TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI GAMUDA GARDENS

THÁNG 10 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 (THCS và THPT)
 Thông điệp từ Cô Hiệu phó (KIK và Tiểu học)
 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,
Chúng ta đang tiến hành Học kỳ 2 một cách tốt đẹp và chúng tôi rất
vui mừng khi thấy các học sinh nô nức
trở lại trường học. Các em học sinh đều
rất nhiệt huyết và có thái độ rất tốt đối
với việc học. Chắc chắn rằng họ đã có
một kỳ nghỉ rất tuyệt vời trước đó
NGÀY HỘI THỂ THAO
Ngày hội thể thao là hoạt động khép lại
Học phần 1. Các em học sinh đã vô
cùng hân hoan, thể hiện tinh thần đồng
đội tuyệt vời và hào hứng tham gia tất cả
các hoạt động. Tiếng cười và tiếng reo
hò cổ vũ của các em vang dội khắp sân
bóng và hội trường. Tôi xin cảm ơn các
thầy cô giáo Tổ bộ môn Giáo dục thể chất đã tổ chức sự kiện này.
Các em học sinh từ khối Mầm non đến Trung học Phổ thông đều
thực sự rất yêu thích các hoạt động của ngày hội thể thao.Quý vị
có thể thấy rõ tinh thần này trong các bức ảnh dưới đây.
Kết quả của ngày hội tuyệt vời này như sau:
Đội Red Dragons - 142 điểm
Đội Yelllow/Gold Aakor - 144 điểm
Đội Black Phoenix - 160 điểm
Chúng tôi mong chờ các hoạt động thi đấu tiếp theo sẽ diễn ra
trong suốt năm học này.

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH
Tôi xin cảm ơn Quý vị đã tới tham dự Buổi họp phụ huynh học sinh
diễn ra vào tuần cuối cùng của Học phần 1. Chúng tôi rất vui mừng
khi đa số Phụ huynh đều đã đến tham dự:
95% phụ huynh học sinh khối Tiểu học
75% phụ huynh học sinh khổi Trung học cơ sở và Trung học phổ
thông hệ Quốc tế
76% phụ huynh học sinh khối Trung học cơ sở hệ Song ngữ.
Chúng tôi rất trân trọng những nỗ lực của Quý vị vì đã dành nhiều
thời gian và công sức để hỗ trợ cho các con và Nhà trường
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Nhà trường hân hạnh đón tiếp các Quý vị phụ huynh đến tham
dự Buổi họp phụ huynh học sinh

HIỆU PHÓ MỚI
Chúng tôi rất vui mừng được chào đón cô Julie Schaefer, Phó hiệu
trưởng phụ trách khối Mầm non và Tiểu học của nhà trường. Cô
Julie đến từ Mỹ và có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy học
sinh và đào tạo giáo viên tại các trường Quốc tế. Chúng tôi chắc
chắn cô Hiệu phó mới sẽ rất yêu quý ngôi nhà chung SIS của
chúng ta.
Học phần 2 vừa mới bắt đầu với rất nhiều các hoạt động. Các câu
lạc bộ và hoạt động ngoại khóa đã bắt đầu vào thứ hai ngày 29
tháng 10. Mong Quý Phụ Huynh hỗ trợ để các con có được sức
khoẻ và tinh thần thật tốt để tham gia tất cả các hoạt động của
trường.
Học sinh khối 4 và khối 5 sẽ là nhóm học sinh đầu tiên tham gia
khóa học Kỹ năng sống Outward Bound trong năm học này. Chúng
tôi sẽ sớm tổ chức một buổi hội thảo chia sẻ thông tin dành cho
các bậc Phụ huynh.
Thầy và trò nhà trường đang bận rộn chuẩn bị cho Kỳ thi Học kỳ 1,
vì vậy rất mong Quý Phụ huynh hãy hỗ trợ con bằng cách thường
xuyên nhắc nhở các con thông tin liên quan đến kỳ thi.
ĐỒNG PHỤC
Trong Học phần 2, thời tiết sẽ thay đổi và các em học sinh sẽ bắt
đầu mặc đồng phục mùa đông bao gồm:
Học sinh nam
Quần dài màu xám

Áo nỉ chui đầu màu cam có logo trường
Quần nỉ dài (màu xám)
Áo khoác gió có logo của trường

Học sinh nữ
Váy cùng tất màu xám
Hoặc quần dài màu xám
Áo nỉ chui đầu màu cam có logo trường
Quần nỉ dài (màu xám)
Áo khoác gió có logo của trường

Đồng phục mùa đông hiện đang có sẵn trong kho để bán cho các
em học sinh. Quý Phụ huynh vui lòng cho con mặc đồng phục theo
đúng quy định.

Các bậc phụ huynh nhận kết quả của các em học sinh trong
Học phần 1

HOẠT ĐỘNG THỂ THAO
Những đội bóng rổ của trường chúng ta đã có những trận đấu rất
tuyệt vời với đội bạn ISV. Đội bóng rổ nam đã thi đấu một trận đấu
gay cấn và thú vị để đánh bại đối thủ của họ. Đội bóng rổ nữ cũng
đã thể hiện sự tranh đấu ngoan cường và không may đã bị đánh
bại. Tuy nhiên, chiến thắng không phải là tất cả, điều ý nghĩa nhất
đó là các bạn học sinh được chiến đấu trong không khí của một
đội bóng đoàn kết. Tôi chân thành cảm ơn các huấn luyện viên và
các bậc phụ huynh đã dành nhiều tâm huyết và thời gian cho hoạt
động thể thao của nhà trường.

HALLOWEEN
Chúng ta đã khép lại tháng 10 với Halloween, và các học sinh tiểu
học đã khoác lên mình những bộ trang phục Halloween rực rỡ
nhưng cũng không kém phần đáng sợ. Các bạn học sinh khối KIK
đã đến văn phòng tôi chơi trò “Trick or Treating”, điều đã làm tôi
cảm thấy rất tuyệt. Cảm ơn các bậc phụ huynh đã hỗ trợ con của
mình tham dự những hoạt động thú vị này tại SIS@ Gamuda Gardens.
Chúng tôi luôn trân trọng các ý kiến đóng góp của Quý Phụ huynh.
Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp, nhận xét, hay trao đổi nào, Quý vị
Giáo viên và các bậc phụ huynh trao đổi về quá trình học của vui lòng gửi thư điện tử cho tôi hoặc ghé qua văn phòng của tôi.
học sinh

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang
Mai District, Hanoi City
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Trân trọng,
Lorraine Els
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Thông điệp từ Thầy Hiệu phó
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,
Trong Học phần này Nhà trường sẽ tập
trung phát triển chương trình giáo dục
STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và
Toán học) và bắt đầu triển khai một
chương trình nhằm giúp các em học sinh
nâng cao nhận thức về môi trường, đặc
biệt là về nhựa và ảnh hưởng của chúng
đến môi trường.
Cuộc gặp gỡ giữa Cô Flavin và Phụ huynh học sinh

Gần đây, tôi và một số giáo viên của Nhà
trường đã có cơ hội tham dự một khóa tập
huấn nghiệp vụ với ông Alan West MBE một chuyên gia STEM nổi tiếng người Anh. Đây là một khóa học
tuyệt vời giúp chúng tôi có thêm ý tưởng và hiểu sâu hơn về lý do
tại sao KinderWorld chú trọng vào giáo dục STEM. Theo đó, trong
từng Học phần, TẤT CẢ các giáo viên sẽ đưa STEM vào các bài
giảng và sau đó khuyến khích học sinh tiếp tục tìm hiểu về vấn đề
quan trọng này trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại ngày
nay.

Cuộc gặp gỡ giữa Tiến sĩ Noel Geoghegan và Phụ huynh học
sinh

Trong Học phần 2, chúng tôi sẽ triển khai chương trình này trong
phạm vi toàn trường. Điều này có nghĩa tất cả các em học sinh từ
khối Mầm non tới khối Trung học Phổ thông sẽ được tiếp cận với
vấn đề này để biết nhựa là gì và tác động to lớn của chúng đối với
môi trường của chúng ta ra sao. Chúng tôi sẽ hướng tới mục tiêu
giáo dục học sinh về việc HẠN CHẾ SỬ DỤNG, TÀI SỬ DỤNG VÀ
TÁI CHẾ nhựa nhằm nâng cao nhận thức về môi trường và bảo vệ
môi trường. Đồng thời, Hội học sinh sẽ phát động chiến dịch tái
chế nhựa trong Nhà trường và các em học sinh khối Trung học
Phổ thông sẽ liên lạc với những người làm nghề thu gom đồ tái chế
ở các khu vực lân cận để tặng cho họ các đồ tái chế các em thu
gom được như một hành động vì cộng đồng.
Tôi mong tất cả Quý Phụ huynh giúp nhà trường giải thích cho con
hiểu tại sao con không nên lãng phí và khuyến khích con tham gia
các chương trình tái chế tại Hà Nội càng nhiều càng tốt.
Trân trọng,
John Roydon Barratt

Cuộc gặp gỡ giữa Cô Vân và Phụ huynh học sinh

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang
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Thông điệp từ cô Hiệu phó phụ trách khối Mầm non và Tiểu học
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,
Tôi là Julie Schaefer và tôi rất vui
được làm việc tại Trường Quốc tế Singapore với tư cách Phó hiệu trưởng
khối Mầm non và Tiểu học. Tôi đến từ
Phoenix, bang Arizona, Hoa Kỳ. Arizona là một tiểu bang được biết đến
vớikỳ quan thiên nhiên nổi tiếng là
hẻm núi Grand Canyon. Tôi đã lập gia
đình, có hai con trai đều đang sống ở
Hoa Kỳ.
Trò chơi Cướp cờ trong Ngày hội Thể thao

Tôi có gần hai mươi lăm năm kinh
nghiệm trong ngành giáo dục. vàđã
từng làm việc ở Mỹ cũng như các nước Đức, Hungary và Albania.
Tôi có bằng Cử nhân về Giáo dục và bằng Thạc sĩ Anh ngữ.Tôi
giảng dạy học sinh ở cấp tiểu học, trung học và đào tạo, nâng cao
nghiệp vụ chogiáo viên.
Tôi rất vui mừng được chia sẻ kinh nghiệm của tôi với giáo viên và
học sinh của Trường Quốc tế Singapore cũng như tìm hiểu thêm về
tập thể nhà trường.
Trân trọng,
Julie Lynn Schaefer
Thông điệp từ Chuyên gia Tư vấn Học đường

Trò chơi Trứng và Thìa trong Ngày hội Thể thao

Quý Phụ huynh và các em học sinh thân
mến,
Trong Học phần 1, đã có rất nhiều sự
kiện diễn ra như sự kiện Trường Quốc
tế Singapore tham dự Chương trình giới
thiệu các trường đại học Việt Sing
Swing lần đầu tiên được tổ chức tại Hà
Nội; lớp học về kỹ năng sống do cô
Roetker và tôi tổ chức cho các em học
sinh khối Phổ thông trung học và chúng
tôi đã có một Ngày hội thể thao rất thành
công nhân dịp kết thúc Học phần 1.

Trò chơi Nhảy bao bố trong Ngày hội Thể thao

Trong Học phần 2, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các buổi hội thảo
với Chuyên gia tư vấn học đường. Buổi hội thảo đầu tiên sẽ được tổ
chức trong một vài tuần tới và buổi này sẽ tập trung giới thiệu ngắn
gọn về vai trò của tôi tại Trường Quốc tế Singapore cơ sở Gamuda
Gardens và thảo luận về cơ hội tuyển dụng sau khi học sinh hoàn
thành chương trình Đại học.
Trân trọng,
Michael Ogden
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Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam Khối Tiểu
học và Trung học Cơ sở
Kính chào Quí Cha mẹ học sinh!
Cô chào các em học sinh yêu quí!

Các giáo viên và học sinh trước trận đấu

Chúng ta vừa trải qua 1 / 4 chặng đường của
năm học 2018-2019, với bao sự nỗ lực cố
gắng của thày và trò. Ban Giám hiệu nhà
trường đánh giá cao sự nỗ lực, hợp tác của
thày cô giáo và các em học sinh khối Song
ngữ đã
thực hiện và thu được kết quả tốt đẹp của
các hoạt động GD trong học phần1: từ từ Lễ
Khai giảng, các chủ đề tháng, Lễ Hội
Trăng rằm; ngày Hội thể thao ; họp CMHS đến nhiệm vụ
chính : hoàn thành dạy và học 10 tuần đầu của năm học! Cảm ơn
các thày cô và các em đã cố gắng!
Học phần 2 đã bắt đầu được 1 tuần! Trong 2 tháng của học phần
này - tháng 11&12/2018, thày trò nhà trường vừa day-học; vừa tích
cực ôn tập và hoàn thành tốt các bài kiểm tra định kì HK I!
Để giúp các em HS có kết quả cao trong kì kiểm tra /thi học kì 1,
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm của Quí CMHS vui lòng
sắp xếp đi du lịch tránh thời gian cao điểm này. Qui CMHS dành
thời gian kiểm tra việc hoàn thành đáp án và động viên các con ôn
tập kĩ; nhắc nhở các em bớt chơi điện tử, ăn ngủ đúng giờ để đảm
bảo sức khỏe, hoàn thành tốt nhất bài kiểm tra học kì của từng môn
học.

Các học sinh tận hưởng một trận đấu bóng đá trong Ngày hội
Thể thao

Thời gian kiểm tra HKI (thi) của HS SVIS:
 Cấp Tiểu học: từ 03 đến 12/12/2018, kiểm tra HKI từ lớp 1-lớp
5.
 Cấp THCS: từ 26/11 đến 07/12/2018. Kiểm tra HKI các môn từ
lớp 6-lớp 9.
Kính chúc Quí vị cùng Gia đình có kì nghỉ Term 1 vui vẻ, hạnh phúc!
Chúng tôi luôn lắng nghe và chia sẻ cùng Quí vi theo địa chỉ e mail:
nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn
Hiệu trưởng SVIS
HOV
Dương Thanh Nghị

Trò chơi Vượt chướng ngại vật trong Ngày hội thể thao

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 Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam Khối Mầm
non
Kính chào Quý Cha mẹ học sinh!
Các con học sinh yêu quí!

Đội bóng đá của chúng ta

Các em học sinh đang rèn luyện trên con đường trở thành cầu
thủ chuyên nghiệp

Đội bóng đá của chúng ta cùng các huấn luyện viên

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang
Mai District, Hanoi City
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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 con
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.
Tháng 10 sắp trôi qua, các con của chúng
ta đã rất hào hứng vui mừng chào đón Ngày hội Thể thao. Từ các
học sinh bé nhỏ nhất trường lớp Nursery class đến lớp Prep đều rất
hào hứng, nhiệt tình tham gia vào các hoạt động như: Nhảy bao bố,
giữ thăng bằng với thìa và quả trứng, Thi chạy, Tìm nhà nhanh…
Học phần một là một học phần có rất nhiều những hoạt động bổ ích
và lý thú nhưng hoạt động mà các con yêu thích nhất đó là hoạt
động được trải nghiệm Đi dã ngoại. Các bạn nhỏ lớp Nemo có cơ
hội được đi dã ngoại tới Playtime Vincom Centre, còn các bạn lớp
K1 Dolphin thì dành thời gian ở Tiniworld Aeon Mall Long Biên. Các
bé được khám phá về thế giới xung quanh thông qua các trò chơi
và quan trọng nhất là các bé cảm nhận được bài học Đạo đức như
cách chơi cùng nhau, biết lắng nghe và chia sẻ. Các anh chị lớp K2
Starfish đã rất hào hứng khi được đi dã ngoại ở Công viên Cánh
Buồm xanh với những hoạt động vô cùng thú vị như Chơi trượt cỏ,
tham quan vườn khủng Long, chơi bóng nước và mê cung cỏ. Khác
vơi các em bé các anh chị lớp Prep Shark thì được tham gia khóa
đào tạo về Giáo dục thể chất như tăng sức bền, sự dẻo dai khéo léo
và làm thế nào để giữ thăng bằng tốt ở Little Gym Time City.
Chuyến đi đã để lại những ấn tượng đẹp và những kỷ niệm khó phai
trong lòng các con.
Và ngay lúc này đây, không khí của Lễ hội hóa trang Halloween đã
tràn ngập khắp trường, toàn thể CBGVNV đang gấp rút chuẩn bị và
mong chờ đến ngày Halloween.
Thưa Quý vị và các em!
Tôi cũng xin vui mừng thông báo rằng, từ học phần 2 này trường
chúng ta đã mở thêm 1 lớp K2 nữa đồng nghĩa với chúng ta vui
mừng chào đón 2 giáo viên của lớp K2 Jellyfish Ms. Nguyen Lan
Anh và Ms. Vu Mai Phuong. Chúc các cô trò của lớp K2 Jellyfish
một kỳ học mới hiệu quả và thành công. Hơn nữa trường KIK của
chúng ta vui mừng chào đón cô Hiệu phó Ms. Julie Schaefer, cô sẽ
cùng đồng hành với đội ngũ BGH chúng tôi cũng như cùng với tất
cả các con học sinh yêu quý trong năm học này! Một lần nữa chào
mừng cô Julie Schaefer.
Term 1 đã khép lại, tất cả chúng tôi BGH và tập thể CBGVNV đã
chuẩn bị sẵn sàng chào đón Term 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,
Vũ Thị Thủy
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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,
Theo như báo cáo sau Buổi họp phụ huynh
diễn ra vào tháng Mười, hoạt động dạy và
học củakhối Tiểu học đang diễn ra rất tích
cực và hiệu quả. Chúng tôi luôn tìm cách
cải thiện công tác giảng dạy , vì vậy mong
Quý Phụ huynh trao đổi thêm với các giáo
viên về những điều Quý vị mong muốn đối
với chương trình của khối Tiểu học. Chúng
tôi xin ghi nhận những phản hồi của Quý vị.
Buổi sinh hoạt chung trong ngày hội Halloween

Học phần 2 đã bắt đầu và hiện tại thầy và
trò nhà trường đang hướng tới kỳ thi Học
kỳ 1 theo chương trình của Singapore sẽ diễn ra vào cuối Học phần.
Các kỳ thi sẽ bắt đầu ngay sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh trong tuần đầu
tiên của tháng 1 năm 2019, vì vậy bây giờ là thời điểm tốt để bắt
đầu lên kế hoạch ôn tập ở nhà. Các bài thi sẽ bao quát tất cả nội
dung đã học ở Học phần 1 và Học phần 2. Các em học sinh nên coi
việc ôn tập ở nhà như một hoạt động trong kỳ nghỉ lễ hay nghỉ cuối
tuần, đặc biệt khi kỳ nghỉ Giáng sinh đang đến gần. Quý Phụ huynh
vui lòng tham khảo tài liệu "Bảng thông tin về Kỳ thi Học kỳ" đã
được nhà trường gửi về nhà để biết thông tin chi tiết về kỳ thi. Nếu
Quý vị cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với tôi hoặc giáo viên
chủ nhiệm của con.
Trân trọng,
Tiến sỹ Noel Geoghegan
Thông điệp từ Điều phối viên Phụ trách Học thuật (Khối THCS
Quốc tế)

Một trong những cánh cửa được trang trí tuyệt đẹp trong ngày
hội Halloween

Trò chơi truyền thống “Trick or Treat?” trong ngày hội
Hallowen

Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda
Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang
Mai District, Hanoi City
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Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,
Thầy và trò Nhà trường đã bắt đầuHọc
phần 2 sau tuần nghỉ thư giãn để nhìn lại
những thành tích đã đạt được trong Học
phần 1 tại Trường Quốc tế Singapore cơ sở
Gamuda Gardens.
Các em học sinh cần chuẩn bị tâm lý sẵn
sàng cho Học phần này. Các em học liên
tục 8 tuần, nghỉ lễ Giáng sinh và Tết dương
lịch 2 tuần và sau đó, kỳ thi Học kỳ 1 sẽ
diễn ra từ ngày 2 - 11 tháng 1.
Trong giai đoạn quan trọng này, việc tập
trung học tập trên lớp là vô cùng cần thiết
để có thể đạt được kết quả thi tốt nhất. Các
em cần làm và nộp bài tập về nhà đúng thời gian quy định và chăm
chỉ hoàn thành bài tập trên lớp.
Nhà trường tiếp tục tổ chức các câu lạc bộ và hoạt động ngoại
khóa, bắt đầu học từ tuần thứ hai của Học phần.Tôi mong muốn có
nhiều học sinh hơn tham gia các câu lạc bộ và hoạt động ngoại
khóa của nhà trường.
Trân trọng,
Sean Stokes
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Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối THCS
Song Ngữ)
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,
Nhà trường đã tổ chức thành công Buổi họp
phụ huynh học sinh và tôi rất vui khi có cơ
hội gặp gỡ nhiều các bậc Phụ huynh học
sinh.Thật tuyệt vời khi có rất nhiều phụ huynh
quan tâm đến việc giáo dục con em mình và
muốn tìm hiểu những cách thức họ có thể
làm để hỗ trợ con.
Các học sinh Khối mầm non tham gia trình diễn trang phục
Halloween trong lễ hội

Sự quan tâm của các bậc Phụ huynh cho tôi
thấy được rằng Quý vị hiểu tầm quan trọng
của một nền giáo dục tốt và việc học tập
không ngừng, mọi nơi, mọi lúc.Gia đình luôn
đóng vai trò rất quan trọng trong sự thành công của các con.
Cha mẹ hãy chủ động khích lệ con hàng ngày. Quý vị nên khuyến
khích conđọc sách ở nhà bởi việc đọc sách không chỉ giúp con tăng
cường các kỹ năng tiếng Anh, mà còn nâng cao trí tưởng tượng và
tínhsáng tạo cho các con.
Việc đọc sách cho phép học sinh tưởng tượng vềnhững việc đang
diễn ra và dự đoán về những điều đang sắp tới cũng như các
hướng phát triển của cốt truyện.Đọc sách giúp mở cửa tâm hồn và
mang đến những giá trị hữu ích trong học tập.
Tôi hy vọng tất cả các em học sinh đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời và
sẵn sàng cho học phần 2.
Trân trọng,
Paul McKenney

Vừa đáng sợ lại vừa đáng yêu

Thông điệp từ Điều phối viên phụ trách học thuật (Khối THPT)

Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,
Chào mừng Quý Phụ huynh và các em học sinh quay trở lại Học
phần 2! Đây là một học phầnvô cùng quan
trọng đối với việc học tập của các em vì Kỳ
thi Học kỳ 1 sẽ diễn ra vào cuối Học phần
này.Tôi xin ghi nhận tất cả những nỗ lực
của toàn thể học sinh và giáo viên nhà
trường trong Học phần 1.
Ngoài ra, chúng tôi nhận được rất nhiều
phản hồi tích cực từ Buổi hop phụ huynh
học sinh diễn ra hai tuần trước. Cảm ơn tất
cả các bậc cha mẹ và gia đình đã đến tham
dự buổi họp phụ huynh.Chúng tôi đánh giá
cao sựquan tâm của Quý vị trong việc giáo
dục các em.
Các em học sinh nhận huy hiệu lớp trưởng
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Trân trọng,
Erin Roetker
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