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Thư của Hiệu trưởng
TẦM NHÌN

Kính gửi Quý Phụ huynh,

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 Hiệu trưởng khối SVIS

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) 73041777
Fax: (84-24) 62620639

Thời gian trôi qua thật nhanh và Học kỳ 1
đã kết thúc. Mặc dù năm 2020 trôi qua với
sự khó khăn của dịch bệnh COVID, toàn
trường chúng ta tại Gamuda Gardens đã
có rất nhiều hoạt động bổ ích nhưng vẫn
đảm bảo kết quả học tập của các em học
sinh vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.
Cuộc họp Phụ huynh sẽ được tổ chức
vào ngày 21 và 22 tháng Một năm 2021,
và phiếu kết quả học tập của các em sẽ
được gửi đến Quý Phụ huynh trong buổi họp. Nhà Trường sẽ gửi
thông tin chi tiết về buổi họp này đến Quý vị vào tháng 1.

Học kỳ 1 kết thúc bằng Hội chợ từ thiện Giáng sinh và Nhà trường
đã trao tấm séc với tổng giá trị 440.000.000 đồng tới Tổ chức
Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile). Thay mặt tổ chức, ngài
Indronil Sengupta từ Ban cố vấn đã nhận tấm Séc. Nhà trường xin
gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý Phụ huynh và các em
học sinh của Kinderworld đã đóng góp trong việc giúp các trẻ em
có hoàn cảnh khó khăn được nhận cơ hội để có nụ cười tỏa sáng.
Năm nay, Nhà trường đã gây quỹ được số tiền 95.000.000 đồng,
và như đã trình bày ở Bản tin tháng trước, toàn bộ số tiền này sẽ
được chuyển đến tổ chức Caritas.
Nhà trường xin gửi lời cảm ơn đến Quý Phụ huynh một lần nữa vì
tấm lòng hảo tâm và sự đồng hành của Quý vị.
Nhà trường xin gửi lời chúc mừng bạn Lý Gia Minh (lớp 5L) và
bạn Nguyễn Phúc Nguyên Bảo (lớp 5A) đã chính thức được chọn
để tham gia vào đội tuyển bóng đá quận Hoàng Mai và sẽ thi đấu
với các đội bóng khác ở Hà Nội. Chúc các em những điều tuyệt
vời nhất.
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Nhà trường cũng xin chúc mừng nhóm học sinh đầu tiên đã hoàn
thành cấp độ đầu tiên của chương trình DynEd! Các em tự học
theo tiến độ của mình để cải thiện khả năng Tiếng Anh, do đó, tôi
muốn các em đăng nhập vào hệ thống DynEd ở nhà, và học ít
nhất 2 bài (mỗi bài 30 phút) một tuần.

Cô Hiệu trưởng tự hào gửi tấm Séc cho Tổ chức
Phẫu thuật nụ cười

Chứng chỉ C2 tương đương với điểm IELTS 8-9.
Chúng tôi rất tự hào với những em học sinh dưới đây vì đã chăm
chỉ học tập để cải thiện trình độ của mình:
 Dương Triệu An (lớp 8LC) – C1
 Trần Kiều Trang (lớp IGCSE2B) – B2
 Loh An Chen Anson (lớp 8LC) – A2+
 Chun SooBeen (lớp 8LC) – A2
 Đào Quỳnh Như (lớp IGCSE1A) – A2
 Vũ Quỳnh Anh (lớp 6LA) – A1+
 Đặng Thục Anh (lớp 8B) – A1+
Toàn trường kết thúc Học phần 1 một cách rất tuyệt vời, học sinh
Khối Mầm non KIK đã tham gia buổi lễ Giáng sinh và ngày hội
Thể thao một cách đầy hứng khởi.
Học sinh Khối Mầm non KIK đã có một màn biểu diễn rất đáng
yêu trong trang phục Noel, và đặc biệt tất cả các em học sinh đều
được nhận quà từ ông già Noel. Chỉ có một điều thật đáng tiếc là
Quý Phụ huynh đã không thể ở đó để thưởng thức buổi biểu diễn
của các em, nhưng tôi biết là Quý vị sẽ rất vui khi nhận được
những bức ảnh mà Giáo viên đã gửi tới.
Các em học sinh đã thực sự có những giây phút vui vẻ trong
ngày cuối cùng của Học phần.

Nhà trường trất tự hào về nhóm học sinh đầu tiên
nhận được chứng chỉ DynEd

Tôi chúc Quý vị và toàn thể gia đình một kỳ nghỉ lễ tuyệt vời cùng
một năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Nhà trường hy vọng rằng năm
2021 sẽ là một năm mới thành công tốt đẹp hơn nữa.
Xin chúc Quý vị bình an và khỏe mạnh.

Nếu Quý vị có bất kỳ ý kiến đóng góp nào, xin vui lòng liên hệ với
tôi qua địa chỉ email: lorraine.els@gamudagardens.sis.edu.vn
Trân trọng
Lorraine Els

Chúc mừng hai cầu thủ bóng đá vô cùng xuất sắc
Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda
Gamuda
2 Road,
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
Fax: (84-24) 62620639

Các bạn nhỏ KIK trong buổi hòa nhạc Giáng sinh
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Hội chợ Giáng sinh được diễn ra thành công và tất
cả Giáo viên và các em học sinh vô cùng thích thú

Thông điệp từ Thầy Hiệu phó phụ trách khối THCS & THPT
Kính gửi Quý Phụ huynh,
Kỳ thi Học kỳ 1 đã kết thúc và kỳ nghỉ Giáng
sinh đã đến ngay sau đó, tất cả chúng ta
giờ đây đã có thể dành chút thời gian để
nghỉ ngơi và ở bên cho những người thân
yêu của mình. Đối với những ai sẽ đi thăm
bạn bè và gia đình trong kỳ nghỉ này, hãy
chú ý an toàn và thực hiện những biện
pháp phòng ngừa cần thiết khi đi du lịch
nước ngoài. Thật may mắn là Nhà trường
đã thực hiện phòng ngừa vi-rút COVID rất
tốt trong khi dịch bệnh vẫn đang diễn biết
phức tạp ở các quốc gia khác trên thế giới.
Khi bắt đầu kì học tới, sẽ có rất nhiều điều mà tất cả chúng ta
mong chờ. Đó là cuộc Họp Phụ huynh sẽ diễn ra vào tháng 1 này.
Đây là một cơ hội tuyệt vời để Quý Phụ huynh gặp mặt và trao đổi
Giáo viên về việc học của con nếu như Quý vị đã bỏ lỡ cuộc họp
đầu tiên.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ tới địa
chỉ email: michael.ogden@gamudagardens.sis.edu.vn

Trân trọng
Michael Ogden
Thông điệp từ Cô Hiệu trưởng khối SVIS
Kính gửi Quý phụ huynh học sinh,
Học phần thứ 2 của các con đã chính thức
khép lại bằng kỳ thi kết thúc học kỳ và rất
nhiều các hoạt động bổ ích dành cho các
con như: Hội chợ Giáng Sinh, Lễ hội thể
thao cùng các hoạt động khác. Tôi xin vui
mừng thông báo hầu hết các con đã rất nỗ
lực cố gắng trong kỳ thi và đạt được những
kết quả khả quan.
Tiếp theo các con sẽ có một kỳ nghỉ kết
thúc học phần và nghỉ Tết Dương lịch từ
ngày 23/12/2020 và sẽ quay trở lại trường vào ngày 05/1/2021.
Xin lưu ý tất cả những học sinh vắng mặt có lý do trong đợt thi học
kỳ sẽ bắt đầu kỳ thi lại ngay từ buổi học đầu tiên khi quay lại
trường và lịch thi sẽ được các thầy cô giáo viên chủ nhiệm gửi tới
quý phụ huynh trong thư cuối tuần. Kính mong Quý phụ huynh
dành thời gian nhắc nhở, hỗ trợ con ôn tập để con đạt kết quả cao
nhất.
Cuối cùng, thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên trong trường tôi xin
chúc Quý phụ huynh cùng đại gia đình một kỳ nghỉ vui vẻ, một lễ
Giáng sinh ấm áp và một năm mới an lành.
Chúc mừng năm mới 2021!
Có bất cứ điều gì cần chia sẻ, mong Quý Phụ huynh hãy liên lạc
với tôi qua địa chỉ:
anh.nguyenthihuyen@gamudagardens.sis.edu.vn
Gamuda
Gamuda Gardens
Gardens 22 Road,
Road, Gamuda
Gamuda
Gardens,
Gardens, Km
Km 4.4
4.4 Phap
Phap Van,
Van, Hoang
Hoang
Mai
Mai District,
District, Hanoi
Hanoi City
City

Email:
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn
office@gamudagardens.sis.edu.vn
Tel:
Tel: (84-24)
(84-24) 73041777
66661818
Fax:
Fax: (84-24)
(84-24) 62620639
62620639

Trân trọng
Nguyen Thi Huyen Anh
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Bốc thăm may mắn là hoạt động luôn thu hút sự quan tâm của các em học sinh
Phần thưởng năm nay hấp dẫn hơn bao giờ hết

Các gian hang hội chợ vô cùng tuyệt vời

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
66661818
Fax: (84-24) 62620639
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Chương trình hòa nhạc Giáng sinh của khối KIK được diễn ra thành công và các bạn nhỏ rất vui trong bộ trang phục của mình.
Sau đó, ông già Noel xuất hiện.

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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