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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 khối THPT
 Thông điệp từ Cô Hiệu trưởng khối SVIS

GIÁO VIÊN MỚI
Tôi rất vinh dự được thông báo tới Quý vị
rằng hai thầy Hiệu phó cuối cùng đã đến
Việt Nam. Thầy Roy Donnan đến từ
Ireland là Hiệu phó khối Mầm non và Tiểu
học, và thầy Mark Hemphill đến từ bang
Texas, Mỹ là Hiệu phó khối Trung học cơ
sở (từ lớp 6 đến lớp 9).
Xin vui lòng liên hệ với hai thầy nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay
thắc mắc nào.
Thầy Neil Shaw – giáo viên môn Khoa học và cô Chantel Lourens
– giáo viên Tiểu học đang trong thời gian cách ly và sẽ đến
trường vào ngày 10 tháng Năm.
Tôi tin rằng các thầy cô sẽ yêu Việt Nam như tôi.

 Thông điệp từ Thầy Hiệu phó khối THCS
 Thông điệp từ Thầy Hiệu phó khối Mầm non &
Tiểu học
 Thông điệp từ Cô Hiệu trưởng khối Mầm non
 Thông điệp từ Điều phối viên Khối 6
 Thông điệp từ Điều phối viên Khối 8&9
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

KỲ THI CAMBRIDGE
Nhà trường chúc học sinh khối IG2, AS và A-level đạt được kết
quả tốt nhất trong kỳ thi Cambridge tháng này.
Tôi tin rằng các em sẽ vượt qua kỳ thi này vì các em đã cố gắng
chăm chỉ trong suốt năm học vừa qua và đã nhận được sự giúp
đỡ từ các thầy cô giáo. Các em đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi
này. Tôi chắc chắn rằng các em sẽ thể hiện được khả năng của
bản thân mình.
KỲ THI HỌC KỲ 2 TỪ KHỐI 1 ĐẾN IGCSE 1
Kỳ thi học kỳ 2 sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng Năm. Phụ huynh vui
lòng xem lịch thi để nhắc nhở các con ôn tập.
Phụ huynh vui lòng liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm của lớp con
nếu chưa có thông tin về lịch thi.
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Học sinh hào hứng trang trí trứng Phục sinh

HỘI HỌC SINH
Nhà trường rất tự hào về hội học sinh; các em đang tiến bộ từng
ngày và sẵn sàng vượt qua những thử thách mình tự đặt ra. Các
em xây dựng kỹ năng cần thiết và sự tự tin để tổ chức nhiều hoạt
động cho học sinh trong trường. Hội học sinh luôn lắng nghe và
thấu hiểu mong muốn của các bạn học sinh khác trong trường.
Các em đang xây dựng những mối quan hệ tuyệt vời và dành
được sự tin tưởng từ bạn bè. Hội học sinh đã tổ chức thành công
nhiều hoạt động như:
Hoạt động Săn trứng Phục sinh được các em học sinh lớp Dự bị
Tiểu học, lớp 1 và lớp 2 hào hứng tham gia.
Giải cờ vua được diễn ra một cách rất kịch tính và thú vị trong
giờ ăn trưa, nơi các em vận dụng kỹ năng và tư duy của mình
vào các ván cờ.
Tôi rất vinh dự được gửi lời chúc mừng tới những em dưới đây
đã chiến thắng cuộc thi:
CHƯƠNG TRÌNH OBV
Học sinh tiếp tục tham gia chương trình OBV tại trường. Nhà
trường hy vọng rằng tình hình COVID sẽ được kiểm soát và khi
đó, các em sẽ được đến Vịnh Hạ Long để tham gia chương trình.
Tôi sẽ thông báo tới Quý vị những thông tin chi tiết về chương
trình này. Phụ huynh vui lòng khuyến khích các con tham gia
chương trình bổ ích này để xây dựng các mối quan hệ và phát
triển những kỹ năng mới mà không được dạy trong các tiết học
truyền thống tại trường.

Qua hoạt động này, các em kết thêm nhiều bạn mới

LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO GIẢI CUỐI NĂM
Lễ tốt nghiệp và trao giải cuổi năm sẽ được tổ chức tại trường
Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens vào ngày 24 và 25
tháng Sáu. Thông tin chi tiết sẽ được gửi tới Phụ huynh.
Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của Quý vị.
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

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
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Dưới đây là những quả trứng đạt giải. Xin chúc mừng các em!

Phạm Minh Phương 7A - Trần Châu Anh 7A - Nguyễn Gia Hân IG2B

Han Ming Ya 1B

Đào Bá Khôi 7LB - Lê Phú An 2L - Vijayanarayanan Saaiarjun 7LB
- Zeng Yu Xuan 2L - Thiều Gia Nhi 7LB
- Alfred Goh Yu Yang 7LB - Kim Chanhyeong 2L
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

Nguyễn Thái Bảo Khánh 9A

Lê Trần Yến Vy 7LA - Bang Ji Yoon 3L
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Thông điệp từ Thầy Hiệu phó phụ trách khối THCS & THPT
Kính gửi Quý Phụ huynh,
Học phần 4 đã bắt đầu với chương trình OBV dành cho các lớp khối Trung học cơ sở. Học sinh
có cơ hội cải thiện kỹ năng làm việc nhóm ngoài phạm vi lớp học và các em thật sự đã có
khoảng thời gian tuyệt vời. Tôi hy vọng các sự hạn chế sẽ được dỡ bỏ trong tương lai để các
em tham gia chương trình ở một địa điểm khác vì đây là một cơ hội gắn kết tốt cho học sinh.
Ngày nghỉ lễ sẽ cho tất cả chúng ta thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào giai đoạn cuối cùng
của Học kỳ 2. Học sinh đã bắt đầu ôn tập và chuẩn bị cho bài kiểm tra. Đối với khối Trung học
phổ thông, các em có thể tham gia những lớp bổ trợ và các lớp ôn tập. Phụ huynh có thể tham
khảo danh sách câu lạc bộ và các lớp học bổ trợ để đăng ký cho con.
Thầy xin chúc tất cả các em đạt được kết quả tốt nhất trong bài kiểm tra!
Quý vị có thể liên hệ với tôi tại địa chỉ: michael.ogden@gamudagardens.sis.edu.vn
Trân trọng,
Michael Ogden

Thông điệp từ Cô Hiệu trưởng khối SVIS
Phụ huynh học sinh thân mến!
Những tuần đầu tiên của học phần cuối cùng đã trôi qua với rất nhiều các hoạt động học tập bổ
ích dành cho tất cả các học sinh thân yêu của chúng tôi.
Tháng 5 tới đây hoạt động trọng tâm của nhà trường là dành toàn bộ thời gian và sự tập trung
cho kỳ thi cuối học kỳ. Tôi xin thông báo lịch thi chung tới quý phụ huynh như sau:
Khối 1 - 5: Thời gian thi từ 10/5 đến 14/5.
Khối 6 - 8: Thời gian thi từ 10/5 đến 19/5.
Riêng khối lớp 9 đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra cuối kỳ thì đây sẽ là thời gian để nhà trường
phối hợp với gia đình học sinh hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp THCS năm học 2020 - 2021.
Lịch thi cụ thể của từng lớp GVCN sẽ gửi tới quý vị trong thư thông báo tuần.
Nối tiếp ngay sau lịch thi chương trình song ngữ sẽ là lịch thi các môn Quốc tế vì vậy nhà trường kính đề nghị quý phụ
huynh vui lòng không xếp lịch cho con đi du lịch/tham quan để con có thể tham gia kỳ thi một cách đầy đủ.
Đây cũng là thời điểm quan trọng nhất của một năm học bởi toàn bộ sự cố gắng, nỗ lực và phấn đấu của cô trò nhà
trường sẽ được thể hiện trong chính khoảng thời gian này. Và chúng tôi hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ
và giúp đỡ từ quý phụ huynh học sinh trong việc nhắc nhở các con ôn tập, chăm sóc hàng ngày đảm bảo các con có
một sức khoẻ tốt nhất về cả thể chất lẫn tinh thần để sẵn sàng toả sáng trong những hoạt động quan trọng nhất của
năm học.
Nếu có bất cứ vấn đề gì cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ email:
anh.nguyenthihuyen@gamudagardens.sis.edu.vn
Trân trọng
Nguyen Thi Huyen Anh
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

Trang 4/11

http://gamudagardens.sis.edu.vn
4

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL
@ GAMUDA GARDENS
GẢDENS
November
October
February
August
Tháng
42019
năm
2015
2019
2018
2021

Thông điệp từ Thầy Hiệu phó khối THCS
Kính gửi Phụ huynh,
Tôi từng đảm nhận vị trí Giám đốc của
hai trường Quốc tế từ khối mầm non
đến Trung học phổ thông, Giám đốc một
trường Trung học giảng dạy chương
trình IB, và Hiệu trưởng trường Trung
học cơ sở. Trước đó, tôi là giáo viên dạy
môn Xã hội học trong 15 năm.

Hội Học sinh tổ chức giải đánh cờ vua

Những trận đấu rất gay cấn!

Năm 2005, tôi là Điều phối viên chứng
chỉ nội bộ cho Học viện Quản lý Chất lượng (QSI) ở Kyiv,
Ukraine, và năm 2006 tôi được bổ nhiệm làm Giám đốc của
trường QSI (từ khối Mầm non đến khối Trung học phổ thông) tại
Yerevan, Armenia. Năm 2008, tôi là Giám đốc trường QSI tại
Tirana, Albania. Từ năm 2010-2013, tôi là Giám đốc của trường
cấp 2 QSI ở Thâm Quyến, Trung Quốc, sau đó tôi đảm nhiệm vị
trí Giám đốc khu vực, hỗ trợ tám trường cấp 3 khắp bang Texas.
Mùa xuân năm 2016, tôi trở lại Trung Quốc để mở một trường
cấp 3 về Lãnh đạo quốc tế Texas ở Quảng Châu và sau đó quay
trở lại Mỹ để thành lập một trường cấp 3 đầu tiên về Lãnh đạo
Quốc tế Texas ở Houston bangTexas.
Trong suốt thời gian công tác, tôi rất vui khi được làm việc trong
một cộng đồng lớn và có mối quan hệ tốt đẹp với nhân viên. Tôi
luôn cố gắng giao tiếp, tôn trọng và hỗ trợ họ trong công việc,
cùng họ vượt qua những khó khăn và chúc mừng sự thành công
của họ.
Tôi tốt nghiệp bằng cử nhân chuyên ngành Khoa học và bằng
thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục từ trường Đại học A&M ở
Texas. Tôi có chứng chỉ giảng dạy cũng như chứng nhận Hiệu
trưởng và giám sát. Tôi và vợ tôi, Kate đã kết hôn được 30 năm.
Cô ấy là một nghệ sĩ vi-ô-lông và cũng là một nhạc trưởng.
Chúng tôi có hai con gái.
Trong năm vừa qua, tôi mong muốn được trở lại làm việc trong
một môi trường giáo dục Quốc tế. Tôi rất hào hứng khi được đến
Việt Nam, và trở thành một thành viên trong bộ máy lãnh đạo của
trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens cùng thực hiện
sứ mệnh của trường.
Nếu có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi gì, vui lòng liên hệ với tôi tại
địa chỉ: mark.hemphill@gamudagardens.sis.edu.vn

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

Trân trọng,
Mark Hemphill
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Thông điệp từ thầy Hiệu phó khối Mầm non & Tiểu học
Kính gửi Phụ huynh,

Học sinh săn trứng Phục sinh

Tôi rất vinh dự khi trở thành Hiệu
phó khối Mầm non và khối Tiểu học
tại trường Quốc tế Singapore – một
trường danh giá với truyền thống
giáo dục lâu đời. Tôi cảm nhận được
sự tận tâm của các Giáo viên trong
việc đảm bảo chất lượng đầu ra tốt
nhất cho học sinh, cũng như sự
quan tâm và chú ý đền từng chi tiết
nhỏ nhất. Đó chính là điều tạo nên
sự đặc biệt cho ngôi trường này.
Trước khi đảm nhận vị trí này, tôi đã hơn 10 năm kinh nghiệm
làm việc tại Trung Quốc và 12 năm đảm nhiệm nhiều vị trí khác
nhau ở Vương Quốc Anh. Mỗi ngày làm việc đều mang lại trải
nghiệm và cơ hội học tập cho tôi. Tôi rất mong được học hỏi và
phát triển cùng với đội ngũ Giáo viên và học sinh ở SIS. Ngoài vai
trò là một Hiệu phó, tôi cũng là một người cha và người chồng.
Con gái tôi, Joy, đang học tại KIK cơ sở Hanoi Tower. Vợ tôi rất
vui và hào hứng khi được khám phá Hà Nội và có thêm nhiều bạn
mới khi chúng tôi ổn định cuộc sống tại Gamuda. Tôi rất mong
chờ được giới thiệu gia đình mình với toàn trường tại nhiều sự
kiện diễn ra trong những năm tới.

Học sinh khối Trung học Phổ thông tham gia
cuộc thi Toán

Tất cả Giáo viên và Nhân viên nhà trường luôn hào hứng khi
mang lại môi trường học tập bổ ích cho học sinh cũng như giúp
các em tạo dựng được những mối quan hệ trong cuộc sống. Đây
chính là những yếu tố quan trọng trong quá trình các em tự hoàn
thiện bản thân. Các Giáo viên, Phụ huynh và các em học sinh
đều vui vẻ khi đến trường để trau dồi những tri thức mới. Thái độ
học tập tích cực này, cùng với sự đồng hành của Quý Phụ huynh,
sẽ là động lực để Nhà trường đạt được những thành tích học tập
xuất sắc.
Học phần cuối cùng trong năm học đã bắt đầu, Phụ huynh lưu ý
rằng học sinh có rất nhiều bài kiểm tra trong suốt Học phần này.
Rất mong Phụ huynh nhắc nhở học sinh bắt đầu ôn tập để chuẩn
bị cho bài kiểm tra cuối kỳ. Một thái độ học tập tốt chính là sự
chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.

Những học sinh chiến thắng cuộc thi Toán

Xin vui lòng liên hệ với tôi tại địa chỉ
roy.donnan@gamudagardens.sis.edu.vn
Trân trọng
Roy Donnan

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
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Thông điệp từ Cô Hiệu trưởng khối Mầm non
Kính chào Quý Phụ huynh!
Các con học sinh yêu quý!

Học sinh khối Mầm non đang học tiết kể chuyện

Học phần 4 đã bắt đầu với màn khởi
động tràn đầy hứng khởi, đam mê và
đầy thích thú.
Ở trường các con còn được khám phá,
tìm hiểu về các quốc gia trên thế giới
như Việt Nam, Singapore, Úc, Nam Phi,
Mỹ, Anh. Thích thú nhất là các con được
cùng cô giáo vào bếp làm món bánh trôi
bánh chay nhân ngày Tết Hàn thực 3/3
Âm lịch. Vui hơn nữa các con được làm và thưởng thúc món
sa-lát rau, sa-lát hoa quả, món phở cuốn và Kim Bắp rất ngon
miệng. Bé nào ăn cũng tấm tắc khen ngon. Một ngày hội với rất
nhiều niềm vui và nụ cười hạnh phúc đó là ngày hội thể thao. Các
con đã rất hào hứng, tự tin tham gia vào các hoạt động như chạy
thi, nhảy bao bố, Khéo léo chuyển bóng, Thi ăn chuối hay kéo co.
Các con đã dành 100% năng lượng của mình để tham gia.
Thưa Quý vị và các con học sinh thân yêu!
Học phần 4 đã và đang bắt đầu, một học kỳ cuối bận rộn với rất
nhiều những hoạt động và chuyến đi tham quan thú vị sắp tới.
Đặc biệt, hàng ngày các con đang hăng say tập luyện để chuẩn bị
cho buổi Hòa Nhạc tổng kết cuối năm và Lễ tốt nghiệp cho các
học sinh lớp Prep vào giữa tháng 6. Ngoài ra, hoạt động bơi của
cô Elfe đã bắt đầu quay trở lại, tất cả các học sinh khối Mầm non
vô cùng hào hứng và thú vị khi được hòa mình vào dòng nước
trong xanh mát rượi.

Học sinh tham gia các hoạt động STEM

Chúng tôi hy vọng rằng sẽ luôn nhân được sự tin yêu và đồng
hành của Quý phụ huynh trong những thời gian tới.
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

Các em đang làm sa-lát
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Học sinh khối Mầm non hào hứng làm bánh trôi trong ngày lễ Hàn thực

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
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Thông điệp từ Điều phối viên - Khối 6

Học sinh tham gia giải thể thao thi đấu với các
trường quốc tế khác ở Hà Nội

Kính gửi Quý Phụ huynh,
Các lớp 6 khối Song ngữ và Quốc tế đã
hoàn thành chương trình OBV. Số lượng
học sinh tham dự đáng kể và Nhà trường
đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực
từ Phụ huynh về chương trình này.
Chương trình OBV góp một phần quan
trọng vào sự phát triển kỹ năng mềm và
tạo cơ hội để các em được thử thách bản
thân ngoài lớp học. Đây là một phần quan
trọng trong nền giáo dục phương Tây. Xin
cảm ơn Quý Phụ huynh vì đã khuyến khích các con tham gia
chương trình bổ ích này.
Năm học đang dần kết thúc, học sinh đang bắt đầu chuẩn bị cho
kỳ thi Học kỳ 2. Nhà trường đã gửi lịch thi cho Quý Phụ huynh.
Nếu Phụ huynh có bất kỳ câu hỏi gì về kỳ thi, vui lòng liên hệ với
tôi hoặc Giáo viên bộ môn. Do nhiều học sinh gặp khó khăn trong
việc sắp xếp thời gian nghỉ ngơi trong giai đoạn thi, Phụ huynh
nên trao đổi với con và giúp con sắp xếp lịch ôn tập, thời gian
ngủ nghỉ và giải trí một cách hợp lý.
Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, xin 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,
Bài kiểm tra cuối kỳ đang đến rất gần và
các thầy cô giáo đang nỗ lực giúp các em
học sinh ôn tập và hỗ trợ các em đối phó
với những áp lực và căng thẳng trước kỳ
thi. Rất mong Phụ huynh hỗ trợ học sinh
lên kế hoạch ôn tập; ăn uống đầy đủ chất
dinh dưỡng; và nghỉ ngơi và tập luyện
hợp lý.
Giải thể thao giữa các trường quốc tế ở
Hà Nội đã đến hồi kết. Đội bóng rổ nam,
đội bóng rổ nữ và đội bóng đá nam của trường đã đủ điều kiện
để tham gia giải thi đấu cuối năm.
Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của Quý vị.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với tôi 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
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Chương trình OBV là một trải nghiệm bổ ích cho học sinh. Rất nhiều hoạt động thú vị được chuẩn bị cho các em

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
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Chương trình OBV cho các em học sinh cơ hội được học những kỹ năng mới và học cách vượt qua thử thách

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
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