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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.
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:
 Tự tin và sáng tạo
 Có kĩ năng giải quyết vấn đề tốt
 Giao tiếp hiệu quả
 Có ý thức văn hóa dân tộc
 Năng động và hiểu biết

Accredited by the Western Association of Schools
and Colleges (WASC)
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Thư từ Thầy Hiệu trưởng
Quý Phụ huynh và các em học sinh
thân mến,
Chúng ta đã đi đến cuối Học phần
3 và ngay sau khi nghỉ lễ, kỳ thi
dành cho các em học sinh
IGCSE 2, AS và A Level sẽ bắt
đầu. Các em học sinh từ lớp 1 đến
IGCSE1 sẽ thi Học kỳ 2 vào tuần
thứ 4 từ ngày 21 tháng 5. Sau khi
thi xong, các em sẽ rất bận rộn chuẩn bị cho Lễ tổng kết và Biểu
diễn văn nghệ cuối năm đầy ngoạn mục với những tiết mục biểu
diễn vô cùng ấn tượng.
Kỳ thi đã đến gần, và tôi muốn nhắc nhở Quý phụ huynh và các em
học sinh về tầm quan trọng của việc đi học ở trường. Việc đi học
đều đặn sẽ mang đến cho các em cơ hội tốt hơn trong cuộc sống.
Các em sẽ đạt được thành tích tốt trong học tập khi đi học đầy đủ
mỗi ngày:
 Các em học tập tốt hơn
 Các em được kết bạn
 Các em vui vẻ hơn
 Các em có tương lai tươi sáng hơn
Trong khi hầu hết các học sinh đi học đều đặn, có một số ít học
sinh nghỉ học không có lý do chính đáng và điều này có thể ảnh
hưởng không tốt tới việc học tập của các em. Đi mua sắm, thăm
gia đình, mệt mỏi vì thức khuya hoặc nghỉ quá số ngày theo quy
định của Nhà trường là những lý do mà nhà trường không chấp
nhận.
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Quý Phụ huynh không nên cho các con đi du lịch trong những ngày
phải đi học. Nếu kỳ nghỉ của gia đình trùng với lịch học, Quý Phụ
huynh vui lòng thông báo trước cho nhà trường để sắp xếp ngày
nghỉ hợp lý cho con. Nhà trường sẽ phát bài tập cho con làm trong
kỳ nghỉ tùy theo từng trường hợp.
Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu học sinh đi học đầy đủ, các em sẽ có
nhiều khả năng đạt được kết quả cao trong tương lai. Nếu con nghỉ
học, cha mẹ cần thông báo cho Nhà trường biết lý do. Nhà trường
sẽ có thể quản lý tốt việc điểm danh học sinh nếu cha mẹ thông
báo trước và có biện pháp can thiệp sớm.
Buổi trình diễn thời trang của học sinh Tiểu học trong
Ngày hội Quốc tế 23/04/2018

Nếu vì lý do nào đó mà cha mẹ gặp khó khăn với việc tới trường
của con, xin hãy thiết lập cho con những thói quen sau:
 Đi ngủ đúng giờ
 Thức dậy đúng giờ
 Chuẩn bị sách vở và đồng phục sẵn sàng từ tối hôm trước
 Ăn sáng đúng giờ
 Lập thời gian biểu làm bài tập về nhà
 Nói về nhà trường một cách tích cực
 Hãy kiên định cho con tới trường mỗi ngày, kể cả ngày sinh
nhật của con hay ngày cuối cùng của học phần.
Quý Phụ huynh vui lòng liên lạc với nhà trường càng sớm càng tốt
để có lời khuyên và sự trợ giúp khi có vấn đề với việc tới trường
của con.
Tỷ lệ
có mặt

“Tour du lịch vòng quanh thế giới” của học sinh Tiểu học
Trong Ngày hội Quốc tế 23/04/2018

Số ngày/tuần ước tính bị
bỏ lỡ trong 1 năm

Tổng thời gian ước
tính bị bỏ lỡ trong
suốt thời gian học
trung học

99% - 100%

0 - 2 ngày

95% - <99%

3 - 10 ngày hoặc 1 - 2 tuần

1 học phần

90% - <95%

11 - 20 ngày hoặc 2 - 4 tuần

1 hoặc 2 học phần

85% - <90%

21 - 30 ngày hoặc 4 - 6 tuần

½ - ¾ năm học

<85%

>30 ngày hoặc 6 tuần

Hơn 1 năm học

Học bơi lội
Chương trình bơi lội hàng năm sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 cho
học sinh từ Lớp 3 đến Lớp 9. Chương trình học dự kiến sẽ có điểm
đánh giá. Nếu học sinh không thể tham dự vì lý do sức khỏe thì
cần phải nộp giấy chứng nhận của bệnh viện.
“Chuyến du lịch” tới Nhật Bản của học sinh Tiểu học trong
Ngày hội Quốc tế 23/04/2018
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Học bơi là một cách luyện tập tuyệt vời để giữ gìn sức khỏe. Quan
trọng hơn, các bài học bơi cung cấp những kỹ năng cần thiết để
giữ an toàn khi ở dưới nước. Đáng buồn thay, mỗi năm rất nhiều
người trẻ tuổi trên thế giới bị chết đuối và điều đáng tiếc đã có thể
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không xảy ra nếu họ biết bơi. Quý Phụ huynh vui lòng khuyến
khích con tận dụng cơ hội này để học bơi hoặc cải thiện kỹ năng
bơi lội.
Những sáng kiến mới cho năm học 2018 – 2019
Triển khai STEM
Các nhà quản lý của KinderWorld đã xem xét và nghiên cứu giới
thiệu STEM trong thời gian tới.
“Chuyến du lịch” tới Việt Nam của học sinh Tiểu học
trong Ngày hội Quốc tế 23/04/2018

Các nhà quản lý cấp cao của KinderWorld và Ban giám hiệu nhà
trường mới đây đã tham dự hội nghị STEM tổ chức tại Singapore
nhằm mục đích tìm hiểu về việc thực hiện thành công chương trình
STEM của những ngôi trường trong khu vực, sau đó triển khai xây
dựng kế hoạch.
Một loạt các sáng kiến STEM sẽ được đưa vào hệ thống trường
KIK và SIS trong năm học tới, bao gồm các khu vực thực hành và
trưng bày STEM cùng với các chủ đề liên quan đến STEM trong
các lớp mẫu giáo để hướng dẫn các hoạt động học tập trên lớp.
Nhà trường sẽ giới thiệu các Câu lạc bộ STEM cũng như tổ chức
các ngày hội STEM đặc biệt trong suốt năm học. Giáo viên cũng sẽ
dẫn dắt các hoạt động STEM đa ngành trong lớp học để thúc đẩy
tư duy logic và xây dựng các kỹ năng giải quyết vấn đề.
Tập đoàn KinderWorld đang cộng tác với đối tác Hoa KỳTinkRworks, để cung cấp các khóa đào tạo cho giáo viên nước
ngoài và giáo viên Việt Nam.

“Chuyến du lịch” tới Nam Phi của học sinh Tiểu học
trong Ngày hội Quốc tế 23/04/2018

Vui lòng tìm hiểu thêm về TinkRworks theo đường link:
http://d94c37xelgcba.cloudfront.net/summer2017/170206+TinkRcamp+2017+Brochure_vFINAL.pdf .
Lịch sự kiện:
Lễ hội chào hè và Chạy bộ 2018
Ngày
: Thứ Bảy, 05/05/2018
Thời gian
: Từ 8.00 am – 10.00 am: Chạy bộ
Từ 8.00 am – 1:00 pm: Lễ hội chào hè
Địa điểm
: Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens
Kỳ thi Cambridge
IGCSE
: Từ 02/05 – 30/05/2018
AS Level : Từ 08/05 – 12/06/2018
A Level
: Từ 08/05 – 12/06/2018
Kỳ thi hết học kỳ 2
Từ 21/05 – 01/06/2018

“Chuyến du lịch” tới Mỹ của học sinh Tiểu học
trong Ngày hội Quốc tế 23/04/2018
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Trân trọng,
Shane Blood
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Thông điệp từ Thầy Hiệu phó
Quý Phụ huynh và các em học sinh
thân mến,

Các Mẹ người Hàn Quốc trong Ngày hội Quốc tế

Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu
sắc đến tất cả những người đã tham
gia sự kiện Lễ hội Quốc tế tổ chức tại
trường chúng ta vào ngày 23 và 24
tháng 4 vừa qua. Nhờ có những đóng
góp nhiệt tình của các em học sinh,
giáo viên và Quý Phụ huynh, hai ngày
diễn ra sự kiện đã thành công rực rỡ khi giới thiệu với các em nhiều
quốc gia trên thế giới, mang cộng đồng trường chúng ta sát lại gần
nhau để vinh danh những nền văn hóa khác nhau và có thật nhiều
niềm vui vào cuối học phần. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt
đến nhóm các Mẹ người Hàn Quốc đã đặt rất nhiều công sức và
tâm huyết cho sự kiện, vì các món ăn và trò chơi tuyệt vời mà họ
mang đến cho tất cả chúng ta trong Lễ hội Quốc tế.
Tháng 5 và học phần 4 bắt đầu, và giờ đây là lúc để toàn trường tập
trung vào các kỳ thi. Các em học sinh IGCSE 2 và A Level đã bắt
đầu thi, các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 sẽ thi trong vài tuần tới.
Kỳ thi đang đến gần, giống như những bài báo của các thầy cô giáo
khác, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học sinh ngủ đủ
giấc (ít nhất 8 tiếng mỗi đêm) và ăn uống lành mạnh với bữa sáng
cân bằng trong suốt kỳ thi.
Tôi xin cảm ơn Quý vị đã dành thời gian đọc bản tin này, và gửi lời
chúc may mắn tới tất cả các em học sinh trong kỳ thi tới!

“Chuyến du lịch” tới Nga của học sinh Tiểu học
trong Ngày hội Quốc tế 23/04/2018

Trân trọng,
John Shoulders
Thông điệp từ Chuyên gia Tư vấn Học đường
Quý Phụ huynh và các em học sinh
thân mến,

“Chuyến du lịch” tới Đan Mạch của học sinh Tiểu học
trong Ngày hội Quốc tế 23/04/2018
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Trong học phần 3, tôi và thầy Grant đã
bắt đầu tổ chức một nhóm gia sư dạy
kèm là những học sinh do giáo viên giới
thiệu. Chương trình dạy kèm này nhằm
mục đích không chỉ giúp những em học
sinh có nhu cầu được hỗ trợ học tập
mà còn là nền tảng cho những em học
sinh khá giỏi thể hiện một số kỹ năng và
khả năng ở mức độ cao hơn. Dạy kèm
giữa các học sinh là một cách tuyệt vời
để các em chứng tỏ với các trường đại học rằng mình quan tâm đến
cộng đồng nhà trường và có thể vượt ra khỏi giới hạn của mình để
giúp đỡ những người có nhu cầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng mô
hình này trong học phần 4.
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Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả các bậc cha mẹ đã tham gia buổi hội
thảo gần đây nhất với chuyên gia tư vấn học đường. Nếu Quý Phụ
huynh không thể tham dự buổi hội thảo nhưng vẫn muốn biết thông
tin về cách giúp con đối phó với căng thẳng trong kỳ thi, xin vui lòng
liên hệ với văn phòng nhà trường để nhận bản sao của bài thuyết
trình.
Trân trọng,
Michael Ogden
“Chuyến du lịch” tới Pháp của học sinh Tiểu học
trong Ngày hội Quốc tế 23/04/2018

Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam
Quý Cha mẹ học sinh kính mến!
Các em học sinh yêu quý!
Tháng Tư là thời gian chuyển mùa
Xuân-Hè, lạnh, nóng ẩm thất thường - rất
dễ bị ốm, bị nhiễm các bệnh dịch mùa
như bệnh cúm, bệnh sởi,…Với phương
châm: đảm bảo sức khỏe tốt mới đảm bảo
dạy-học tốt, ban Giám hiệu trường
TH&THCS Quốc tế Việt Nam Singapore
luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao đội ngũ
giáo viên trong giờ Form/ trước giờ học
hàng ngày: tuyên truyền tới các em HS
thường xuyên thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh
Xuân – Hè dễ mắc phải theo công văn chỉ đạo của phòng GD&ĐT
Hoàng Mai. Do vậy, các em học sinh được đảm bảo sức khỏe, ổn
định đến trường học tập bình thường!

“Chuyến du lịch” tới Ác hen ti na của học sinh Tiểu học
trong Ngày hội Quốc tế 23/04/2018

Các em HS lớp 9 đã hoàn thành tốt kì thi (KT) HKII theo đúng Kế
hoạch của trường và của PGD. Các em HS Tiểu học và lớp 6,7,8 –
THCS đang tích cực làm và ôn tập các môn theo Đề cương HKII,
dưới sự hướng dẫn tận tình của các thày cô chủ nhiệm và bộ môn.
Lịch thi HKII:
 Cấp Tiểu học
 Cấp THCS

: từ 07– 14/5/2018
: Các lớp 6,7,8 thi từ 07– 18/5/2018

Kính mong Quý Cha mẹ học sinh quan tâm đôn đốc các em ôn tập
HKII thật tốt và tránh cho các em đi du lịch thời gian trên, để các em
yên tâm, tập trung thi HKII đạt kết quả tốt.
Nếu có điều gì chưa hiểu, các em cần mạnh dạn, tích cực chia sẻ
với thày cô để được giải đáp kịp thời. Các thày cô rất vui, luôn lắng
nghe, chia sẻ với các em và đánh giá cao tinh thần hiếu học của các
em!
Hoạt động nhân đạo:
“Chuyến du lịch” tới Malaysia của học sinh Tiểu học
trong Ngày hội Quốc tế 23/04/2018

Address:
Dilmah Building,
Tan Street
Gamuda
2
Gamuda
Gardens,
Gamuda Gardens
Gardens
2 Road,
Road,Duy
Gamuda
Gardens, Km
Km 4.4
4.4
Dich
Vong
Hau
Ward,
Cau
Giay
-Ha Noi
Phap
Van,
Hoang
Mai
District,
City
Phap Van, Hoang Mai District, Hanoi
Hanoi
City
Tel: (84-24)
(844)
3795 1036 - Fax: (844) 3795 1037
Tel:
66661818
Tel:
(84-4)
62620624
Email:
enquiry@caugiay.sis.edu.vn
Fax: (84-24)
62620639

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội,
hướng tới kỷ niệm 71 năm – ngày Thương binh liệt sĩ 27/7,
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ban Giám hiệu SVIS đã tổ chức tuyên truyền, vận động 100% GV &
HS tham gia hoạt động nhân đạo: Tri ân Thương binh tại Trung tâm
điều dưỡng thương binh Duy Tiên – Hà Nam/TTTB, nhằm giáo dục
đạo đức , khơi dậy lòng yêu nước , yêu quê hương, niềm tự hào
dân tộc và tinh thần tương thân tương ái, góp phần thúc đẩy tinh
thần tu dưỡng đạo đức, ý thức vươn lên trong học tập của các em
học sinh. Đây là hoạt động nhân đạo hàng năm của trường TH và
THCS Quốc tế Việt Nam Singapore: năm học 2015-2016 ủng hộ 20
triệu đồng; năm học 2016-2017: ủng hộ 33 triệu đồng!

Gian hàng Canada của các em học sinh
trong Ngày hội Quốc tế 24/4/2018

Chúng tôi kính thông báo để Quý cha mẹ học sinh được biết và
động viên các em học sinh tích cực tham gia ủng hộ Qũy Tri ân
Thương binh vào tháng 5 -2018. Thày trò nhà trường dự kiến tổ
chức đến thăm và tặng quà cô bác thương binh ở TTTB Duy Tiên
vào trung tuần tháng 6-2018, trước khi các em học sinh nghỉ Hè!
Cô chúc các em có kỳ nghỉ Term 3 và chào mừng 43 năm - ngày
Thống nhất Đất nước 30-4 và Quốc tế Lao động mùng 1-5 thật vui
và hạnh phúc bên gia đình!
Kính chúc Quý Cha mẹ học sinh có những ngày nghỉ lễ tràn ngập
niềm vui bên những người thân yêu!
Xin được lắng nghe và chia sẻ cùng Quí vị theo địa chỉ email:
nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn
Trân trọng,
Dương Thanh Nghị

Gian hàng Ai len của các em học sinh
trong Ngày hội Quốc tế 24/4/2018

Thông điệp từ Điều phối viên Phụ trách Học thuật (Khối Tiểu
học)
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,
Khi đã hoàn thành Học phần 3, chúng ta
lại mong chờ Học phần 4 với những sự
kiện vô cùng quan trọng như kỳ thi cuối
năm…Tuy nhiên, trước hết Nhà trường xin
gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quý Phụ huynh
đã hỗ trợ cho các sự kiện diễn ra ở trường
trong Học phần 3 bao gồm Ngày hội Thể
thao khối Tiểu học và “Chuyến du lịch
vòng quanh thế giới” trong ngày Quốc tế.
Mặc dù đây là Học phần dài với những
yêu cầu cao, các em học sinh vẫn duy trì
tập trung học tập, rèn luyện đạo đức và kết thúc học phần với rất
nhiều niềm vui, sự hứng thú trong các hoạt động của tháng Tư.

Gian hàng Mexico của các em học sinh
trong Ngày hội Quốc tế 24/4/2018
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Học phần 4 sẽ tập trung vào việc chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm bắt
đầu từ thứ Hai ngày 21/5. Quý vị nên thảo luận cùng con về các
môn học và các chủ đề sẽ có trong bài thi. Thường thì việc thảo
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luận với các con không những sẽ giúp cho cha mẹ nắm được kiến
thức con đã tiếp thu mà còn cả mức độ tự tin của con. Việc dành
thời gian trò chuyện và ôn tập với con những điều đã học ở trường
sẽ giúp cha mẹ có cái nhìn sâu sắc và quý báu về sự phát triển của
con. Nếu con trò chuyện cởi mở và tự tin về việc học tập, điều đó có
nghĩa là con đang học tốt. Ngược lại, nếu con rụt rè, lưỡng lự, có
thể con đang thiếu cả kiến thức và sự tự tin.

Gian hàng Mỹ của các em học sinh
trong Ngày hội Quốc tế 24/4/2018

Cha mẹ càng dành nhiều thời gian quan tâm đến việc học tập của
con thì càng giúp con gặt hái được nhiều thành công. Hãy để con
biết rằng cha mẹ quan tâm đến các hoạt động ở trường của con và
những kiến thức con đang học; không chỉ trong thời gian thi mà
trong suốt năm học. Trao đổi với con về những điều con suy nghĩ về
các bài học ở trường là một cách sử dụng thời gian hữu ích. Việc
trò chuyện thường xuyên với con sẽ đem đến cho cha mẹ những
điều ngạc nhiên thú vị. Các cuộc thảo luận thường xuyên ở nhà tạo
nền tảng cảm xúc giúp con lớn lên và coi trọng việc học hành. Gia
đình có truyền thống hiếu học là một phần quan trọng giúp con trở
thành một học sinh ưu tú và một người trưởng thành giỏi giang, tự
chủ trong hiện tại và tương lai.
Xin chân thành cảm ơn các bậc Phụ huynh đã đến trường trao đổi
cùng các thầy cô giáo. Trò chuyện với giáo viên của con là một
phần thiết yếu của nền giáo dục quốc tế chất lượng cao. Chúng tôi
đánh giá cao nỗ lực của Quý vị khi tới trường để gặp gỡ giáo viên.
Xin dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho Học phần 4.

Gian hàng Columbia của các em học sinh
trong Ngày hội Quốc tế 24/4/2018

Trân trọng,
Tiến sỹ Noel Geoghegan
Thông điệp từ Điều phối viên Phụ trách Học thuật (Khối THCS)
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,
Chúng ta đang ở cuối Học phần 3 và một
mùa hè sôi động đang đến gần. Đây quả
là một học phần dài, song cũng đầy thú vị
đối với cả giáo viên và học sinh khi đã
sẵn sàng đối mặt với những áp lực thi cử
trong học phần 4.
Tôi xin nhắc nhở các em về một số ngày
thi chính dành cho khối THCS trong học
phần 4:

Gian hàng Pháp của các em học sinh
trong Ngày hội Quốc tế 24/4/2018
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Thi vấn đáp tiếng Anh: Thứ Hai 21/05 - Thứ Tư 23/05
Thi viết tiếng Anh: Thứ Năm 24/05
Thi Ngữ pháp và đọc hiểu tiếng Anh: Thứ Sáu 25/05
Toán học (Khối Quốc tế): Thứ Hai 28/05
Khoa học (Khối Quốc tế): Thứ Ba 29/05
Thi nghe tiếng Anh: Thứ Tư 30/05
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Quý Phụ huynh xin hãy cố gắng hỗ trợ con vào thời điểm này. Việc
lên thời gian biểu giúp ích rất nhiều cho con giữ tập trung ôn tập, và
hãy đảm bảo rằng con dành nhiều thời gian ở nhà để chuẩn bị cho
kỳ thi. Các em học sinh cũng nên dành thời gian ngủ và nghỉ ngơi
cũng như ăn uống lành mạnh để đảm bảo thể lực và trí não của các
em luôn ở trong trạng thái tốt nhất giúp các em đạt được thành công
trong kỳ thi.
Tôi chúc các em học sinh có kỳ nghỉ tháng Tư tuyệt vời và tràn đầy
năng lượng để sẵn sàng quay trở lại với nhiệm vụ học tập sắp tới.
Tiết mục biểu diễn của học sinh
trong Ngày hội Quốc tế

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,

Tiết mục biểu diễn của Cô Thọ- giáo viên SVIS
trong Ngày hội Quốc tế

Cuối cùng, các kỳ thi cũng đã bắt đầu. Các
em học sinh IGCSE trong tháng này đã bắt
đầu thi thực hành môn Công nghệ thông tin
và Nghệ thuật, và sẽ hoàn thành nốt kỳ thi
sau khi nghỉ học phần và nghỉ lễ. Các em
học sinh AS và A Level sẽ thi muộn hơn,
bắt đầu từ thứ Ba, ngày 8 tháng 5. Cho tới
thời điểm này, nhà trường đã phát đề
cương ôn tập cho tất cả học sinh, và các
em chỉ nên tập trung vào việc chuẩn bị cho
kỳ thi.
Để làm được điều này, học sinh cần ngủ đủ giấc thay vì học khuya.
Các em cũng cần ăn sáng mỗi ngày để được tiếp thêm sinh lực và
không bị phân tâm vì đói. Các em cần cung cấp calo vào buổi sáng
để não hoạt động tốt. Cha mẹ hãy tạo điều kiện tốt nhất để con có
thể đạt được thành công trong kỳ thi quan trọng này.
Các em học sinh GAC đang học chương trình cấp độ 3, và chúng
tôi mong muốn được thấy sự phấn đấu và nỗ lực của các em tới
ngày tốt nghiệp. Chúc các em học sinh GAC và Cambridge tất cả
những điều tốt đẹp nhất trong tháng tới!
Trân trọng,
Erin Roetker

Tiết mục biểu diễn của Thầy Daniel- giáo viên SIS
trong Ngày hội Quốc tế
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