TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI GAMUDA GARDENS

THÁNG 8 NĂM 2018

TẦM NHÌN

Thư từ Cô Hiệu trưởng

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.

SỨ MỆNH
Cung cấp
chương trình giáo dục chất lượng cao
SỨnhững
MỆNH
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.

NỘI DUNG BẢN TIN
 Thư từ Cô Hiệu trưởng
 Thông điệp từ Thầy Hiệu phó
 Thông điệp từ Chuyên gia Tư vấn Học đường
 Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS
 Thông điệp từ Hiệu trưởng KIK
 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học
thuật (Khối Tiểu học)
 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học
thuật (Khối THCS Chương trình Quốc tế)
 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học
thuật (Khối THCS Chương trình Song ngữ )
 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học
thuật (Khối THPT)
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
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) 66661818
Fax: (84-24) 62620639

Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,
Tôi rất vinh hạnh được quay trở lại Hà Nội
và làm việc ở Trường Quốc tế Singapore
tại Gamuda Gardens. Thật tuyệt vời được
gặp lại những đồng nghiệp cũ và các em
học sinh yêu quý.
Trong suốt năm học vừa qua, thầy và trò
nhà trường đã luôn nỗ lực không ngừng,
và kết quả kỳ thi Cambridge thực sự thành
công ngoài mong đợi. Chúng tôi vô cùng
tự hào về tất cả giáo viên và các em học
sinh.
- Sáu em học sinh IGCSE đạt điểm A và A* cho tất cả các môn.
- Bốn em học sinh IGCSE đạt một điểm B và điểm A / A* cho các môn
còn lại.
- Đặc biệt, chúc mừng em Lee Jong-In, học sinh A Level đã đạt điểm
A cho tất cả các môn trong năm học vừa qua với điểm Toán tối đa
100%.
Xin chúc mừng tất cả các thầy cô giáo và các em học sinh!
Đội ngũ giáo viên mới
Tôi xin trân trọng giới thiệu đội ngũ giáo viên mới của Trường Quốc tế
Singapore tại Gamuda Gardens:
- Thầy John Barratt- Quốc tịch Úc: Hiệu phó Phụ trách Khối Trung học
cơ sở và Trung học Phổ thông.
- Thầy Paul McKenney- Quốc tịch Canada: Điều phối viên phụ trách
học thuật khối Trung học cơ sở Chương trình Song ngữ và Giáo viên
Tiếng Anh chuyên sâu.
- Thầy John Marrows- Quốc tịch Anh: Giáo viên môn Nghệ thuật.
- Cô Susan Featherstone- Quốc tịch Anh: Giáo viên môn Tiếng Anh.
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- Cô Amber Cicchitto- Quốc tịch Mỹ: Giáo viên lớp 4L.
- Cô Elaine Flavin- Quốc tịch Ai Len: Giáo viên lớp 3 và lớp 5 Song
ngữ.
- Cô Chloe Ullrich- Quốc tịch Nam Phi: Giáo viên lớp 2 Song ngữ.
- Cô Courtnay Smith- Quốc tịch Nam Phi: Giáo viên lớp 1 Song ngữ.
- Thầy Dewald Ludick- Quốc tịch Nam Phi: Giáo viên môn Thể dục.
- Thầy Ronald Sietz- Quốc tịch Mỹ: Giáo viên môn Tiếng Anh.
- Thầy Joseph Yeshewas- quốc tịch Mỹ: Giáo viên Tiếng Anh tăng
cường.
- Thầy Tomas Lynch- Quốc tịch Ai Len: Giáo viên môn Kinh tế học và
môn Khoa học.
- Cô Hannah Gill- Quốc tịch Ai Len: Giáo viên lớp 5L.
- Thầy Wayne Kassebaum- Quốc tịch Nam Phi: Giáo viên môn Thể
dục.
- Thầy Jason de Santos- Quốc tịch Philippine: Giáo viên môn Tiếng
Anh Chuyên sâu.
- Thầy Westley Venter- Quốc tịch Nam Phi: Giáo viên môn Hóa học và
Vật lý.

Cô Lorraine Els, hiệu trưởng Nhà trường chào đón các em học
sinh tới trường trong ngày đầu tiên của năm học mới 2018-2019

Giáo viên chủ nhiệm sẽ thông báo tới Quý Phụ huynh danh sách giáo
viên của từng lớp. Quý vị vui lòng tham khảo địa chỉ email của tất cả
giáo viên nhà trường kèm theo ở cuối Bản tin này để tiện liên lạc khi
cần hỗ trợ.
Giai đoạn 2 của Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens
Tôi xin vui mừng thông báo Giai đoạn 2 của Trường Quốc tế
Singapore tại Gamuda Gardens đã hoàn thành và sẵn sàng chào đón
các em học sinh trong năm học mới.
Cơ sở vật chất của tòa nhà mới dành phục vụ cho khối Mầm non và
khối Tiểu học Chương trình Song ngữ.
Cùng với tòa nhà mới, Nhà trường có thêm hai bể bơi có mái che rất
đẹp, một bể dài 25 mét và một bể vầy dành cho các bé Mầm non.
Chắc chắn các em sẽ vô cùng thích thú với hai bể bơi mới này.
Học bổng của Đại học Elmhurst
Nhà trường rất vinh dự được đón tiếp ông Rashid, Giám đốc điều
hành Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Pegasus tới trường trao học bổng
của Trường Đại học Elmhurst cho 5 em học sinh.
Thầy cô rất tự hào về các em và xin chúc mừng các em cùng gia đình.

Cô Lorraine Els, hiệu trưởng Nhà trường chào đón
các em học sinh cùng cha mẹ tới trường
trong ngày đầu tiên của năm học mới 2018-2019

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) 66661818
Fax: (84-24) 62620639







Nguyen Hung Vinh (GAC)
Nguyen Le Phong Vu (IGCSE2A)
Nguyen Minh Duong (GAC)
Nguyen Minh Thuy Anh (AS Level)
Phan Nam Hai Dang (IGCSE2A)
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Tham quan nhà trường
Vì sự an toàn của học sinh, Quý Phụ huynh vui lòng thông báo cho
văn phòng trường khi tới thăm trường hay khi mang đồ ăn trưa cho
các con. Văn phòng trường sẽ nhận đồ ăn của gia đình mang đến và
phát cho các con.
Quý Phụ huynh cần đặt lịch hẹn với giáo viên khi cần đến trường trong
giờ học. Các cuộc họp giữa phụ huynh và giáo viên sẽ diễn ra tại
phòng họp của văn phòng trường.
Ông Rashid, Giám đốc điều hành Công ty CP Tư vấn và Đầu tư
Pegasus trao học bổng của Trường Đại học Elmhurst cho 5 em
học sinh trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens

Tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của
Quý vị.
Trân trọng,
Lorraine Els
Thông điệp từ Thầy Hiệu phó
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,

Cô Lorraine Els, hiệu trưởng Nhà trường
hướng dẫn các em học sinh vào lớp học

Cô Lorraine Els, hiệu trưởng Nhà trường chào đón
các em học sinh cùng cha mẹ tới trường
trong ngày đầu tiên của năm học mới 2018-2019

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) 66661818
Fax: (84-24) 62620639

Thật tuyệt vời khi trường chúng ta cũng như
Đất nước của Quý vị đang trong thời kỳ phát
triển vượt bậc. Tôi rất vui mừng được đóng
góp một phần cho sự lớn mạnh của nhà
trường và chứng kiến các em học sinh
trưởng thành hơn mỗi ngày. Tôi háo hức
được nhìn thầy các em lĩnh hội các giá trị
truyền thống của phương Đông và học cách
suy nghĩ sáng tạo thông qua nền giáo dục
phương Tây. Đây quả thực là một sự kết
hợp tuyệt vời mà các giáo viên của nhà
trường hướng tới để các em học sinh không chỉ phát triển tư duy sáng
tạo mà còn có thể trở thành những nhà lãnh đạo biết thấu hiểu và
được nể phục, những người sẽ tạo ra sự khác biệt thực sự cho thế
giới của chúng ta trong tương lai.
Số học sinh của nhà trường trong năm học mới đang tăng lên nhanh
chóng và đó là minh chứng cho niềm tin của đội ngũ nhân viên nhà
trường cũng như các bậc Phụ huynh đã dành cho Trường Quốc tế
Singapore tại Gamuda Gardens. Đây là động lực để Nhà trường tiếp
tục thu hút thêm nhiều cán bộ nhân viên và rất nhiều Phụ huynh và
học sinh mới sẵn lòng gia nhập và cùng xây dựng trường trở thành
một trong những trường tốt nhất Hà Nội. Vì vậy, chúng tôi rất vui
mừng được đối thoại cởi mở cùng Quý vị và cải thiện việc giao tiếp
giữa giáo viên, nhà trường và gia đình. Đây chính là sự hợp tác nhằm
tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập của con em Quý vị tại ngôi
trường này.
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Giáo viên sẽ cập nhật thường xuyên các sự kiện và hoạt động trong
lớp học để cha mẹ nắm được những gì con đang học trên lớp và cũng
sẽ thông báo cho Quý vị những vấn đề phát sinh.
Chúng tôi mong muốn được lắng nghe các ý kiến đóng góp của Quý vị
và đưa ra những giải pháp phù hợp để giúp các em học sinh đạt được
kết quả học tập tốt nhất.
Xin chúc Quý Phụ huynh và các em học sinh một năm học mới tuyệt
vời!
Trân trọng,
John Roydon Barratt

Thông điệp từ Chuyên gia Tư vấn Học đường
Cô Lorraine Els, hiệu trưởng Nhà trường vui sinh nhật
cùng các em học sinh

Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,
Năm học mới vừa bắt đầu cũng là lúc nhìn
lại xem các em học sinh đã đạt được những
gì trong năm học vừa qua. Các em học sinh
mới tốt nghiệp đã trúng tuyển vào các trường
Đại học trên toàn thế giới, trong đó nhiều em
đã giành được mức học bổng và hỗ trợ tài
chính cao.
Em Nguyễn Minh Thảo sẽ theo học chuyên
ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học
Durham ở Anh với học bổng Aviva trị giá 20%
mức học phí.

Các em học sinh đang luyện tập môn bóng rổ tại
Phòng đa chức năng

Em Hoàng Hà My đã lựa chọn chuyên ngành thiết kế và công nghệ tại
Đại học Parsons ở Bắc Mỹ với học bổng trị giá 32.000$.
Em Chun Hoser đã trúng tuyển vào Khoa Công nghệ Sinh học- Đại học
Utah State với suất học bổng trị giá 70% mức học phí.
Em Choi Myung Kyu đã nộp đơn vào Khoa Kinh tế học- Đại học Yonsei
và Đại học George Mason.
Các em học sinh mới tốt nghiệp khác đang làm thủ tục nộp đơn vào
các trường Đại học hoặc quyết định tạm nghỉ một năm trước khi tiếp
tục chương trình học cao hơn. Chúng tôi mong được thấy những bước
đường tiếp theo mà các em sẽ đi trong tương lai.

Tiết học Địa lý của các em học sinh lớp 5 Song ngữ

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) 66661818
Fax: (84-24) 62620639

Chúng tôi có một số tin tức thú vị dành cho các em học sinh khối Trung
học cơ sở. Năm nay, Trường Quốc tế Singapore sẽ tham dự Triển lãm
các trường đại học Việt Sing Swing do Trường Quốc tế Liên hợp quốc
Hà Nội (UNIS) tổ chức vào tháng tới. Sẽ có hơn 70 trường đại học góp
mặt tại Triển lãm này và đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ đại diện
các trường đại học và tìm hiểu tiêu chuẩn tuyển sinh của từng trường.
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Nếu Quý vị muốn tìm hiểu về các trường Đại học hoặc con đường học
vấn tại Trường Quốc tế Singapore, xin vui lòng liên lạc với tôi qua địa
chỉ hòm thư điện tử:
michael.ogden@gamudagardens.sis.edu.vn
Trân trọng,
Michael Ogden

Các em học sinh SVIS tập múa để biểu diễn trong Lễ Khai
giảng năm học mới 2018 - 2019

Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam Khối Tiểu học
và Trung học Cơ sở
Kính chào Quý Cha mẹ học sinh!
Các em học sinh yêu quý!
Chào mừng Quý vị và các em đã đến với
năm học mới- năm học 2018-2019!
Thưa Quý vị và các em!

Thày và trò SVIS tích cực chuẩn bị cho Lễ Khai giảng
năm học mới 2018 - 2019

Năm học mới 2018 - 2019, trường chúng
ta khang trang hơn, to đep hơn, bởi toà nhà
thứ ba dành cho cấp Mầm non và Tiểu học
đã xậy dựng xong và được đưa vào hoạt
động! Ngày 6-8-2018, ngày đầu tiên tựu
trường, hơn 700 học sinh từ Mầm non đến GAC phấn khởi cùng cha
mẹ tới trường. Các em được các thày giáo, cô giáo vui mừng, ân cần
chào đón, hướng dẫn tỉ mỉ tới từng lớp. Các em học sinh lớp Mẫu giáo,
lớp 1 và lớp 6 đã tự tin, nhanh chóng làm quen, hòa nhập với thày cô
bạn bè.
Trong suốt ba tuần đầu trước ngày Khai giảng, song song với việc thực
hiện chương trình văn hóa, các em được các thầy cô phổ biến, hướng
dẫn thực hiện nghiêm túc Nội quy nhà trường, Nội quy lớp học,…
Tất cả, nhằm giúp các em nhanh chóng ổn định nề nếp, kỷ cương
trường học; giúp các em phấn khởi, tự tin, chủ động phát huy năng lực
trong học tập và rèn luyện, trở thành con ngoan trò giỏi và lập nhiều
thành tích trong năm học mới!
Hòa cùng niềm vui chung của cả nước chào đón Kỷ niệm lần thứ 73
Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh mùng 2-9, thày
trò chúng tôi đã và đang tích cực chuẩn bị tổ chức Lễ khai giảng năm
học mới, ngày 5-9-2018!
Kính mời Quý Cha mẹ học sinh đến chung vui cùng thày trò nhà trường
trong ngày lễ trang trọng này!
Bước vào năm học mới, thay mặt Ban giám hiệu nhà trường, tôi xin gửi
tới Quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Các em học sinh SVIS luyện tập thuyết trình cho
Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang
Mai District, Hanoi City
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Cô chúc các em học sinh một năm học mới đầy ắp niềm vui, xây dựng
trường học an toàn và gặt hái nhiều thành tích cao hơn!
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Chúng tôi rất vui được lắng nghe và chia sẻ cùng Quý vị qua email:
nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn
Trân trọng,
Dương Thanh Nghị

Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam Khối Mầm non

Các em học sinh lớp Mẫu giáo bé đọc sách tại thư viện

Kính chào Quý Cha mẹ học sinh!
Các con học sinh yêu quý!
Chào mừng Quý vị và các con đã đến với
Trường Mẫu Giáo Quốc Tế Kinderworld năm
học mới-năm học 2018-2019!
Thật là vinh dự và tự hào khi được đón nhận
các con – những lớp học sinh đầu tiên về
trường Mẫu Giáo Quốc Tế Kinderworld tại
Gamuda Gardens. Chúng tôi - đội ngũ Ban
Giám Hiệu và Giáo viên của trường xin phép
được gia mắt quý vị và các con trong Bản tin
đầu tiên của tháng 8 năm học 2018-2019.

Các em học sinh lớp Mẫu giáo lớn học cách sử dụng máy tính

Đầu tiên là tôi- Vũ Thị Thủy hiện nay là Hiệu trưởng phụ trách chương
trình Tiếng Việt của trường. Cũng xuất phát từ niềm đam mê giáo dục,
yêu thích trẻ em tôi đã gắn bó với nghề Giáo viên của trường Mẫu Giáo
Kinderworld tại tháp Hà Nội 11 năm, và năm nay tôi nhận nhiệm vụ mới
cùng đồng hành cùng với quý Phụ huynh và các con trong năm học
này.
Chúng tôi xin được chào mừng cô Amy-Lee Craddock đến từ Nam Phi.
Đây sẽ là năm đầu tiên cô Amy làm việc tại Kinderworld tại Gamuda
Gardens. Cô đến từ Cape Town và có bằng Cử nhân Giáo dục 4 năm
chuyên về Giáo dục và Phát triển giáo dục lứa tuổi mầm non của Đại
học Stellenbosch. Cô Amy là giáo viên của lớp Prep- Mẫu giáo lớn và
đồng thời cũng là giáo viên dạy Tiếng Anh tăng cường cho tất cả các
lớp.
Chúng tôi cũng xin chào mừng 9 giáo viên Việt Nam:
- Cô Nguyễn Thị Thu Hoài và Vũ Mai Phương Giáo viên lớp Prep- Mẫu
giáo lớn.
- Hai cô Đỗ Thị Thanh Xuân và Trần Thị Hồng là Giáo viên lớp K2- Mẫu
giáo nhỡ.
- Hai cô Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Thị Thu Hà là giáo viên của
lớp K1- Mẫu giáo bé
- Hai cô Lê Minh Thúy và Phạm Thị Thanh Huyền là giáo viên lớp
Nursery - Nhà Trẻ.

Các em học sinh lớp Mẫu giáo lớn học cách
làm việc theo nhóm

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) 66661818
Fax: (84-24) 62620639

Thật may mắn cho trường chúng ta vì hầu như đội ngũ Giáo viên đều
có kinh nghiệm giảng dạy tại trường Mẫu Giáo Kinderworld, thậm chí
có những cô giáo gắn bó với trường gần 10 năm. Các cô giáo của
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chúng tôi đều là Cử nhân sư phạm ngoại ngữ và tốt nghiệp bằng cao
đẳng sư phạm hoặc Trung cấp khoa giáo dục mầm non.
Tháng đầu của năm học mới đã trôi qua, mọi bỡ ngỡ, khó khăn dường
như đã lùi lại và thay vào đó là niềm vui, niềm hanh phúc của chúng tôi
cũng như các giáo viên được đồng hành cùng các con hàng ngày,
hàng giờ.
Chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một môi
trường thân thiện cởi mở nhưng cũng vô cùng chuyên nghiệp. Hy vọng
mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày vui, hạnh phúc.
Các em học sinh lớp Mẫu giáo bé trong giờ thể dục

Bước vào năm học mới, thay mặt Ban giám hiệu nhà trường, tôi xin gửi
tới Quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
Cô chúc các con học sinh thân yêu một năm học mới có thật nhiều sức
khỏe, đầy ắp niềm vui, xây dựng trường học an toàn và thành công
năm học 2018-2019!
Chúng tôi rất vui được lắng nghe và chia sẻ cùng Quý vị qua email:
thuy.vuthi@gamudagardens.kinderworld.edu.vn.
Trân trọng,
Vũ Thị Thủy

Thầy Dewald, giáo viên thể dục hướng dẫn các em học sinh
lớp Mẫu giáo bé vui chơi tại bể vầy

Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối Tiểu học)
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,
Năm học mới tại Trường Quốc tế
Singapore tại Gamuda Gardens vừa mới
bắt đầu. Nhà trường rất vui mừng được
chào đón Quý Phụ huynh và các em học
sinh mới, cũng như chào đón sự trở lại của
Quý Phụ huynh và các em học sinh đang
theo học tại trường. Sĩ số học sinh Tiểu học
trong năm học này đã tăng lên nhanh
chóng, và chúng tôi mong chờ một năm
học mới đầy sôi nổi với thật nhiều thành
tựu.

Các em học sinh khối mầm non thích thú với
bể bơi mới của nhà trường

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) 66661818
Fax: (84-24) 62620639

Nhà trường cũng vui mừng chào đón các giáo viên Tiểu học mới: cô
Amber dạy lớp 4L; cô Cournay dạy lớp 1A và 1B; cô Chloe dạy lớp 2A
và 2B; cô Elaine dạy lớp 3A và 5A; thầy Joseph Yeshewas dạy Tiếng
Anh tăng cường sau giờ học và thầy Dewald dạy môn Thể dục và
Guided Discovery. Các giáo viên khối Tiểu học đến từ các quốc gia
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khác nhau như Úc, Mỹ, Đức, Nam Phi, Ai len, Niu Di-lân, Việt Nam
và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mang đến một sự kết hợp tuyệt vời về kinh nghiệm
và kiến thức chuyên môn để giáo dục học sinh trở thành những công
dân toàn cầu theo đúng định hướng của nhà trường.

Các cô giáo hướng dẫn các em học sinh tập bơi
tại bể bơi mới của nhà trường

Nhà trường khuyến khích Phụ huynh và gia đình hỗ trợ giáo viên bằng
cách luôn nhắc nhở các em rằng có một nền tảng giáo dục tốt là rất
quan trọng, và tất cả chúng ta- học sinh, cha mẹ và Nhà trường đều
đang cùng nỗ lực để có một hành trình học tập đầy ý nghĩa tại Trường
Quốc tế Singapore. Các thầy cô giáo sẽ tạo cơ hội cho các em học sinh
tham gia những trải nghiệm nhằm trau dồi kiến thức học thuật, kiến
thức xã hội, thể chất và cảm xúc. Một phần quan trọng của chương
trình giáo dục Tiểu học là Hoạt động đọc sách ở nhà- yêu cầu cha mẹ
và các thành viên trong gia đình sẽ cùng nhau lắng nghe con đọc sách.
Phụ huynh hãy tham gia nhiệt tình để con thấy rằng cha mẹ rất coi
trọng việc đọc sách. Cha mẹ cũng nên dành thời gian trò chuyện cùng
con để thảo luận về sách và những điều con đang học ở trường.
Cha mẹ hãy luôn khích lệ các con cố gắng nỗ lực hết sức mình.
Quý vị vui lòng liên hệ với tôi nếu cần hỗ trợ. Tất cả các thầy cô giáo
Tiểu học rất mong được đón tiếp Quý Phụ huynh, lắng nghe và cùng
nhau trao đổi về quá trình học tập của con trong suốt năm học.
Trân trọng,
Tiến sỹ Noel Geoghegan

Thầy Westley Venter, giáo viên Khoa học khối THPT hướng
dẫn các em học sinh lớp 1 Quốc tế làm thí nghiệm phản ứng
hóa học “kem đánh răng của voi”. Đây là phần thưởng dành
cho các em vì đã rất ngoan và chăm chỉ làm bài tập về nhà.

Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối THCS
Chương trình Quốc tế)
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,
Chào mừng Quý Phụ huynh và các em học
sinh đến với năm học mới 2018-2019.
Tôi là Sean Stokes- Điều phối viên phụ trách
học thuật khối Trung học cơ sở Chương
trình Quốc tế. Ở cương vị này, tôi sẽ cố
gắng hết sức để hỗ trợ học sinh và các giáo
viên nhằm tạo ra môi trường học tập tích
cực giúp các em học sinh đạt được nhiều
thành tích học tập tốt.
Ngày tựu trường luôn là thời khắc đặc biệt
và Phụ huynh học sinh cũng góp phần thiết
yếu trong việc đồng hành cùng với Nhà trường và các thầy cô giáo
nhằm hướng tới thực hiện mục tiêu chung là giúp các con phát huy tối
đa tiềm năng để đạt được thành tích cao nhất.

Các em học sinh lớp 1 Quốc tế vô cùng thích thú được nhìn
tận mắt một thí nghiệm khoa học và hứa sẽ chăm ngoan để
được quay lại phòng thí nghiệm

Nếu Quý vì có thắc mắc gì cần giải đáp, vui lòng liên hệ với tôi qua địa
chỉ hòm thư điện tử: sean.stokes@gamudagardens.sis.edu.vn.
Trân trọng,
Sean Stokes

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) 66661818
Fax: (84-24) 62620639
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Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối THCS
Chương trình Song ngữ)
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,

Các em học sinh lớp 7 Quốc tế trong giờ học Toán

Tôi là Paul McKenny và tôi rất vui được gia
nhập đội ngũ giáo viên tuyệt vời của Trường
Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens.
Thật vinh dự được làm việc cùng với những
nhà giáo nhiệt tình và tận tụy như vậy. Tôi sẽ
đảm nhận vị trí Điều phối viên phụ trách học
thuật khối Trung học Cơ sở Chương trình
Song ngữ. Năm học mới đã bắt đầu được
hơn hai tuần lễ và tôi có cơ hội được tiếp xúc
và giảng dạy cho những học sinh rất tuyệt vời
của một ngôi trường được trang bị đầy đủ cơ
sở vật chất cho công tác dạy và học.
Tôi rất mong được phối hợp chặt chẽ cùng Quý vị và các em học sinh
để năm học mới 2018-2019 sẽ là một năm học thành công rực rỡ.
Quý vị vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ hòm thư điện tử:
paul.mckenney@gamudagardens.sis.edu.vn
Trân trọng,
Paul McKenney

Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối THPT)
Cô Hằng, giáo viên trợ giảng đang hướng dẫn
các em học sinh lớp 7 Quốc tế

Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,
Chào mừng Quý Phụ huynh và các em học
sinh trở lại trường cho năm học mới
2018-2019.
Tôi là Erin Roetker- Điều phối viên phụ trách
học thuật chương trình Cambridge và GAC
khối Trung học Phổ thông.
Nhà trường vừa mới nhận được kết quả kỳ thi
Cambridge trong tháng này. Đây quả thực là
khoảng thời gian đầy phấn khích đối với cả
thầy và trò cũng như các bậc Phụ huynh. Tôi
rất hài lòng khi các em học tập chăm chỉ và biết tôn trọng các thầy cô
giáo, những người đã dìu dắt các em suốt hai năm học vừa qua.
Tôi rất mong được hỗ trợ Quý vị và các em học sinh trong năm học này
nhằm xây dựng môi trường học tập tích cực và mang đến những trải
nghiệm toàn diện cho các em. Quý vị vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ
hòm thư điện tử: erin.roetker@gamudagardens.sis.edu.vn

Thày Daniele , giáo viên chủ nhiệm lớp GAC chụp ảnh cùng
các em học sinh tham gia câu lạc bộ “Mô hình Liên hợp quốc”

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) 66661818
Fax: (84-24) 62620639

Trân trọng,
Erin Roetker
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stt.

Họ và tên

Vị trí

Địa chỉ hòm thư

1

Cô Lorraine Els

Hiệu trưởng

lorraine.els@gamudagardens.sis.edu.vn

2

Thầy John Roydon Barratt

Phó hiệu trưởng

john.barratt@gamudagardens.sis.edu.vn

3

Thầy Michael David Ogden

Chuyên gia Tư vấn học đường

michael.ogden@gamudagardens.sis.edu.vn

4

Cô Dương Thanh Nghị

Hiệu trưởng SVIS

nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn

5

Cô Nguyễn Thị Hiền

Hiệu phó phụ trách khối Tiểu học
SVIS

hien.nguyenthi@gamudagardens.sis.edu.vn

6

Cô Vũ Thị Thủy

Hiệu trưởng KIK

thuy.vuthi@gamudagardens.kinderworld.edu.vn

7

Tiến sỹ Noel Geoghegan

8

Thầy Sean Stokes

9

Thầy Paul McKenney

10

Cô Erin Elizabeth Roetker

11

Cô Courtnay Smit

Giáo viên lớp 1A/1B

courtnay.smit@gamudagardens.sis.edu.vn

12

Cô Chloe Ulllrich

Giáo viên lớp 2A/2B

chloe.ullrich@gamudagardens.sis.edu.vn

13

Cô Elaine Flavin

Giáo viên lớp 3A/5A

elaine.flavin@gamudagardens.sis.edu.vn

14

Thầy Lukus Brody

Giáo viên lớp 5B

lukus.brody@gamudagardens.sis.edu.vn

15

Thầy Michael Winkelman

Giáo viên lớp 1L

michael.winkelman@gamudagardens.sis.edu.vn

16

Cô Amanda Kim Sodergren

Giáo viên lớp 2L

amanda.sodergren@gamudagardens.sis.edu.vn

17

Cô Siara Gemma North

Giáo viên lớp 3L

siara.north@gamudagardens.sis.edu.vn

18

Cô Amber Cicchitto

Giáo viên lớp 4L

amber.cicchitto@gamudagardens.sis.edu.vn

19

Cô Emmarentia Rensburg

Giáo viên lớp 5L

emmarentia.rensburg@gamudagardens.sis.edu.vn

20

Cô Hannah Gill

Giáo viên lớp 5L

hannah.gill@gamudagardens.sis.edu.vn

21

Thầy Dewald Ludick

Giáo viên thể dục Tiểu học

dewald.ludick@gamudagardens.sis.edu.vn

22

Cô Kim Scott

Giáo viên Tiểu học

kim.scott@gamudagardens.sis.edu.vn

23

Cô Cindelin Alipio

Giáo viên Tiếng Anh chuyên sâu

cindelin.alipio@gamudagardens.sis.edu.vn

24

Cô Judith Johnston

Giáo viên Tiếng Anh

judith.johnston@gamudagardens.sis.edu.vn

25

Thầy Abner Gorio

Giáo viên Khoa học

abner.gorio@gamudagardens.sis.edu.vn

26

Thầy Anthony Grear

Giáo viên Toán

anthony.grear@gamudagardens.sis.edu.vn

27

Thầy Lukus Brody

Giáo viên Tiếng Anh

lukus.brody@gamudagardens.sis.edu.vn

28

Thầy Yoann Labrue

Giáo viên thể dục- Điều phối viên
phụ trách Chương trình Thể thao

yoann.labrue@gamudagardens.sis.edu.vn

29

Cô Irene Thomas

Giáo viên Nghệ thuật

irene.thomas@gamudagardens.sis.edu.vn

30

Thầy Jack Marrows

Giáo viên Nghệ thuật

jack.marrows@gamudagardens.sis.edu.vn

31

Thầy Michael Thomas Fad

Giáo viên Tiếng Anh

michael.fad@gamudagardens.sis.edu.vn

32

Thầy Brett Grant

Giáo viên Xã hội học

brett.grant@gamudagardens.sis.edu.vn

33

Cô Maria Batac

Giáo viên Toán

maria.batac@gamudagardens.sis.edu.vn

34

Thầy Wayne Kassebaum

Giáo viên Thể dục

wayne.kassebaum@gamudagardens.sis.edu.vn

Điều phối viên Phụ trách học
thuật Khối Tiểu học- Giáo viên lớp
4A
Điều phối viên Phụ trách học
thuật Khối THCS Chương trình
Quốc tế
Điều phối viên Phụ trách học
thuật Khối THCS Chương trình
Song ngữ
Điều phối viên Phụ trách học
thuật Khối THPT

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) 66661818
Fax: (84-24) 62620639

noel.geoghegan@gamudagardens.sis.edu.vn

sean.stokes@gamudagardens.sis.edu.vn

paul.mckenney@gamudagardens.sis.edu.vn
erin.roetker@gamudagardens.sis.edu.vn

Trang 10 / 12

http://gamudagardens.sis.edu.vn
10

TRƯỜNG QUỐC
SINGAPORE
INTERNATIONAL
TẾ SINGAPORE
SCHOOL
@ GAMUDA GARDENS
GẢDENS
Tháng
8 năm
October
20152018

35

Thầy Westley Venter

Giáo viên Khoa học

westley.venter@gamudagardens.sis.edu.vn

36

Thầy Jason Santos

Giáo viên Tiếng Anh chuyên sâu

jason.santos@gamudagardens.sis.edu.vn

37

Thầy Ronald Sietz

Giáo viên Tiếng Anh

ronald.sietz@gamudagardens.sis.edu.vn

38

Cô Sue Featherstone

Giáo viên Tiếng Anh

susan.featherstone@gamudagardens.sis.edu.vn

39

Thầy Christopher Duane Eckles

Giáo viên Khoa học

christopher.eckles@gamudagardens.sis.edu.vn

40

Thầy Bruno Giegerich

Giáo viên Xã hội học

bruno.giegerich@gamudagardens.sis.edu.vn

41

Thầy Berry Ng

Giáo viên Khoa học

ng.berry@gamudagardens.sis.edu.vn

42

Thầy Tobias Mcfarlane

Giáo viên Toán

tobias.mcfarlane@gamudagardens.sis.edu.vn

43

Thầy Matt Phillips

Giáo viên Kinh tế học

matthew.phillips@gamudagardens.sis.edu.vn

44

Thầy Tamir Ratzon

Giáo viên Toán

tamir.ratzon@gamudagardens.sis.edu.vn

45

Thầy Alex Ong

Giáo viên Kinh tế học

alex.ong@gamudagardens.sis.edu.vn

46

Thầy Daniel Buglino

Giáo viên chủ nhiệm GAC

daniele.buglino@gamudagardens.sis.edu.vn

47

Cô Alin Lee Delima

Điều phối viên môn Tiếng Anh
chuyên sâu và Phụ trách thi đầu vào

alin.delima@gamudagardens.sis.edu.vn

48

Thầy Hugh Cole

Giáo viên Khoa học

hugh.cole@gamudagardens.sis.edu.vn

49

Cô Yu Ming Li

Giáo viên Tiếng Trung

yu.mingli@gamudagardens.sis.edu.vn

50

Cô Tran Thi Thu Thuy

Giáo viên Tiếng Trung

thuy.tranthithu@gamudagardens.sis.edu.vn

51

Cô Hwang Xiao Yun

Giáo viên Tiếng Trung

xiaoyun.huang@gamudagardens.sis.edu.vn

52

Cô. Jennifer Beels

Giáo viên Công nghệ thông tin

jennifer.beels@gamudagardens.sis.edu.vn

53

Thầy Ian McCallig

Giáo viên Tiếng Anh tăng cường

ian.mccallig@gamudagardens.sis.edu.vn

54

Thầy Joseph Yeshewas

Giáo viên Tiếng Anh tăng cường

joseph.yeshewas@gamudagardens.sis.edu.vn

55

Thầy Greg De Mink

Giáo viên Lịch sử

gregory.mink@gamudagardens.sis.edu.vn

56

Thầy Pascal Chabot

Giáo viên Công nghệ thông tin

pascal.chabot@gamudagardens.sis.edu.vn

57

Thầy Tomas Lynch

Giáo viên Khoa học

tomas.lynch@gamudagardens.sis.edu.vn

58

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Giáo viên lớp 1A

trang.nguyenthiquynh@gamudagardens.sis.edu.vn

59

Cô Nguyễn Thị Thúy Diệp

Giáo viên lớp 1B

diep.nguyenthithuy@gamudagardens.sis.edu.vn

60

Cô Phạm Thị Diễm My

Giáo viên lớp 2A

my.phamthidiem@gamudagardens.sis.edu.vn

61

Cô Nguyễn Thị Hồng Hiếu

Giáo viên lớp 2B

hieu.nguyenhong@gamudagardens.sis.edu.vn

62

Cô Phùng Thu Huyền

Giáo viên lớp 3A

huyen.phungthu@gamudagardens.sis.edu.vn

63

Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Giáo viên lớp 4A

anh.nguyenthingoc@gamudagardens.sis.edu.vn

64

Cô Nguyễn Thị Kim Thanh

Giáo viên lớp 5A

thanh.nguyenthikim@gamudagardens.sis.edu.vn

65

Cô Phạm Thị Minh Thu

Giáo viên lớp 5B

thu.phamthiminh@gamudagardens.sis.edu.vn

66

Cô Đỗ Phương Anh

Giáo viên Tiểu học

anh.dophuong@gamudagardens.sis.edu.vn

67

Cô Phạm Thị Minh Thu

Giáo viên Toán

thu.pham@gamudagardens.sis.edu.vn

68

Cô Lê Thị Mỹ Nhân

Giáo viên Toán

nhan.lethimy@gamudagardens.sis.edu.vn

69

Cô Đỗ Phương Mai

Giáo viên Văn

mai.dophuong@gamudagardens.sis.edu.vn

70

Cô Trần Thị Thúy Vân

Giáo viên Địa lý- Trưởng giáo viên

van.tranthithuy@gamudagardens.sis.edu.vn

71

Cô Nguyễn Thị Thu Thảo

Giáo viên Toán

thao.nguyenthithu@gamudagardens.sis.edu.vn

72

Cô Đỗ Thị Hiền

Giáo viên Văn

hien.dothi@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) 66661818
Fax: (84-24) 62620639
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73

Cô Phạm Thị Thu Thủy

Giáo viên Sinh học

thuy.phamthithu@gamudagardens.sis.edu.vn

74

Cô Nguyễn Thị Huyền Anh

Giáo viên Vật lý

anh.nguyenthihuyen@gamudagardens.sis.edu.vn

75

Cô Đoàn Thị Thanh Hà

Giáo viên Văn

ha.doanthithanh@gamudagardens.sis.edu.vn

76

Cô Phùng Thị Lan

Giáo viên Lịch sử

lan.phungthi@gamudagardens.sis.edu.vn

77

Thầy Dương Đức Duy

Giáo viên Văn

duy.duongduc@gamudagardens.sis.edu.vn

78

Cô Đậu Thị Quỳnh Thọ

Giáo viên Âm nhạc

tho.dauthiquynh@gamudagardens.sis.edu.vn

79

Cô Đặng Thị Phương Anh

Giáo viên Vật lý

anh.dangthiphuong@gamudagardens.sis.edu.vn

80

Cô Bạch Thị Mãi

Giáo viên Hóa học

mai.bachthi@gamudagardens.sis.edu.vn

81

Cô Lương Thị Lan

Trợ giảng lớp 1L

lan.luongthi@gamudagardens.sis.edu.vn

82

Cô Đinh Thị Duyên

Trợ giảng lớp 2L

duyen.dinhthi@gamudagardens.sis.edu.vn

83

Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai

Trợ giảng lớp 5L

mai.nguyenthituyet@gamudagardens.sis.edu.vn

84

Cô Nguyễn Thị Thùy Liên

Trợ giảng lớp 6LA

lien.nguyenthithuy@gamudagardens.sis.edu.vn

85

Cô Ngô Việt Hà

Trợ giảng lớp 6LB

ha.ngoviet@gamudagardens.sis.edu.vn

86

Cô Vũ Thị Hằng

Trợ giảng lớp 7LA

hang.vuthi@gamudagardens.sis.edu.vn

87

Cô Phan Thị Huyền Linh

Trợ giảng lớp 7LB

linh.phanthihuyen@gamudagardens.sis.edu.vn

88

Cô Lê Thị Nhân

Trợ giảng lớp 8LA

nhan.lethi@gamudagardens.sis.edu.vn

89

Cô Nguyễn Hồng Nhung

Trợ giảng lớp 8LB

nhung.nguyenhong@gamudagardens.sis.edu.vn

90

Cô Amy-Lee Craddock

Giáo viên lớp Mẫu giáo lớn

amylee.craddock@gamudagardens.kinderworld.edu.vn

91

Cô Nguyễn Thị Thu Hoài

Giáo viên lớp Mẫu giáo lớn

hoai.nguyenthithu@gamudagardens.kinderworld.edu.vn

92

Cô Vũ Mai Phương

Giáo viên lớp Mẫu giáo lớn

phuong.vumai@gamudagardens.kinderworld.edu.vn

93

Cô Nguyễn Lan Anh

Giáo viên lớp Mẫu giáo lớn

anh.nguyenlan@gamudagardens.kinderworld.edu.vn

94

Cô Đỗ Thị Thanh Xuân

Giáo viên lớp Mẫu giáo nhỡ

xuan.dothithanh@gamudagardens.kinderworld.edu.vn

95

Cô Trần Thị Hồng

Giáo viên lớp Mẫu giáo nhỡ

hong.tranthi@gamudagardens.kinderworld.edu.vn

96

Cô Nguyễn Thị Hồng Nhung

Giáo viên lớp Mẫu giáo bé

hongnhung.nguyenthi@gamudagardens.kinderworld.edu.vn

97

Cô Trần Thị Thu Hà

Giáo viên lớp Mẫu giáo bé

ha.tranthithu@gamudagardens.kinderworld.edu.vn

98

Cô Lê Minh Thúy

Giáo viên lớp Nhà trẻ

thuy.leminh@gamudagardens.kinderworld.edu.vn

99

Cô Phạm Thị Thanh Huyền

Giáo viên lớp Nhà trẻ

huyen.phamthithanh@gamudagardens.kinderworld.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) 66661818
Fax: (84-24) 62620639
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