùng của năm học. Học 
phần này sẽ có rất nhiều các hoạt động trọng tâm của năm học như: Khoá học OBV của các khối lớp, Kiểm tra cuối học 
kỳ; Xét Tốt nghiệp THCS cho học sinh khối lớp 9 và hoàn thành chương trình Tiểu học cho Học sinh khối lớp 5; Lễ tổng 
kết năm học; Lễ hội Concert cuối năm… Nhà trường và Giáo viên chủ nhiệm sẽ liên tục cập nhật kế hoạch cụ thể tới quý 
phụ huynh theo thời điểm. 
 

Với thành tích cô và trò đã đạt được trong 3 học phần đã qua, tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng tình, ủng hộ 
và phối hợp từ phía các bậc PHHS để thày trò trường Tiểu học và THCS Quốc tế Việt Nam Singapore có một năm học 
thành công và hạnh phúc. 
 

Nếu có bất cứ vấn đề gì cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ email:  
anh.nguyenthihuyen@gamudagardens.sis.edu.vn 
 
Trân trọng  
Nguyen Thi Huyen Anh 

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ CAU GIAY 

 Month    2014 
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Thông điệp từ Điều phối viên - Khối 6 
 

Kính gửi Quý Phụ huynh,  
 

Nhà trường đã đưa ra một chương trình 

mới là Đọc sách theo nhóm (Community 

Reading Group). Hoạt động này bao gồm 

việc kết nối các học sinh có trình độ khác 

nhau, trong đó học sinh có trình độ Tiếng 

Anh tốt sẽ kết hợp với các học sinh cần 

cải thiện ngôn ngữ này. Các em học sinh 

gặp một đến hai lần một tuần trong giờ 

nghỉ trưa để cùng nhau đọc và thảo luận 

về quyển sách mà các em lựa chọn. Hoạt động này nhằm hỗ trợ 

các em trong việc học ngoại ngữ và phát triển một cộng đồng 

vững chắc trong trường học bằng việc kết nối các em học sinh 

với nhau. Nhà trường đã ghi nhận sự tiến bộ nhất định về khả 

năng tự tin của các em trong việc sử dụng Tiếng Anh.  
 

Hội đồng học sinh cuối cùng cũng đã có thể trao Hộp quà từ 

thiện cho tổ chức Hỗ trợ Nhân đạo và Phát triển cho Trẻ em Việt 

Nam (Humanitarian Services for the Children of Vietnam – 

HSCV). Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại 

Hải Dương, việc gửi tặng đã phải hoãn lại. Để hạn chế việc di 

chuyển giữa các địa phương như yêu cầu của Chính phủ, Tổ 

chức HSCV đã làm việc với một trong những đối tác ở Hà Nội, 

Hiệp Hội hỗ trợ trẻ em tàn tật và trẻ mồ côi ở Hà Nội (Association 

for the Support of Hanoi Handicapped and Orphans - ASVHO) để 

phân phát các đồ dùng đến những người cần ở quận Hai Bà 

Trưng. Tiền ủng hộ được sử dụng để chi trả cho chi phí vận 

chuyển những đồ quyên góp, mua thêm đồ cần thiết cho người 

nhận và nước sát khuẩn tay; những đồ này sẽ được chuyển đến 

các đối tác ở tỉnh Hải Dương.  
 

Một lần nữa, Nhà trường muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả Quý 

Phụ huynh và các em học sinh đã chung tay quyên góp Hộp quà 

Tết.  
 

Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, xin vui lòng liên 

hệ với tôi tại địa chỉ 

brett.grant@gamudagardens.sis.edu.vn  
 

Trân trọng, 

Brett Grant  

Các em học sinh tham gia chương trình  
Đọc sách theo nhóm  

 
Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda 
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Thông điệp từ Điều phối viên - Khối 7  
 

Kính gửi Quý Phụ huynh,  
 

Trong Học phần này, Nhà trường đã 
khuyến khích các em học sinh tập luyện 
thể thao ngoài giờ học. Nhà trường tổ 
chức giải bóng đá trong giờ ăn trưa cho 
các em học sinh và có 10 đội tham gia thi 
đấu từ cấp 2 và cấp 3. Trận chung kết sẽ 
được diễn ra vào tuần cuối cùng của Học 
phần 3 để chọn ra đội chiến thắng. Chúc 
các em may mắn. 
Trong tuần cuối của Học phần, tất cả học 
sinh sẽ tham gia giải chạy giữa các đội. Ba 
học sinh xuất sắc nhất từ mỗi đội sẽ nhận được huy chương. 
Nhà trường khuyến khích các em tham gia để thách thức bản 
thân và có được niềm vui trong khi tham gia.  
Trong Học phần tới, Nhà trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn 
để giúp các em hoạt động nhiều hơn ngoài lớp học.  
 

Nếu Quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi tại 
địa chỉ: claudine.vanrensburg@gamudagardens.sis.edu.vn  
 

Trân trọng,  
Claudine van Rensburg  
 

Thông điệp từ Điều phối viên - Khối 8&9 
 

Kính gửi Quý Phụ huynh,  
 

Trong tháng này, Nhà trường bắt đầu dự án Triển lãm (Gallery 
Walk). Đây là một hình thức học theo dự 
án mà các em học sinh làm việc cá nhân 
hoặc theo nhóm nhỏ để trình bày dự án 
trong một khoảng thời gian để trả lời một 
câu hỏi nghiên cứu hay giải quyết một 
vấn đề. Học sinh sẽ phải tạo ra một sản 
phẩm hoặc một bài thuyết trình để thể 
hiện kiến thức và kỹ năng của mình. Học 
sinh nhận được sự hướng dẫn về cách 
xây dựng các câu hỏi nghiên cứu và lên 
kế hoạch. Bài thuyết trình, và buổi triển 
lãm được diễn ra tại Hội trường Đa năng 
vào tuần cuối trước khi nghỉ Học phần. 
Nhà trường đã nhìn thấy sự tâm huyết và 
sự phấn khởi ở học sinh và những bức hình của buổi triễn lãm sẽ 
được gửi tới Quý Phụ huynh.  
 

Giải thể thao các trường quốc tế ở Hà Nội gần đến hồi kết. Vì 
tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, Nhà trường đã thay đổi thời 
gian thi đấu. Các trận bóng vòng loại có thể được diễn ra vào 
tháng Tư và đội chiến thắng sẽ được quyết định trong trận đấu 
cuối tuần khi 4 đội dẫn đầu sẽ thi đấu với nhau. Giải thi đấu có 
thể được diễn ra vào ngày 8 tháng Năm cho môn bóng đá và 
ngày 15 tháng Năm cho môn bóng rổ. Đội bóng đá cấp 3 của 
trường đã thể hiện rất tốt và Nhà trường hy vọng các đội khác có 
thể tham gia.  
 
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với tôi tại địa chỉ: 
gautier.quelin@gamudagardens.sis.edu.vn  
 

Trân trọng,  
Gautier Quelin 

Học sinh Khối Tiểu học hào hứng tham gia các 
hoạt động mà các giáo viên tổ chức 
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Thông điệp từ Điều phối viên - Khối  IGCSE  
 

Kính gửi Quý Phụ huynh,  
 

Nhà trường xin chúc mừng các em học 

sinh khối cấp 3 đã hoàn thành bài thi thử 

Cambridge được diễn ra từ ngày 15 đến 

26 tháng Ba. Các em đã ôn tập rất chăm 

chỉ để đạt được kết quả như mong muốn.  
 

Sau kỳ nghỉ Học phần, kỳ thi Cambridge 

sẽ bắt đầu từ tháng sau. Ngày thi và giờ 

thi cụ thể theo từng môn mà học sinh đã 

đăng ký từ đầu đã được thông báo cho 

các em học sinh. Nhà trường sẽ gửi thông tin chi tiết kỳ thi này 

tới Quý vị và các em học sinh qua hòm thư điện tử.  

Vì kỳ thi đang đến rất gần, các em học sinh cần lên kế hoạch học 

tập, chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý cũng như tập thể dục 

thường xuyên.  
 

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý vị.  

Nếu có bất kỳ câu hỏi gì, xin vui lòng liên hệ với tôi tại địa chỉ 

maria.batac@gamudagardens.sis.edu.vn 
 

Trân trọng,  

Maria Batac 

 

 

Thông điệp từ Điều phối viên - Khối AS&A level 
 

Kính gửi Phụ huynh,  
 

Thật là vui mừng khi thấy các em hào 

hứng với dự án nơi mà các em có thể áp 

dụng kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ 

năng thực tế. Nhà trường đã trang bị 

phòng học STEM để các em có thể khám 

phá kỹ năng giải quyết vấn đề. Những 

kiến thức và hiểu biết về rô-bốt và mã số 

sẽ rất cần thiết trong tương lai. Tôi cảm 

thấy rất may mắn khi được làm việc tại 

trường học mà nhấn mạnh tầm quan 

trọng của sự phát triển STEM và đầu tư vào thiết bị cho học sinh 

và giáo viên.  
 

Tôi hy vọng rằng phòng tự ghi hình sẽ giúp học sinh nâng cao sự 

hiểu biết về nghệ thuật hơn. Đây là một hoạt động của nhà 

trường nhằm thúc đẩy giáo dục STEM cho học sinh. 
 

Tôi hy vọng các em học sinh có thể chia sẻ với Quý vị rằng các 

em phấn khích như nào về những thứ mà Nhà trường đang thực 

hiện.  
 

Trân trọng, 

Westley Venter  

Các em học sinh hưởng ứng Cuộc triển lãm dự án 

Những dự án ấn tượng được trưng bày tại sảnh  
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Các em học sinh trình bày dự án của mình trong cuộc triển lãm  
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Thư cảm ơn từ tỉnh Hải Dương 

 

Lời đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương xin 

gửi tới tổ chức HSCV và trường Quốc tế Singapore tại Hà Nội 

những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất trong việc hỗ trợ 

hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Hải Dương với 200 

lọ nước sát khuẩn giá trị 10 triệu đồng.  

 

Đây là món quà hết sức ý nghĩa và thiết thực đối với công tác 

phòng và chống dịch bệnh Covid-19 tại Hải Dương. Việc làm trên 

đã thể hiện tinh thần và sự quan tâm của tổ chức và nhà trường 

đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Hải Dương 

nói riêng.  

 

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh xin được chân thành cảm ơn 

tổ chức HSCV và trường Quốc tế Singapore tại Hà Nội đã quan 

tâm, hỗ trợ, giúp đỡ. Hy vọng trong thời gian tới Liên hiệp sẽ tiếp 

tục là cầu nối giữa tổ chức và các hoạt động bảo trợ xã hội của 

tỉnh Hải Dương.  

 

Xin chân thành cảm ơn. 

 

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương 

Nguyễn Thị Huyền  

Hộp quà từ thiện Tết được trao đến tỉnh Hải Dương 
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Các em học sinh hào hứng tham gia giải thi chạy kết thúc học phần  

 
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 



 11 

  SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 
@ GAMUDA GARDENS 

Tháng Ba  năm 2021 

Trang 11/11 

   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 


