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Thông điệp từ Hiệu trưởng

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 Cô Hiệu trưởng
 Thông điệp từ Thầy Hiệu phó (THCS & THPT)
 Thông điệp từ Cô Hieệu trưởng khối Song ngữ
 Thông điệp từ Điều phối viên khối 6
 Thông điệp từ Điều phối viên khối 8&9
 Thông điệp từ Điều phối viên khối IGCSE

 Thông điệp từ Cô Hiệu trưởng chương tình
mầm non

Tại Trường Quốc tế Singapore, chúng tôi đào tạo
nên những học sinh:
 Đạt thành tích cao trong học tập

Kính gửi Quý Phụ huynh,
Học kỳ 2 và năm 2021 đã chính thức bắt
đầu. Các em học sinh rất hào hứng tham
gia các hoạt động học tập và các sự kiện
của Nhà trường khiến cho việc học tập
trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
Trong Học phần này, Nhà trường tập
trung vào việc giúp học sinh tiếp cận việc
học thông qua các dự án. Nhà trường sẽ
tổ chức một buổi triển lãm vào cuối Học
phần để các em học sinh trưng bày và
thuyết trình những thành quả sáng tạo
của chính mình.
BUỔI HỌP PHỤ HUYNH
Nhà trường xin cảm ơn Quý phụ huynh đã tham gia buổi họp phụ
huynh bởi việc phối kết hợp với giáo viên là rất quan trọng để đảm
bảo rằng các em học sinh sẽ phát huy được hết tiềm năng của
mình cũng như cùng thảo luận để tìm ra cách thức giúp các em
tiến bộ hơn. Các giáo viên luôn sẵn lòng hỗ trợ các em để cải
thiện kết quả học tập. 80% Phụ huynh khối SVIS và 63% Phụ huynh
khối SIS tham gia buổi họp phụ huynh.

Nhà trường cũng xin cảm ơn Quý vị vì đã thực hiện khảo sát
online trong ngày Họp phụ huynh. Nếu Quý vị chưa có thời gian
điền khảo sát, xin vui lòng sử dụng mã QR bên dưới để đóng góp
ý kiến đối với Nhà trường. Quý vị chỉ cần dành ra khoảng vài phút
để hoàn thành khảo sát, mỗi ý kiến đóng góp của Quý vị đều
được chúng tôi ghi nhận và trân trọng!

 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) 73041777
Fax: (84-24) 62620639
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GIẢI THƯỞNG HỌC SINH XUẤT SẮC
Xin chúc mừng các em học sinh đã đạt được thành tích học tập
xuất sắc. Xin vui lòng xem thêm tệp đính kèm để biết danh sách
chi tiết.
KỲ THI CAMBRIDGE
Tháng 3 là quãng thời gian rất quan trọng đối với học sinh cấp 3
vì các em sẽ trải qua kỳ thi thử và kết quả sẽ được gửi đến
Cambridge dưới hình thức điểm số dự đoán của học sinh. Tôi tin
rằng các em học sinh đã sẵn sàng cho kỳ thi và Quý vị sẽ luôn ở
bên mang đến cho các em sự động viên và hỗ trợ cần thiết.

Các em học sinh khối Tiểu học nhận giấy khen

CHỦ ĐIỂM THEO TUẦN
Trong Học phần này, Nhà trường tập trung vào mảng học thuật
và các thầy cô phụ trách các khối học đang lên kế hoạch cho các
chủ điểm tuần. Các em học sinh có thể tham gia các cuộc thi với
chủ đề cụ thể và thực sự hào hứng với những thử thách mà giáo
viên mang đến cho các em.
THỂ THAO
Các câu lạc bộ thể thao của Nhà trường tiếp tục tham gia các
trận đấu nằm trong khuôn khổ giải thi đấu thể thao các trường
quốc tế tại Hà Nội và đã đạt kết quả rất tốt. Các em đã khiến thầy
cô và gia đình vô cùng tự hào khi thi đấu với tất cả nhiệt huyết,
đam mê cũng như thể hiện sự tôn trọng đối với đồng đội cũng
như đối thủ. Tôi xin chúc mừng các tất cả các em!

Học sinh tham gia trận đá bóng trong giờ ăn trưa

Học sinh cũng hào hứng tham gia ngày hội thể thao được tổ
chức bởi Ban điều hành Thể thao của Nhà trường trong tuần cuối
của Học phần. Sự cạnh tranh giữa các đội đang được thúc đẩy
mạnh mẽ, tinh thần đồng đội đang lên cao và các em hỗ trợ nhau
rất ăn ý. Tại thời điểm này, đội Red Dragons đang dẫn đầu, theo
sau bởi đội Golden Lions, và cách không xa là Black Phoenix.
Chúng tôi ghi nhận tình đồng đội và tinh thần thi đấu của các em
học sinh và đội mà các em đại diện.
Tôi rất tự hào thông báo về các đội trưởng có tên dưới đây, các
em đã được chọn để hỗ trợ và dẫn dắt đội của mình:
Đội Black Phoenix: Lee Da Heyon, Vo Gia Han, Kim Ji Woo
và Khuất Nguyễn Duy Anh.
Đội Red Dragons: Nguyễn Ngọc Minh Anh, Lò An Thúy Hiền,
Kim Tae Seong và Nguyễn Việt Huy.
Đội Golden Lions: Đỗ Minh Thục, Hsueh Zhi-Ting (Claudia),
Siah Wee Hao và Andy Lý Việt Hoàng.
Các em học sinh cũng đang tham gia các giải bóng đá giữa các
lớp và liên quân các đội trong giờ nghỉ trưa. Thật tuyệt vời khi
chứng kiến tinh thần thể thao tích cực của học sinh khi cùng
nhau tham gia các thử thách và giải đấu.

Đội bóng SIS thắng trận đấu với trường
Quốc tế Việt Úc
Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda
Gamuda
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Gardens,Gardens
Km 4.4 Phap
Van,Gamuda
Hoang
Gardens,
Km
4.4
Phap
Mai District, Hanoi City Van, Hoang
Mai District,
Hanoi City
Email:
office@gamudagardens.sis.edu.vn
Email:
office@gamudagardens.sis.edu.vn
Tel: (84-24)
73041777
Tel: (84-24)
Fax:
(84-24)66661818
62620639
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HỘI ĐỒNG HỌC SINH
Hội đồng học sinh của Nhà trường vẫn đang tiếp tục gây quỹ để
ủng hộ cho những người có hoàn cảnh khó khăn và thu thập các
hộp quà Tết để trao cho cho tổ chức Blue Dragons dành tặng cho
những trẻ em kém may mắn. Nhà trường đã nhận được rất nhiều
thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt, bao gồm hơn 400kg gạo và
33.074.000 đồng tiền mặt. Nhà trường xin cảm ơn sự đồng hành
và chia sẻ của Quý vị.
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BÀI KIỂM TRA ISA
Do tình hình dịch bệnh phức tạp, bài kiểm tra ISA đã bị hoãn.
Nhà trường đã phân tích các dữ liệu thu thập được để đưa ra
hướng dẫn cụ thể và xác định Mục tiêu học tập toàn trường. Kết
quả mà Nhà trường nhận được rất khả quan và cho thấy rằng
trường của chúng ta đang ở mức ngang bằng hoặc vượt chuẩn so
với các trường Quốc tế tương đương ở các lĩnh vực Tiếng Anh,
Toán và Văn học.
HỘI NGHỊ MÔ PHỎNG LIÊN HỢP QUỐC (MUN)
Các học sinh trong danh sách tham dự Hội nghị Mô phỏng Liên
Hợp Quốc (MUN) đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện này sẽ được
diễn ra tại trường UNIS vào ngày 04 - 06 tháng Ba năm 2021. Các
em đều rất hào hứng với những thử thách ở phía trước.

Hội Học sinh thu thập đồ từ thiện để ủng hộ
những người có hoàn cảnh khó khăn

Rất nhiều đồ từ thiện được gửi tới

KÊNH LIÊN LẠC
Xin Quý phụ huynh lưu ý rằng Nhà trường sử dụng email để liên
lạc với Phụ huynh. Tất cả thư từ và thông tin đều được gửi đến
Quý vị thông qua thư điện tử. Nếu Quý vị muốn nhận Đơn đăng ký
tham gia Câu lạc bộ sau giờ học bản cứng, xin vui lòng điền đơn
và thông báo cho giáo viên chủ nhiệm của học sinh. Giáo viên sẽ
in bản cứng cho các em. Quý vị cũng có thể điền đơn và gửi lại
cho trường bản scan qua email.
THAY ĐỔI LỊCH TRÌNH XE BUÝT
Xin Quý Phụ huynh lưu ý, nếu gia đình muốn đề nghị thay đổi thời
gian đón/trả xe buýt hàng ngày cho học sinh, xin vui lòng gửi email
từ hòm thư điện tử đã được đăng ký trong hồ sơ nhập học, để xác
nhận thời gian Quý vị muốn đăng ký thay đổi.
Tất cả thư yêu cầu vui lòng gửi trước 1:00 chiều để Nhà trường có
đủ thời gian kiểm tra, sắp xếp xe. Nếu trong trường hợp Nhà
trường đã cố gắng nhưng không thể sắp xếp được, kính mong
Quý Phụ huynh thông cảm.
Nhân viên Nhà trường cần phải tuân thủ các quy định đảm bảo an
toàn cho học sinh, và sẽ không tiếp nhận các yêu cầu đến từ các
địa chỉ hòm thư không được đăng ký để thay đổi về dịch vụ xe cho
học sinh.
GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG
Xin chào đón cô Junilyn Deo và thầy Jomar Viernes đến với
Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens. Cô Junilyn sẽ
thay thầy Red Payad, giáo viên ICT; và thầy Jomar sẽ thay thầy
Ian McCallig, giáo viên EFL.
Cô Eleanor Tyres sẽ bắt đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết, cô sẽ dạy
môn Tiếng Anh lớp 4 và lớp 5.
CHƯƠNG TRÌNH TÁI CHẾ
Thầy Donald tổ chức chương trình tái chế để hướng dẫn học sinh
giữ môi trường xanh, sạch, đẹp. Nhà trường khuyến khích các
con để chai nhựa và lon ở những thùng khác nhau, và sau đó gửi
lại cho nhân viên tạp vụ. Nhà trường sẽ tiếp tục ghi lại những số
liệu thu thập được:
 Tuần 1 (11/1 – 17/1): 98 lon và 13.5kg chai nhựa
 Tuần 2 (18/1 – 24/1): 90 lon và 9kg chai nhựa

Tái chế là việc rất quan trọng
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) 73041777
Fax: (84-24) 62620639

TẾT
Tôi muốn chúc Quý vị một kỳ nghỉ Tết tuyệt vời và năm mới an
khang thịnh vượng. Chúc Mừng Năm Mới!
Xin cảm ơn vì sự đồng hành của Quý vị, Quý vị có thể liên lạc với
tôi qua địa chỉ: Lorraine.els@gamudagardens.sis.edu.vn
Nhà trường sẽ đón các quay trở lại trường vào ngày 22 tháng 2
năm 2021.
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Thông điệp từ Thầy Hiệu phó phụ trách khối THCS&THPT
Kính gửi Quý Phụ huynh,

Lễ Sơ kết Học kỳ I của khối Song ngữ

Cảm ơn Quý vị vì đã giúp buổi Họp Phụ
huynh diễn ra thành công tốt đẹp mặc dù
các quy định phòng ngừa Covid-19 vẫn
được áp dụng chặt chẽ. Năm nay, Nhà
trường cũng đưa vào những thay đổi mới
bằng việc đề nghị Quý phụ huynh tham gia
đóng góp ý kiến về dịch vụ của trường
thông qua một bảng khảo sát online. Nếu
như Quý vị đã thực hiện khảo sát nhưng
vẫn còn ý kiến đóng góp với Nhà trường,
xin vui lòng liên lạc với tôi hoặc bất kỳ giáo
viên nào của trường.
Cuối cùng, kỳ nghỉ Tết đã sắp tới gần và Nhà trường vẫn giữ truyền
thống là thu thập các món đồ cho hộp quà từ thiện Tết. Hằng năm,
có nhiều gia đình kém may mắn hơn chúng ta, sẽ thật tự hào và
tuyệt vời nếu như chúng ta có thể tặng họ những món quà nhỏ để
tạo nên điều đặc biệt trong dịp Tết năm nay.
Chúc Quý vị có một năm mới An khang thịnh vượng!
Trân trọng,
Michael Ogden

Thông điệp từ Cô Hiệu trưởng khối Song ngữ
Kính gửi Quý phụ huynh học sinh,

Học sinh chương trình Song ngữ
nhận giấy khen vì đã đạt kết quả tốt

Kết thúc học kỳ I với những kết quả đáng
tự hào, Thầy và trò trường TH&THCS
Quốc tế Việt Nam Singapore đã có một
buổi lễ Sơ kết học kỳ I trang trọng và ấm
cúng. Trong Lễ sơ kết chúng tôi đã tổng kết
lại những thành tích đã đạt được; vinh
danh những học sinh có sự cố gắng vượt
bậc trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo
đức đồng thời đặt ra mục tiêu mới, kỳ vọng
mới cho học kỳ 2 để cả thầy và trò đều
mang một tâm thế sôi nổi, hào hứng bắt
đầu một kỳ học mới.
Chúng tôi cũng đã gửi đến Quý phụ huynh Bảng kết quả học tập của
học kỳ I trong buổi họp Phụ huynh học sinh vào ngày 20-21/1/2021
hoặc gửi qua các con về nhà trong trường hợp Quý vị không tới
tham dự được cuộc họp. Bảng kết quả học tập đó là công sức cố
gắng, phấn đấu mỗi ngày của tập thể giáo viên, nhân viên và học
sinh trong nhà trường, sự sát sao và hỗ trợ việc học tập ở nhà của
các con từ Quý Phụ huynh.

Tài năng của các em học sinh khiến Nhà trường
vô cùng bất ngờ

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) 73041777
Fax: (84-24) 62620639

Thay mặt nhà trường tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý
Phụ huynh!
Xuân mới đang đến rất gần, trường TH&THCS Quốc tế Việt Nam
Singapore xin kính chúc các Quý phụ huynh cùng toàn thể gia đình
một Mùa Xuân mới An - Khang - Thịnh - Vượng!
Trân trọng!
Nguyễn Thị Huyền Anh
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Thông điệp từ Điều phối viên Khối 6
Kính gửi Quý Phụ huynh,
Trong học kỳ 2, đội ngũ giáo viên Khối lớp 6 đều mong rằng các em học sinh sẽ có trách nhiệm
và tự lập hơn trong học tập. Đây là những đức tính quan trọng để giúp các em thành công trong
môi trường cấp 2. Quý vị có thể giúp em phát triển ý thức trách nhiệm và tính độc lập bằng cách
nói chuyện với con về trách nhiệm khi ở nhà và khuyến khích con xây dựng và thực hiện bảng
kế hoạch công việc mà con cam kết như làm bài tập về nhà, các lớp học thêm và câu lạc bộ.
Học phần 3 là một dịp tốt cho các em nhìn lại những thành tựu của Học kỳ 1 và xác định những
mặt cần khắc phục. Giáo viên sẽ hỗ trợ các em cải thiện, nhưng điều quan trọng là chính các em
cần xem lại bảng điểm học kỳ 1 và trao đổi với giáo viên của mình về điểm số và những thứ các
em có thể làm tốt hơn trong học kỳ 2.
Chương trình xây dựng cộng đồng đọc (Community Reading Program) đã được thành lập để hỗ trợ học sinh phát triển
khả năng tiếng Anh của mình. Thầy Gautier, Điều phối viên bộ môn tiếng Anh, và tôi sẽ đánh giá những học sinh nào
cần sự hỗ trợ đặc biệt để xếp nhóm với các bạn có khả năng Tiếng Anh tốt hơn. Một hoặc hai lần một tuần, các em sẽ
đọc cùng nhau và sau đó thảo luận về nội dung trong sách. Điều này sẽ giúp các em cải thiện khả năng đọc trôi chảy,
kỹ năng nghe và sự thông hiểu tiếng Anh. Việc này chắc chắn sẽ mất thời gian nhưng có thể mang đến những tác động
tích cực rõ rệt đến khả năng ngôn ngữ của các em học sinh khi tham gia hoạt động này.
Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi gì, vui lòng liên hệ với tôi tại địa chỉ: brett.grant@gamudagardens.sis.edu.vn

Trân trọng,
Brett Grant
Thông điệp từ Điều phối viên Khối 8&9
Kính gửi Quý Phụ huynh,
Học phần 3 là một dịp tốt để cho học sinh cùng nhìn lại kết quả học tập mà mình đã đạt được
trong Học kỳ 1 và xác định những phần các em cần cải thiện. Đây cũng là khoảng thời gian để
các em bắt đầu nghĩ về những lựa chọn cho năm học tới. Trong Học phần 3, các em sẽ nhận
được thông tin giới thiệu và hướng dẫn về chương trình Chứng chỉ Trung học đại cương Toàn
cầu IGCSE tại SIS@Gamuda
Tôi cũng muốn nhắc đến giải thể thao các trường quốc tế Hà Nội (Hanoi Sports League). Giải
đấu này bắt đầu được tổ chức từ vài năm trước và hiện có 7 trường học từ khắp Hà Nội đang
tham gia với hai bộ môn bóng đá và bóng rổ. Chơi thể thao là một cách tuyệt vời để phát triển
tinh thần cộng đồng giữa các trường, và nâng cao tình hữu nghị cũng như những đức tính đáng quý như sự cảm
thông, sự quyết tâm và sự kiên trì. Quý vị có thể theo dõi và đồng hành cùng các đội tuyển của trường trên trang
Fanpage Facebook - Hanoi Sports League.
Xin vui lòng liên lạc với tôi hoặc Nhà trường nếu Quý vị có bất kỳ thắc mắc gì liên quan tới lộ trình học tập của các em
trong năm tới tại địa chỉ: gautier.quelin@gamudagardens.sis.edu.vn
Trân trọng,
Gautier Quelin
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) 73041777
Fax: (84-24) 62620639
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Thông điệp từ Điều phối viên khối IGCSE
Kính gửi Quý Phụ huynh,
Chúc mừng năm mới!
2021 là một năm vô cùng quan trọng đối với học sinh các lớp IGCSE, AS và A-level. Các em
sẽ trải qua kỳ thi viết của Cambridge bắt đầu vào tháng Tư. Nhà trường cũng sẽ tổ chức kỳ thi
thử từ ngày 15 đến 26 tháng Ba để giúp các em chuẩn bị trước khi bước vào kỳ thi thật. Hy
vọng các em sẽ chuẩn bị vững vàng cả về mặt tâm lí, thể lực và tinh thần cho thử thách lần
này. Nhà trường cũng sẽ hết sức hỗ trợ để các em có thể thi đạt kết quả tốt.

Tôi xin chúc Quý vị và gia đình một cái Tết hạnh phúc và thịnh vượng. Chúc mừng năm mới!
Trân trọng,
Maria Batac

Thông điệp từ Cô Hiệu trưởng Chương trình Mầm non
Kính chào Quý phụ huynh!
Các con học sinh yêu quí!
Tháng 12 đã qua với rất nhiều các hoạt động có ý nghĩa như Lễ Hội Từ thiện Giáng Sinh. Lễ
hội này diễn ra thường niên với nhiều hoạt động nhằm quyên góp và ủng hộ cho tổ chức
Caritas. Ngoài ra, tất cả các học sinh thân yêu của chúng ta đã tập luyện rất hăng say để chào
đón Giáng sinh bằng những tiết mục biểu diễn rất sôi động và hào hứng.
Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy là các con đã đi hết 1 nửa chặng đường, các con đã kết
thúc 2 học phần và đang hào hứng chuẩn bị cho học phần tiếp theo với nhiều bận rộn và thú
vị. Các giáo viên của chúng tôi đã cùng các con ôn lại những kiến thức cũ, cùng các con làm
những bài kiểm tra về các lĩnh vực như Ngôn ngữ, Toán, Văn học, Kỹ năng về xã hội, Khám phá khoa học, Kỹ năng
máy tính hay kiến thức về chương trình Tiếng Việt.
Chúng tôi hy vọng Quý phụ huynh sẽ cảm thấy hài lòng về sự cố gắng và tiến bộ của cả cô và trò trường Mầm non
Quốc Tế Kinderworld. Xin chân thành cảm ơn tới tất cả các Quý Phụ huynh đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời
gian qua.
Trước thềm năm mới, kính chúc tất cả các Quý Phụ huynh một mùa xuân Tân Sửu có nhiều hạnh phúc mới, mục tiêu,
thành tựu mới và có nhiều cảm hứng mới về cuộc sống. Chúc một năm mới tràn ngập hạnh phúc. Chúc các con học
sinh thân yêu của chúng ta thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và luôn là những cô bé, cậu bé chăm ngoan.
Mọi băn khoăn, thắc mắc cũng như những ý kiến đóng góp quý báu của Quý vị xin được gửi qua email:
thuy.vuthi@gamudagardens.kinderworld.edu.vn.
Trân trọng,
Vũ Thị Thủy

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) 73041777
Fax: (84-24) 62620639
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