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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 )
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

Thư từ Thầy Hiệu trưởng
Quý Phụ huynh và các em học sinh
thân mến,
Đang là học phần 3 và kỳ thi thử của
khối lớp IGCSE2, AS/A Level đã kết
thúc, giờ đây là lúc các em chuẩn bị
cho kỳ thi Cambridge chính thức. Học
sinh IGCSE 2 đã bắt đầu thi vấn đáp
bằng tiếng Anh, và vào tháng Tư, các
em sẽ hoàn thành bài thi Viễn cảnh
toàn cầu và thi thực hành Công nghệ thông tin. Nhà trường đã gửi
lịch thi Cambridge về nhà cho Phụ huynh, vì vậy Quý phụ huynh
xin vui lòng xem lại toàn bộ lịch thi với các con, nhắc nhở các con
về tầm quan trọng của việc học tập và giúp đỡ các con xây dựng
nề nếp học tập. Nếu Quý vị chưa nhận được lịch thi, xin vui lòng
liên hệ với nhà trường.
Giấy khen Học kỳ I
Trong tháng này, tôi rất vui mừng trao tặng hơn 70 Giấy khen ghi
nhận thành tích học tập xuất sắc của học sinh trong Học kỳ I. Xin
chúc mừng những thành tích tuyệt vời của các em; hãy tiếp tục
phát huy, và tôi mong sẽ có thêm nhiều học sinh được nhận Giấy
khen trong học kỳ II.
Danh sách học sinh được tặng Giấy khen vì thành tích học tập xuất
sắc trong học kỳ I:

Họ và tên học sinh

Accredited by the Western Association of Schools
and Colleges (WASC)

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

Lớp

Họ và tên học sinh

Lớp

Hoàng Cầm Vân Hà

1A

Dương Phương Nhi

6C

Nguyễn Đức Minh

1A

Đào Dương Mỹ Linh

6C
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Thày Blood trao giấy khen cho học sinh Tiểu học khối Song
ngữ đạt thành tích xuất sắc trong học kỳ I

Thày Blood trao giấy khen cho học sinh Tiểu học khối Quốc tế
đạt thành tích xuất sắc trong học kỳ I

Thày Blood trao giấy khen cho học sinh THCS khối Song ngữ
đạt thành tích xuất sắc trong học kỳ I

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

Fax: (84-24) 62620639

Vũ Tuấn Khoa

1A

Ngô Linh Trang

6C

Đoàn Khánh Hà

2A

Trần Chí Đăng

6C

Đào Gia Linh

3A

Đoàn Gia Khang

7A

Nguyễn Bảo Tiên

3A

Nguyễn Bảo Nguyên

7A

Đoàn Gia Bách

3A

Tô Vũ Hiểu Minh

7B

Tô Ngọc Mỹ Uyên

4A

Nguyễn Bảo Linh

7C

Trần Bình Thúy Anh

4A

Hoàng Anh Chi

8A

Đào Nhật Quang

5A

Nguyễn Thiên Dương

8A

Lê Xuân Bách

5A

Trần Ngọc Trâm

8A

Đỗ Đan Anh

5A

Nguyễn Tiến Thành

8A

Nguyễn Đức Minh

5A

Khuất Nguyễn Duy Anh

8B

Byun Ji Hoo

1L

Trần Lê Minh Ngọc

8B

Ko Gyeong Rok

1L

Đặng Nga Mi

8C

Lim Ha Yun

1L

Vũ Quang Trị

8C

Oishi Jo

1L

Nguyễn Cẩm Lê

IGCSE1A

You Da Yul

1L

Kim Min Ju

IGCSE1A

Choi Seongwon

2L

Phạm Hoàng Minh Khuê

IGCSE1C

Kim Seo Yul

2L

Đào Phan Anh

IGCSE2A

Lee Jee Hyun

3L

Đỗ Hoàng Sơn

IGCSE2A

Đặng Quang Trường

4L

Đoàn Tường Minh

IGCSE2A

Kwon Tae Gyu

4L

Mẫn Ngọc Trung Hoa

IGCSE2A

Lee Ga Won

4L

Ngô Đức Minh

IGCSE2A

Nguyễn Vũ Châu Anh

5L

Nguyễn Hoành Tùng

IGCSE2A

Kim Ji An

5L

Nguyễn Khánh An

IGCSE2A

Lee Hye Won

6LA

Nguyễn Mai Trang

IGCSE2A

Gabriela Patricia Rico Tejada

6LA

Nguyễn Minh Thùy Anh

IGCSE2A

Nguyễn Thùy Linh

6LA

Syed Azam Uddin Rafay

IGCSE2A

Trần Minh Chính

6LA

Trần Minh Anh

IGCSE2A

Dương Hoàng Tú

7LA

Trần Quỳnh Anh

IGCSE2B

Nguyễn Hà Nhật Minh

7LB

Nguyễn Trí Dũng

IGCSE2B

Phạm Thảo Hiền

7LB

Shineha Radhakrishnan

IGCSE2B

Kim Ji Woo

8LA

Shrija Pathak

AS Level

Nguyễn Minh Ngọc

8LA

Đỗ Quang Minh

AS Level

Lee Da Hyeon

8LB

Lee Jong In

AS Level

Nguyễn Ngọc Minh Anh

8LB

Nguyễn Quỳnh Anh

A Level

Nguyễn Việt Huy

8LB

Nguyễn Minh Thao

A Level

Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên

6B

Syeda Meharbash Kashif

IGCSE1A
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Lễ tổng kết và Biểu diễn văn nghệ cuối năm
Các chương trình chuẩn bị cho Lễ tổng kết và Biểu diễn văn nghệ
cuối năm đang được tiến hành và chủ đề của năm nay là “Sân
khấu – Lights, Camera, Action". Buổi lễ sẽ được tổ chức vào tối
thứ Bảy ngày 16 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Chúng
tôi sẽ thông tin chi tiết về Lễ tổng kết và biểu diễn văn nghệ cuối
năm trong thời gian tới.
Khóa học OBV tại Bình Định
Thày Blood trao giấy khen cho học sinh THCS khối Quốc tế
đạt thành tích xuất sắc trong học kỳ I

Chúng tôi vui mừng thông báo tổ chức Đào tạo Kỹ năng sống
Outward Bound Vietnam (OBV) sẽ bắt đầu triển khai các khóa học
dành cho học sinh kể từ học kỳ này. Học sinh lớp 8 khối Quốc tế sẽ
là nhóm học sinh đầu tiên có cơ hội tham gia chương trình bốn
ngày ba đêm tại trung tâm, thuộc huyện Cát Hải, tỉnh Bình Định,
cách Thành phố Quy Nhơn khoảng 1 giờ chạy xe.
Đây là cơ hội cho học sinh có được trải nghiệm tích cực để phát
triển kỹ năng xã hội và cá nhân, hiểu về bản thân và bạn bè hơn
khi cùng nhau trải nghiệm các buổi cắm trại an toàn và thú vị.
Đi bộ đường dài, các hoạt động xây dựng nhóm, leo núi, cắm trại
và các hoạt động ngoài trời vui nhộn, đầy tính giáo dục khác sẽ là
trọng tâm của khóa học, do những huấn luyện viên có bằng cấp
quốc tế, được đào tạo để huấn luyện các hoạt động ngoài trời dành
cho độ tuổi thanh thiếu niên đảm nhiệm.

Thày Blood trao giấy khen cho học sinh IGCSE
đạt thành tích xuất sắc trong học kỳ I

Những kỹ năng mà học viên đạt được từ chương trình này sẽ giúp
trang bị cho các em kỹ năng để sẵn sàng đối mặt với những thách
thức của cuộc sống hiện đại. Những kỹ năng này rất quan trọng đối
với các em trong quá trình làm việc sau này, theo đuổi việc học tập
cao hơn hay chuẩn bị và tập trung cho những hoạt động ở trường,
ví dụ như các kỳ thi.
Trong năm học tới, chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với
Outward Bound Vietnam để tạo cơ hội cho tất cả học sinh từ khối 4
đến khối 12 tham gia vào các khóa học OBV dành riêng cho học
sinh.
Kỳ thi Oympic Toán học Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
dành cho các trường Tiểu học (APMOPS) 2018
Một lần nữa, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế KinderWorld và Học viện
Hwa Chong, Singapore sẽ đồng tổ chức Kỳ thi Olympic Toán học
Châu Á - Thái Bình Dương cho các trường Tiểu học (APMOPS)
năm 2018. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời dành cho những học
sinh có ngày sinh từ ngày 1 tháng 7 năm 2005 đến ngày 30 tháng 6
năm 2006 tham gia một kỳ thi quốc tế để thể hiện kỹ năng và khả
năng toán học của mình.

Thày Blood trao giấy khen cho học sinh AS / A Level
đạt thành tích xuất sắc trong học kỳ I

Address:
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2
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Road,Duy
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Gardens, Km
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Vong
Hau
Ward,
Cau
Giay
-Ha Noi
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Van,
Hoang
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3795 1036 - Fax: (844) 3795 1037
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Tôi xin dành tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất cho các em học
sinh đã đăng ký tham gia vòng thi đầu tiên của cuộc thi APMOPS
2018 tổ chức tại Trường chúng ta vào thứ Bảy, ngày 7 tháng 4
năm 2018.
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Chuyến thăm củaTinKRworks
Học sinh Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens mới đây
đã có cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu thêm về chủ đề “Người máy”. Các
em đã được học lắp ráp và lập trình robot với các giáo viên của
Trường và các chuyên gia đến từ Hoa Kỳ (TinkRWorks). Sau đó,
các em đã thử sáng tạo các sản phẩm của mình.

Buổi Hội thảo OBV dành cho học sinh lớp 8 khối Quốc tế

Đây là cơ hội tuyệt vời cho các em học sinh thể hiện khả năng sáng
tạo, cách giải quyết vấn đề và kỹ năng tư duy chặt chẽ trong bộ môn
khoa học kết hợp STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán
học). Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ tạo nhiều cơ hội cho học
sinh Trường Quốc tế Singapore tham gia các hoạt động liên quan
đến STEM. Mục tiêu của chúng tôi là giáo dục một thế hệ mới đầy
sáng tạo, biết cách giải quyết vấn đề để khám phá cuộc sống với
các công cụ và công nghệ tiên tiến.
Chương trình Du Học Hè tại Malaysia và Singapore 2018
Chúng tôi xin trân trọng thông báo Chương trình Du Học Hè tại
Malaysia và Singapore 2018 sẽ được tổ chức cho các học sinh lớp
4, 5 và 6 của Trường Quốc Tế Singapore (SIS), thời gian dự kiến từ
ngày 8/7 đến 14/7 năm 2018.
Thông tin chi tiết về chương trình cũng như cách thức đăng ký sẽ
được gửi đến Quý phụ huynh và các em học sinh trong thời gian
sớm nhất, hoặc Quý vị có thể gọi đến số điện thoại +84 24 6664
1717 (gặp cô Nhung) để biết thêm chi tiết.

Thày Blood đang hướng dẫn và phát tài liệu OBV
cho học sinh lớp 8 khối Quốc tế

Trân trọng,
Shane Blood

Thông điệp từ Thầy Hiệu phó
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,
Như Quý vị và các em đã biết,
tháng Ba là một tháng thú vị đối với
chúng ta tại trường học khi học kỳ II bắt
đầu, kỳ thi thử Cambridge diễn ra và có
cả những trận đấu, những thành công
của khối THCS trong lĩnh vực thể thao
như thày Sean Stokes đã nêu.

Học sinh học lắp ráp và lập trình robot cùng các giáo viên của
Trường và các chuyên gia Hoa Kỳ (TinkRWorks)

Address:
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Vong
Hau
Ward,
Cau
Giay
-Ha Noi
Phap
Van,
Hoang
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Phap Van, Hoang Mai District, Hanoi
Hanoi
City
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(844)
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Tel:
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Tel:
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Fax: (84-24)
62620639

Khi thủ đô Hà Nội bước vào tiết xuân,
chúng ta rất háo hức chờ đón những sự
kiện lớn của tháng Tư, bao gồm Lễ hội
Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại
trường Quốc tế Singapore vào ngày 24 tháng 4. Đây là sự kiện tôn
vinh những nền văn hóa đa dạng của các quốc gia trên toàn thế giới
thông qua những hoạt động của học sinh như các trò chơi, đồ ăn,
văn nghệ và biểu diễn trang phục dân tộc.
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Chúng ta sẽ tổ chức lễ hội vào buổi sáng ngày 24 tháng 4 từ 10:30
đến 12:00, học sinh sẽ mở các gian hàng, tham quan các gian hàng
để chơi trò chơi hay nếm thử món ăn đặc trưng của các nước. Vào
buổi chiều cùng ngày, thày và trò sẽ tham gia biểu diễn các tiết mục
văn nghệ và thời trang đặc trưng của từng quốc gia.

Các chuyên gia từ Hoa Kỳ (TinkRWorks)
hướng dẫn học sinh lắp ráp và lập trình robot

Xin vui lòng liên hệ với tôi theo địa chỉ email:
john.shoulders@gamudagardens.sis.edu.vn nếu Quý phụ huynh
muốn đăng ký gian hàng đại diện cho Đất nước mình hoặc biểu
diễn trong chương trình. Chúng tôi rất hân hạnh chào đón sự tham
gia của Quý vị. Nếu không tham gia được, sự góp mặt tham dự của
Quý vị cũng luôn được hoan nghênh nhiệt liệt. Chúng tôi sẽ sớm
gửi Quý vị thông tin chi tiết về ngày hội này, nhưng hiện tại xin vui
lòng liên hệ với tôi nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi gì.
Trân trọng,
John Shoulder

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

Học sinh thử sáng tạo các sản phẩm của mình

Kỳ thi thử đã kết thúc, và giờ đây là lúc
chúng ta nhìn lại kết quả đã đạt được. Có
thể chúng ta đã quản lý thời gian chưa
hiệu quả hay phần chúng ta học không có
trong đề thi! Tôi mong rằng các em có thể
củng cố kỹ năng quản lý thời gian và
phương pháp học tập hiệu quả.
Trong hội thảo chuyên đề vừa qua, chúng
ta đã dành thời gian để tìm hiểu cách thức
các bậc cha mẹ đồng hành cùng con xây
dựng nề nếp và phương pháp học tập. Chúng ta cũng đã thảo luận
làm cách nào để cha mẹ có thể giúp con vượt qua những căng
thẳng và lo lắng trong kỳ thi.
Nếu Quý vị Phụ huynh quan tâm đến chủ đề này nhưng không thể
tới tham gia hội thảo, vui lòng gửi thư điện tử cho tôi theo địa chỉ:
michael.ogden@gamudagardens.sis.edu.vn
Trân trọng,
Michael Ogden

Biểu đồ về Stress
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City
Tel: (84-24)
(844)
3795 1036 - Fax: (844) 3795 1037
Tel:
66661818
Tel:
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Email:
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Fax: (84-24)
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Thông điệp từ Hiệu trưởng Chương trình Việt Nam
Kính chào Quý Cha mẹ học sinh!
Cô chào các em yêu quý!

Các cô giáo SVIS duyên dáng trong tà áo dài truyền thống

Tháng 3, tháng của giữa mùa Xuân – tháng
có biểu hiện chuyển mùa: rét, nóng ẩm,
mưa phùn/ rất dễ ốm và nhiễm bệnh dịch!
BGH nhà trường mong nhận được sự phối
hợp và hỗ trợ tích cực từ phía gia đình
trong việc chăm lo các em học sinh về sức
khỏe, mặc ấm, ăn uống tại nhà và tại
trường để đảm bảo an toàn thực phẩm,
giúp các em học tập đạt kết quả tốt!
Chúng tôi thông báo Lịch ôn tập và KTHKII/ chương trình tiếng
Việt của các con, để Quý vị nắm được và hỗ trợ các con ôn tập tốt.




Khối 9: các em nhận Đề cương ôn tập từ 19/3. Quý vị xem lịch
kiểm tra HKII ở trang bìa Đề cương.
Khối 6,7,8: các em nhận Đề cương ôn tập từ 31/3. Quý vị xem
lịch kiểm tra HKII ở trang bìa Đề cương.
Khối Tiểu học phát Đề cương và hướng dẫn ôn tập HKII cho
HS vào trung tuần tháng 4.

Các em học sinh vừa học chương trình HKII vừa ôn tập. Học đến
đâu kiểm tra HK II đến đó. Chương trình còn lại, thày trò Dạy – Học
tiếp vào cuối tháng 5 cho đến hết năm học.

SVIS chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2018

Kính mong Quý CMHS đôn đốc các con có kế hoạch, ôn tập chăm
chỉ, bình tĩnh tự tin làm bài KTHK, không vi phạm Quy chế thi, đạt
kết quả cao ở HKII.
Tháng 3, song song với việc Dạy-Học, nhà trường đã triển khai:
 Chủ đề tháng 3: tiến bước lên Đoàn và Kỷ niệm ngày Quốc tế
Phụ nữ mùng 8-3 rất vui, tình cảm!
 Nhằm GD kỹ năng sống cho các em, nhà trường tổ chức buổi
nói chuyên về Chủ đề: Tập quản lý và sử dụng tiền mừng
tuổi nói riêng và các loại tiền các em được tặng, được
mừng trong năm nói chung sao cho hiệu quả và có ích!
Tất cả vì các em học sinh thân yêu!
Chúng tôi luôn mong muốn được lắng nghe và chia sẻ cùng Quý vị
về các vấn đề GDHS trở thành những con ngoan trò giỏi! Những
công dân toàn cầu!
Chúc Quý vị và các em luôn vui khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều
thành công trong cuộc sống! Quý vị vui lòng trao đổi qua địa chỉ
email: nghi.duongthanh@gamudagardens.sis.edu.vn

Chủ đề tháng 3: Tiến bước lên Đoàn
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Tel: (84-24)
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3795 1036 - Fax: (844) 3795 1037
Tel:
66661818
Tel:
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Trân trọng,
Dương Thanh Nghị

Trang 6 / 8

http://gamudagardens.sis.edu.vn
www.kinderworld.net

6

TRƯỜNG QUỐC
SINGAPORE
INTERNATIONAL
TẾ SINGAPORE
SCHOOL
@ GAMUDA GARDENS
GẢDENS
October
Tháng 32015
năm 2018

Thông điệp từ Điều phối viên Phụ trách Học thuật (Khối Tiểu
học)
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,

Tiến sỹ Noel trao giấy khen cho học sinh Tiểu học đạt điểm
số cao trong Ngày Toán học Thế giới 2018

Những học sinh THCS đạt điểm số cao
trong Ngày Toán học Thế giới 2018

Nửa học phần 3 đã trôi qua, Quý vị hẳn
cũng nhận thấy các em học sinh đã rất
chăm chỉ và ham học hỏi, trau dồi kiến
thức thể hiện rõ qua sự tiến bộ của về
mọi mặt của các em trọng học tập cũng
như phát triển bản thân. Chúng tôi luôn
nỗ lực duy trì điều này, và sự tâm huyết
của đội ngũ các giáo viên mang lại cho
học sinh chất lượng giảng dạy tốt nhất,
giúp các em học tập hiệu quả, là hành
trang đưa các em trở thành những công dân toàn cầu tương lai. Kết
quả học tập Học kỳ I của học sinh Khối Tiểu học với rất nhiều em
nhận được khen thưởng về thành tích học tập xuất sắc chính là
minh chứng rõ rệt nhất cho thành công của chúng tôi.
Khi học phần 3 và kỳ nghỉ lễ tháng Tư kết thúc, các em sẽ rất bận
rộn tập trung cho kỳ thi cuối năm. Dường như thời điểm kết thúc
năm học đã đến rất gần. Để giúp học sinh về đích và đạt kết quả tốt
trong kỳ thi học kỳ II, Nhà trường đề nghị tất cả phụ huynh khuyến
khích các em hạn chế chơi điện tử và đọc sách nhiều hơn. Tôi luôn
muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc sách tạo nên sự
thành công rõ rệt trong kết quả học tập ở trường. Các thành viên
trong gia đình hãy cùng nhau mua sách, đọc sách và thảo luận về
sách. Thời gian dành cho việc đọc sách sẽ ngày càng có giá trị đối
với cha mẹ và con cái. Hãy là tấm gương cho các con! Đọc! Yêu
sách! Hiểu về sách! Chia sẻ sách! Nói về sách! Không có gì quan
trọng hơn việc cha mẹ làm tấm gương cho con cái noi theo. Khi các
bậc Phụ huynh thực sự thích đọc sách, niềm đam mê và kiến thức
cha mẹ thu nhận được thông qua việc đọc sách sẽ lan tỏa và truyền
cảm hứng cho con cái.
Xin cảm ơn các bậc Phụ huynh đã ghé thăm trường và trò chuyện
với giáo viên. Việc giao tiếp cởi mở với Phụ huynh là vô cùng quan
trọng. Tương tác với các bậc cha mẹ là một phần thiết yếu của nền
giáo dục quốc tế chất lượng cao. Chúng tôi luôn chân thành chào
đón Quý Phụ huynh đến thăm trường và gặp gỡ các thày cô giáo.
Một lần nữa, xin cảm ơn Quý vị đã luôn ủng hộ và đồng hành.
Trân trọng,
Tiến sĩ Noel Geoghegan
Thông điệp từ Điều phối viên Phụ trách Học thuật (Khối THCS)
Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến,

Đội bóng đá Gaelic chiến thắng trong giải đấu St Patrick’s Day
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62620639

Tháng Ba là một tháng quan trọng trong lịch học của Trường chúng
ta. Chúng ta đã quay lại nề nếp học tập bình thường sau kỳ nghỉ lễ
Giáng Sinh, kỳ nghỉ kết thúc học phần 2 vào tháng Một, và kỳ nghỉ
Tết Nguyên đán. Thật vui mừng khi những hoạt động diễn ra ở
trường đã có được những kết quả tích cực.
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Học sinh THCS vừa mới đây đã tham
gia sự kiện Ngày Toán học Thế giới, và
một số học sinh đã được nhận giấy
khen. Xin cảm ơn thày Grear và cô
Batac đã tạo điều kiện thuận lợi và
khuyến khích các em tham gia.

Đôi bóng đá khối 7 và khối 8
chiến thắng với tỷ số11-1 trước St Paul’s

Ngoài ra, chúng ta đã đạt được nhiều
thành tích thể thao vang dội, với chiến
thắng của đội bóng đá khối 7 và khối 8
trước St Paul với tỷ số 11-1, và chiến
thắng của đội bóng đá Gaelic trong giải đấu St Patrick’s Day. Cũng
thật tuyệt vời khi đội bóng đá khối 6 và khối 7 của chúng ta cải thiện
vị trí trong giải Bóng đá trẻ Hà Nội.
Tháng Tư đến là lúc chúng ta nhận ra kỳ thi đã tới rất gần. Tôi mong
các em tập trung hết sức để chuẩn bị hành trang tốt nhất cho kỳ thi
kết thúc Học kỳ II.
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,

Huấn luyện viên Von Bardeleben chụp ảnh cùng
đội bóng đá nam khối THPT

Các em học sinh IGCSE2, AS Level và A
Level vừa hoàn thành xong kỳ thi thử. Đây
là những tuần lễ vô cùng bận rộn và căng
thẳng đối với cả học sinh và giáo viên.
Thày trò chúng tôi đã hăng say dạy và học
để chuẩn bị cho kỳ thi, và tôi hy vọng các
em sẽ đạt được những điểm số đáng tự
hào. Những điểm số này sẽ cho các em
biết mình cần phải làm gì trong kỳ thi chính
thức diễn ra vào tháng 5, tháng 6. Tuy
nhiên, nếu điểm số không được như mong
đợi, các em vẫn còn một vài tuần lễ để
củng cố những mảng kiến thức còn yếu, và ôn tập cùng với giáo
viên. Tất cả các em cần phải hết sức tập trung trong giai đoạn ôn
tập quan trọng này.
Các em học sinh GAC đã hoàn thành chương trình học cấp độ 2 và
chuyển sang cấp độ 3. Cấp học đầy thử thách này đòi hỏi các em
phải có tính tự kỷ luật và tập trung cao độ. Chúc các em học sinh
GAC tất cả những điều tốt đẹp nhất trong chặng đường cuối cùng
nỗ lực phấn đấu tới ngày tốt nghiệp.

Huấn luyện viên Phillips chụp ảnh cùng đội bóng rổ nữ
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Trân trọng,
Erin Roetker
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