TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI GAMUDA GARDENS

THÁNG 6 NĂM 2018

TẦM NHÌN

Thư từ Thầy 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
SỨ MỆNH
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.

NỘI DUNG BẢN TIN
 Thư từ thầy Hiệu trưởng
 Thông điệp từ thầy Hiệu phó
 Thông điệp từ Chuyên gia Tư vấn Học đường
 Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt
Nam
 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học
thuật (Khối Tiểu Học)
 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học
thuật (Khối Trung học Cơ sở )
 Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học
thuật (Khối Trung học Phổ thông)
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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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,
Nhân dịp kết thúc năm học, tôi xin
được gửi lời cảm ơn chân thành tới
Quý Phụ huynh và các em học sinh
vì sự ủng hộ của Quý vị trong suốt 12
tháng qua. Tháng cuối cùng của năm
học luôn bận rộn và đầy ắp các sự
kiện, trong đó sự kiện trọng đại nhất
chính là Lễ tổng kết và biểu diễn văn
nghệ cuối năm học - một chương trình
sôi động diễn ra trong ba tiếng với chủ
đề “Sân khấu- Lights, Camera, Action!”. Dưới sự dẫn dắt của các thầy cô
giáo, các em học sinh đã hăng say
luyện tập trong suốt nhiều tuần lễ và
nỗ lực của các em đã được đền đáp xứng đáng khi buổi lễ thành công
rực rỡ.
Tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới cô Maria Batac (điều phối viên
chương trình) đã góp phần làm nên sự thành công của buổi lễ. Tôi
cũng xin cảm ơn toàn thể các thầy cô giáo đã cống hiến hết mình để
buổi lễ thành công tốt đẹp. Lễ tổng kết và biểu diễn văn nghệ cuối
năm học luôn là một lễ kỷ niệm tuyệt vời của tập thể Nhà trường, nơi
các em học sinh được thể hiện bản thân khi làm việc theo nhóm và
phát huy tinh thần sáng tạo. Đây cũng là dịp để Nhà trường trao tặng
bằng khen và giải thưởng cho các em học sinh đã đạt được những
thành tích xuất sắc trong học tập, thể thao và đóng góp cho tập thể
Nhà trường cũng như xã hội.

Tên giải thưởng

Tên học sinh

Lớp

Giải thưởng dành cho học sinh Tiểu học
Giải thưởng học thuật

Oishi Jo

1L

Giải thưởng học thuật

Kim Seo Yul

2L

Giải thưởng học thuật

Lim Jee Hyun

3L

Giải thưởng học thuật

Kwon Tae Gyu

4L
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Giải thưởng học thuật

Ông Stephan Tan trao giải thưởng Học sinh xuất sắc
cho em Nguyễn Minh Thảo A Level tại Lễ Tổng kết và Biểu diễn
văn nghệ cuối năm học

Các em học sinh THCS đạt Giải thưởng học thuật
tại Lễ Tổng kết và Biểu diễn văn nghệ cuối năm học

Các em học sinh THPT đạt Giải thưởng học thuật tại Lễ Tổng
kết và Biểu diễn văn nghệ cuối năm học
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Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang
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Nguyễn Vũ Châu Anh

5L

Giải thưởng học thuật- Hoàng Cẩm Vân Hà
Môn Tiếng Anh
Giải thưởng học thuật- Đoàn Khánh Hà
Môn Tiếng Anh
Giải thưởng học thuật- Đoàn Gia Bách
Môn Tiếng Anh
Giải thưởng học thuật- Tô Ngọc Mỹ Uyên
Môn Tiếng Anh
Giải thưởng học thuật- Đào Nhật Quang
Môn Tiếng Anh
Giải thưởng dành cho học sinh THCS

1A

Giải thưởng học thuật

Lê Kim Khánh

6LA

Giải thưởng học thuật

Dương Hoàng Tú

7LA

Giải thưởng học thuật

Phạm Thảo Hiền

7LB

Giải thưởng học thuật

Nguyễn Minh Ngọc

8LA

Giải thưởng học thuật

Nguyễn Trường Phúc

8LB

2A
3A
4A
5A

Giải thưởng học thuật- Lê Việt
Môn Tiếng Anh
Giải thưởng học thuật- Nguyễn Hoàng Khôi
Môn Tiếng Anh
Nguyên
Giải thưởng học thuật- Ngô Linh Trang
Môn Tiếng Anh
Giải thưởng học thuật- Đoàn Gia Khang
Môn Tiếng Anh
Giải thưởng học thuật- Tô Vũ Hiểu Minh
Môn Tiếng Anh
Giải thưởng học thuật- Nguyễn Bảo Linh
Môn Tiếng Anh
Giải thưởng học thuật- Lê Khánh An
Môn Tiếng Anh
Giải thưởng học thuật- Khuất Nguyễn Duy Anh
Môn Tiếng Anh
Giải thưởng học thuật- Đặng Nga Mi
Môn Tiếng Anh
Giải thưởng học thuật- Tô Nhật Duy
Môn Tiếng Anh
Giải thưởng dành cho học sinh THPT

6A

Giải thưởng học thuật

Phạm Hoàng Minh Khuê

IGCSE 1A

Giải thưởng học thuật

Vũ Ngọc Hiền Anh

IGCSE 1B

Giải thưởng học thuật

Đào Phan Anh

IGCSE 1C

Giải thưởng học thuật

Trần Mai Khanh

IGCSE 1D

Giải thưởng học thuật

Trần Quỳnh Anh

IGCSE 2A

Giải thưởng học thuật

Shrija Pathak

IGCSE 2B

Giải thưởng học thuật

Lee Jong In

AS Level

6B
6C
7A
7B
7C
8A
8B
8C
9A
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Giải thưởng Thể thao

Thầy Blood trao giấy khen cho các em học sinh Tiểu học khối
Quốc tế đạt thành tích học tập xuất sắc trong học kỳ 2

Giải thưởng thể thaoNguyễn Phúc Nguyên
khối Tiểu học
Bảo
Giải thưởng thể thaoBae Hyeong Jun
khối Tiểu học
Giải thưởng thể thaoHoàng Anh Chi
khối Trung học
Giải thưởng thể thaoĐào Phan Anh
khối Trung học
Giải thưởng Công dân ưu tú

2A

Giải thưởng Công dân Kiều Hữu Cát
ưu tú- khối Tiểu học
Giải thưởng Công dân Hoàng Anh Chi
ưu tú- khốiTrung học
Giải thưởng Học sinh xuất sắc DUX

5L

Giải thưởng DUXA Level
Giải thưởng DUX- GAC

Nguyễn Minh Thảo

A Level

Kim Byung Jin

GAC

5L
8A
IGCSE 1C

8A

Chúng ta cũng phải nói lời chia tay với các em học sinh A Level và
GAC tốt nghiệp năm học 2017 – 2018. Nhân dịp này, tôi muốn gửi tới
các em những lời chúc tốt đẹp nhất khi các em bắt đầu hành trình học
tập mới ở nhiều quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Tôi cũng xin
cảm ơn các thầy cô giáo đầy nhiệt huyết đã tận tụy chuẩn bị hành
trang cho các em trong kỳ thi tốt nghiệp.
Danh sách các em học sinh tốt nghiệp năm học 2017 – 2018 bao gồm:
Thầy Blood trao giấy khen cho các em học sinh Tiểu học khối
Song ngữ đạt thành tích học tập xuất sắc trong học kỳ 2

A Level
Choi Myung Kyu
Chun Hoser
Hoàng Hà My
Nguyễn Minh Thảo
Syeda Meharbash Kashif

GAC
Chen Hui Jie
Kim Byung Jin
Kim Ji Seok

Giai đoạn 2 của Trường SIS tại Gamuda Gardens
Tôi xin vui mừng thông báo với Quý vị về việc xây dựng Giai đoạn 2
của Gamuda Gardens sẽ hoàn thành vào ngày 29 tháng 6 và sẵn
sàng cho năm học mới. Tòa nhà mới sẽ phục vụ cho khối Mẫu giáo và
có cơ sở vật chất cũng như các lớp học mới cho khối Song ngữ. Công
trình sau khi hoàn thành sẽ có có một bể bơi dài 25m và một bể vầy
dành cho học sinh Mẫu giáo.Tôi chắc chắn rằng các em học sinh sẽ
rất thích cơ sở vật chất mới, đặc biệt là bể bơi.

Thầy Blood trao giấy khen cho các em học sinh lớp 6 khối Quốc
tế đạt thành tích học tập xuất sắc trong học kỳ 2

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang
Mai District, Hanoi City
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn
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Kể từ năm học mới, Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens
sẽ tuyển sinh từ bậc Mẫu giáo đến hết bậc THPT. Các em học sinh sẽ
có thể hoàn thành tất cả các cấp học trong cùng một ngôi trường
được thiết kế và xây dựng với phong cách hiện đại, tập trung phục vụ
cho các hoạt động học tập.
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Về việc nhận Bảng điểm
Quý Phụ huynh có thể nhận Bảng điểm học kỳ 2 của con từ ngày 30
tháng 6. Nếu Quý vị chưa nhận Bảng điểm của con, xin vui lòng đến
nhận tại Văn phòng Trường.

Thầy Blood trao giấy khen cho các em học sinh lớp 7 khối
Quốc tế đạt thành tích học tập xuất sắc trong học kỳ 2

Xin chân thành cảm ơn tất cả các em học sinh và Quý Phụ huynh đã
góp phần tạo nên một năm học tuyệt vời và tôi hy vọng tất cả đều có
những cảm nhận giống như tôi. Chúc Quý Phụ huynh cùng các em một
kỳ nghỉ hè vui vẻ, và năm học mới sẽ bắt đầu vào ngày 6 tháng 8 năm
2018.
Trân trọng,
Shane Blood
Thông điệp từ thầy Hiệu phó
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,
Trong suốt sáu năm qua, được làm việc tại
các trường SIS tại Hà Nội là niềm vui lớn
đối với tôi, đầu tiên tại SIS@Vạn Phúc, sau
đó tại SIS@Ciputra và ba năm cuối tại
Gamuda Gardens. Đây là trải nghiệm vô
cùng tốt đẹp đối với tôi khi được chứng
kiến sự trưởng thành của các em học sinh
và sự lớn mạnh từng ngày của Nhà trường
và tôi rất tự hào khi những em học sinh mà
tôi đã dạy ở cấp Tiểu học đạt thành tích cao
trong học tập ở cấp THCS và THPT.

Thầy Blood trao giấy khen cho các em học sinh lớp 8 khối
Quốc tế đạt thành tích học tập xuất sắc trong học kỳ 2

Tôi đặc biệt tự hào về sự phát triển của
SIS@Gamuda Gardens từ lúc trường được bắt đầu thành lập và hoạt
động vào năm học 2015-2016. Kể từ đó cho đến nay, trong vòng hai
năm qua, Nhà trường đã không ngừng lớn mạnh, và đồng thời cũng
mang đến nhiều hơn những cơ hội cho học sinh tham gia các hoạt
động thể thao và hoạt động ngoại khóa. Có được sự phát triển mạnh
mẽ này là nhờ vào sự nhiệt huyết của các thầy cô giáo và sự tham gia
nhiệt tình của các em học sinh khi luôn mong muốn thử thách bản thân
và trải nghiệm những điều mới mẻ.
Ngoài thành công trong thể thao và hoạt động ngoại khóa, tôi cũng rất
tự hào khi các sự kiện của Nhà trường cũng diễn ra nở rộ trong những
năm qua. Phải kể đến ở đây là Hội chợ Từ thiện Giáng sinh lớn nhất và
thành công nhất từ trước đến nay được tổ chức vào tháng 12 hay
Ngày hội Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức vào tháng Tư. Tại cả hai
sự kiện này, các em học sinh đã thể hiện cho mọi người thấy sức sáng
tạo và tinh thần nhiệt huyết của mình. Chúng tôi đã rất vui mừng chào
đón các Quý Phụ huynh tới tham dự các sự kiện này, đặc biệt là nhóm
các mẹ Hàn Quốc đã chế biến những món ăn ngon và tổ chức những
trò chơi lý thú cho sự kiện.

Thầy Blood trao giấy khen cho các em học sinh THCS khối
Song ngữ đạt thành tích học tập xuất sắc trong học kỳ 2

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

Mặc dù tôi sẽ rời SIS@Gamuda Gardens để trở về Mỹ sau khi năm học
này kết thúc, song những kỷ niệm và mối quan hệ lâu dài mà tôi đã xây
dựng trong thời gian ở đây sẽ theo tôi mãi mãi. Tôi muốn cảm ơn tất cả
các em học sinh, các thầy cô giáo và Quý Phụ huynh đã giúp tôi có
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khoảng thời gian tuyệt vời ở đây. Chúc tất cả mọi người những điều tốt
đẹp nhất trong tương lai và tôi vẫn luôn dõi theo thành công của Nhà
trường trong những năm học tới.
Trân trọng,
John Shoulder
Thông điệp từ Chuyên gia Tư vấn Học đường
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,
Thầy Blood trao giấy khen cho các em học sinh IGCSE1 đạt
thành tích học tập xuất sắc trong học kỳ 2

Năm học sắp kết thúc và đây là lúc để các
em suy ngẫm về những gì các em đã học
cũng như những điều các em muốn đạt
được trong năm học tới.
Các em có thể dành thời gian để ôn luyện
một môn học hay học một kỹ năng mới. Các
trường Đại học và nhà tuyển dụng thường
trọng dụng những cá nhân sẵn sàng đặt
mình vào những tình huống mới và đầy thử
thách vì đây chính là lúc để thể hiện kỹ năng
và bộc lộ tài năng. Năm học mới mang đến
cho chúng ta một khởi đầu mới mẻ cũng như khả năng tiếp cận mọi
thứ theo một cách mới và điều quan trọng là chúng ta hãy tận dụng tối
đa cơ hội này.
Thầy muốn chúc tất cả các em một kỳ nghỉ thật thoải mái và thư giãn.
Thầy rất mong được bắt đầu năm học 2018 - 2019 cùng với các em!

Tiến sỹ Noel và cô Nguyễn Thị Hiền trao giấy khen cho các
em học sinh Tiểu học SVIS đạt thành tích xuất sắc trong
năm học 2017- 2018

Trân trọng,
Michael Ogden
Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam
Kính chào Quý CMHS, chào các bạn đồng nghiệp!
Cô chào các em học sinh yêu quý!
Năm học 2017-2018 đã khép lại với bao niềm tự hào và lưu luyến !
Ban Giám hiệu SVIS vui mừng thông báo tới Quý vị về thành tich các
mặt hoạt động giáo dục của học sinh trong năm học 2017-2018:
1. Về đánh giá xếp loại Học lực và Hạnh kiểm:


Cô Dương Thanh Nghị và thầy Stokes trao giấy khen cho các
em học sinh THCS SVIS đạt thành tích xuất sắc trong
năm học 2017- 2018

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

Cấp Tiểu học: Có 98 học sinh, trong đó:
- 100% các em được xếp loại Hoàn thành tốt, Hoàn thành và đạt về
3 mặt Học tập, Năng lực và Phẩm chất.
- Có 42/98 em được tặng giấy khen cuối năm học: Trong đó, có 23 em
đạt học sinh xuất sắc toàn diện và 19 em đạt thành tích vượt trội
về môn học; rèn luyện.


Cấp THCS: Có 154 học sinh, trong đó:
- Xếp loại học lực: Giỏi: 44,29%; Khá: 44,29%; TB: 11,4%
- Xếp loại hạnh kiểm: Tốt: 93,52%; Khá: 6,48%
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- Có 136 em đạt danh hiệu HS Giỏi, học sinh
Tiên tiến và được tặng Giấy khen cuối năm
hoc. Trong đó: có 11 em đạt Danh hiệu Học
sinh Giỏi xuất sắc, với thành tích điểm trung
bình các môn cả năm là 9,2 trở lên!
 Đặc biệt chúc mừng thành tích đáng tự hào

của em Hoàng Anh Chi với 2 thành tích dẫn
đầu trường:
- Đạt giải Ba Quốc Gia cuộc thi tiếng Anh
TOEFL JUNIOR CHALLENGE dành cho học
sinh THCS.
- Điểm trung bình các môn cả năm là 9,7/10.
Thầy và trò SIS quyên góp 39.000.000 đồng
cho Trung tâm Duy Tiên - Hà Nam

2. Về các hoạt động khác:
- Song song với các hoạt động học tập và rèn luyên đạo đức, các em
học sinh SVIS còn rất tích cực tham gia các hoạt động dã ngoại, thể
dục thể thao, từ thiện, các chủ đề đạo đức… cùng với các bạn khối
Quốc tế SIS.
- Riêng hoạt động từ thiện, học sinh khối SVIS đã cùng các bạn học
sinh trên toàn hệ thống Bắc Nam nhiệt tình ủng hộ Quỹ Phẫu thuật nụ
cười, Quỹ Blue Dragon trong suốt năm học.

Thầy và trò SIS chụp ảnh lưu niệm cùng các cựu chiến binh
tại Trung tâm Duy Tiên - Hà Nam

- Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, liệt sỹ, với
đạo lý “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”; với tấm
lòng tri ân sâu sắc những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ
quốc, thày và trò nhà trường đã ủng hộ Quỹ Tri ân thương binh ở
Trung tâm Duy Tiên- Hà Nam số tiền là: 39.000.000đ (ba mươi chin
triệu đồng). Vào ngày 21-6-2018, thày trò nhà trường đã có chuyến đi
rất ý nghĩa đến thăm và tri ân cô bác thương binh ở Trung tâm Duy
Tiên.
- Một niềm vui nữa: trường được UBND quận Hoàng Mai tặng Giấy
khen Trường có thành tích xuất sắc về công tác Y tế năm học 2016
-2017. Và năm học 2017-2018, trường tiếp tục được Trung tâm y tế
quận Hoàng Mai đánh giá tốt về các mặt hoạt động Y tế học
đường!
Để nhà trường có được các thành tích tốt đẹp trên là nhờ có sự miệt
mài giảng dạy, sự ân cần quan tâm sâu sát của các thày cô giáo, sự
cần cù, năng đông, sáng tạo học tập và rèn luyện của các em học sinh;
và đặc biệt là sự đồng hành của Quý cha mẹ học sinh đã luôn ủng hộ
và và chia sẻ đối với các hoạt động của nhà trường, nhằm giáo dục các
em học sinh phát triển toàn diện cả về tri thức và phẩm chất tốt đẹp!
Các em học sinh thân mến! Thày cô luôn luôn tự hào về thành tích học
tập và rèn luyện của các em! Các em hãy phát huy hơn nữa thành tích
đáng phấn khởi trên ở năm học 2018- 2019 sắp tới!

Thầy và trò SIS thăm hỏi và tặng quà cho một cựu chiến binh
tại Trung tâm Duy Tiên - Hà Nam

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang
Mai District, Hanoi City
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Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý cha mẹ học sinh và các em
có một kỳ nghỉ hè tràn đầy niềm vui, hạnh phúc bên những người thân
yêu!
Trân trọng,
Dương Thanh Nghị
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Thông điệp từ Điều phối viên Phụ trách Học thuật (Khối Tiểu học)
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,
Kỳ thi kết thúc năm học đã gặt hái những kết
quả đáng phấn khởi với rất nhiều học sinh
đạt điểm số cao. Nỗ lực của các em trong
suốt năm học đã được đền đáp xứng đáng
bằng kết quả thi thật xuất sắc.

Lễ Tổng kết và Biểu diễn văn nghệ cuối năm học
Tiết mục biểu diễn của các em học sinh

Mỗi một năm học, mỗi lớp chỉ có một em
học sinh được trao giải thưởng Học thuật,
tuy nhiên Khối Tiểu học đã có rất nhiều nhà
vô địch và ngôi sao tỏa sáng theo những
cách khác nhau. Kết quả này là minh chứng
cho nỗ lực không ngừng của các thầy cô giáo, những người đã luôn
phấn đấu vì chất lượng giáo dục và quyền lợi cao nhất của các em học
sinh thân yêu. Các bậc Phụ huynh cũng đã đóng một vai trò quan trọng
khi luôn cổ vũ, động viên các em nỗ lực hết sức mình để đạt được kết
quả cao trong học tập.
Lễ tổng kết và biểu diễn văn nghệ cuối năm học cũng là một sự kiện
thú vị và thật tuyệt vời khi rất nhiều gia đình và bạn bè cùng tới để
thưởng thức những màn trình diễn của các em.
Chúng tôi rất vui mừng khi nói rằng Khối Tiểu học Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens đang lớn mạnh mỗi ngày, báo hiệu một
năm học mới tốt đẹp với nhiều cơ hội giảng dạy và học tập mang tầm
đẳng cấp quốc tế. Chúng tôi rất mong được chào đón Quý vị trong năm
học tới, cùng nở nụ cười hân hoan chào đón các em học sinh mới.

Lễ Tổng kết và Biểu diễn văn nghệ cuối năm học
Tiết mục biểu diễn của các em học sinh

Nhân đây tôi cũng xin có một lưu ý nhỏ gửi tới Quý Phụ huynh: hãy trò
chuyện với con về bất kỳ điều gì mà con làm trong suốt kỳ nghỉ hè. Hãy
để con biết rằng cha mẹ thực sự quan tâm đến những điều đang diễn
ra và những hoạt động của con. Hãy dành thời gian chú ý và quan tâm
đến sinh hoạt trong ngày của con bằng cách trò chuyện cùng con. Cha
mẹ hãy là tấm gương và tương tác với con trẻ, để con học được các
bài học có giá trị trường tồn về sự tôn trọng, lòng khoan dung và đồng
cảm.
Cuối cùng, thay mặt các thầy cô giáo đầy nhiệt huyết và tận tâm của
Khối Tiểu học, xin chúc Quý vị và các em học sinh một kỳ nghỉ hè đầy
bổ ích và lý thú.
Trân trọng,
Tiến sỹ Noel Geoghegan

Lễ Tổng kết và Biểu diễn văn nghệ cuối năm học
Tiết mục biểu diễn của các em học sinh
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Thông điệp từ Điều phối viên Phụ trách Học thuật (Khối THCS)
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,
Vậy là năm học sắp kết thúc, và tôi muốn
cảm ơn Quý Phụ huynh cùng các em học
sinh vì tất cả những nỗ lực cũng như sự ủng
hộ trong suốt năm học vừa qua.

Lễ Tổng kết và Biểu diễn văn nghệ cuối năm học
Tiết mục biểu diễn của các em học sinh

Tôi xin chúc mừng tất cả các em học sinh đã
có một năm học thật tuyệt vời với rất nhiều
thành công. Xin chúc tất cả các em có một
kỳ nghỉ hè lý thú. Với các em học sinh sẽ
tiếp tục theo học trong năm tới, thầy xin chúc
các em có kỳ nghỉ tuyệt vời và mong các em
sẽ quay trở lại tràn đầy năng lượng để sẵn
sàng cho một năm học mới. Với các em học sinh sẽ không tiếp tục theo
học, thầy chúc các em gặp nhiều may mắn trên những bước đường mà
các em sẽ đi.
Chắc hẳn tất cả Quý vị đều đồng ý rằng các em học sinh của chúng ta
đã có những màn biểu diễn đầy ngoạn mục trong Lễ tổng kết và biểu
diễn văn nghệ cuối năm học. Đây quả thực là một cách tuyệt vời để
khép lại một năm học và ghi dấu những kỷ niệm khó phai.
Trân trọng,
Sean Stokes
Thông điệp từ Điều phối viên Phụ trách Học thuật (Khối THPT)
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,

Lễ Tổng kết và Biểu diễn văn nghệ cuối năm học
Tiết mục biểu diễn của các em học sinh

Vậy là năm học sắp kết thúc,và cô muốn nói cô
thật tự hào về tất cả các em - những học sinh
đã trải qua kỳ thi Cambridge kéo dài 7 tuần. Đó
quả thực là khoảng thời gian hết sức căng
thẳng. Các em đã rất nỗ lực làm bài thi nghiêm
túc đúng như mong đợi. Xin chúc mừng các em
học sinh IGCSE, AS và A Level! Kết quả thi sẽ
được công bố vào ngày 14 tháng 8 năm nay.
Giờ đây, chúng ta hãy cùng chờ đợi và thư
giãn tận hưởng một kỳ nghỉ hè lý thú.
Xin chúc mừng tất cả các em học sinh tốt nghiệp năm nay. Các em sẽ
đi tới các quốc gia khác nhau để tiếp tục học tập hoặc làm việc. Các
em học sinh GAC và A Level đã học tập rất chăm chỉ trong suốt năm
học, và cô rất vui mừng chờ đón tương lai tươi sáng của các em.

Lễ Tổng kết và Biểu diễn văn nghệ cuối năm học
Tiết mục hạ màn
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Đây là một năm thật tuyệt vời đối với tôi trên cương vị Điều phối viên
phụ trách học thuật. Tôi thực sự rất yêu thích vị trí mới này và mong
muốn áp dụng những kỹ năng và ý tưởng mới vào công việc trong năm
tới. Xin chúc tất cả Quý Phụ huynh cùng các em học sinh một kỳ nghỉ
hè tuyệt vời, và hẹn gặp lại vào tháng Tám!.
Trân trọng,
Erin Roetker

Trang 8 / 8

http://gamudagardens.sis.edu.vn
8

