TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI GAMUDA GARDENS

Tháng Một năm 2020

TẦM NHÌN

Thư từ cô Hiệu trưởng

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.

Kính gửi Quý phụ huynh,
GIÁO VIÊN
Nhà trường rất vui mừng chào đón các

SỨ MỆNH

giáo viên sau đây đã gia nhập đội ngũ

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.

giáo viên của trường SIS: Tiến sĩ
Alexander McGregor, đến từ Vương quốc
Anh, đã từng làm việc tại trường trong
năm học trước và cô Judith March, đến từ

NỘI DUNG BẢN TIN
 Thư từ Cô Hiệu trưởng

Canada. Trong năm học này, Tiến sĩ

McGregor được bổ nhiệm giữ chức vụ là cố vấn học tập của Nhà
trường và cô March là giáo viên dạy tiếng Anh cho Khối lớp 5

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

Song ngữ.
HỘI CHỢ GIÁNG SINH
Một lần nữa, Nhà trường xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý

Phụ huynh đã đồng hành cùng với Nhà trường để tổ chức một
Hội chợ Giáng sinh thành công. Cảm ơn Quý vị vì sự đóng góp và
ủng hộ nhiệt tình trong thời gian qua.
Năm nay, tất cả các trường của Tập đoàn Kinderworld đã gây quỹ
được 455.000.189 đồng. Số tiền này đã được quyên góp cho Ủy
Ban Bác Ái Xã Hội Caritas Việt Nam .Thông qua chương trình

“Cây Trao Yêu Thương” và hoạt động của Hội học sinh Tiểu học,
Nhà trường cũng đã quyên góp được 4.844.000 đồng cho tổ chức
Rồng Xanh - Blue Dragon Foundation. Cảm ơn Quý vị một lần
nữa vì đã tiếp tục hỗ trợ chúng tôi trong việc giúp đỡ những người
có hoàn cảnh khó khăn.
Đường số 02, KĐT Gamuda Gardens,
Km 4.4 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai,
Thành phố Hà Nội
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn
Tel: (84-24) 7304 1777
Fax: (84-24) 62620639
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TƯƠNG LAI TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE
Trong học kỳ này, các em học sinh trong trường đã tham dự
nhiều giải đấu thể thao và tham gia vào Giải thể thao các trường
quốc tế tại Hà Nội. Nhiều em học sinh cũng có cơ hội tham dự

các cuộc thi hùng biện học thuật. Đây chỉ là một trong số những
hoạt động mà Nhà trường tổ chức để giúp các em phát triển
toàn diện trên mọi lĩnh vực và giúp Nhà trường trở thành một
trường học toàn diện hơn. Các mục tiêu học tập của Nhà trường
đang được triển khai. Cả giáo viên lẫn học sinh đều đang thực
hiện tích cực những mục tiêu này để từ đó chúng tôi có thể đạt
Nhà trường xin cảm ơn gia đình đã hào phóng ủng hộ cho
chương trình Hộp Quầ Yêu Thương

được sứ mệnh và tầm nhìn mà SIS đã đề ra, đó là giúp đỡ các
em học sinh trở thành những công dân toàn cầu.
Nhà trường luôn khuyến khích Quý Phụ huynh và Người giám
hộ chủ động liên hệ nếu như có bất kỳ câu hỏi hoặc đóng góp
tích cực nào bởi chúng tôi luôn đánh giá cao mối quan hệ giữa
Nhà trường và Quý Phụ huynh. Nhà trường luôn mong muốn

giúp đỡ các em học sinh phát triển một cách toàn diện hơn để
các em có thể gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.
Một tuổi thơ và tuổi thiếu niên lành mạnh là chìa khóa dẫn tới sự
thành công trong sự nghiệp, các mối quan hệ và cuộc sống.
Cùng với sự đồng hành và giúp đỡ từ Quý Phụ huynh, Nhà
trường mong muốn sẽ phát triển lớn mạnh hơn trong tương lai,
Các em học sinh song ngữ SVIS có thành tích học tập xuất sắc
được tuyên dương trong buổi sơ kết học kỳ 1

trở thành ngôi trường có nền giáo dục chất lượng hàng đầu.
Ngoài ra, Quý Phụ huynh cần cân nhắc kỹ nếu có dự định cho
các con đi du học trước khi hoàn thành chương trình Trung học
Phổ thông. Các em học sinh vẫn còn chưa trưởng thành và cần
có cha mẹ ở bên. Cha mẹ là tấm gương tốt nhất để các con noi
theo và phấn đấu, việc cho các con đi du học sớm sẽ tước mất

cơ hội để các em học hỏi từ chính gia đình mình. Nếu Quý vị
còn băn khoăn về con đường học tập của các em trong tương
lai, Quý vị có thể liên hệ để trao đổi với tôi.
CHƯƠNG TRÌNH TÌM KIẾM TÀI NĂNG SIS
Nhà trường kính mời Quý Phụ huynh tham dự Chương trình

Tìm kiếm tài năng SIS lần đầu tiên được tổ chức vào thứ Sáu,
ngày mùng 7 tháng 2 lúc 13h00, tại Phòng đa năng, Trường
Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens. Nhà trường tổ chức
Trong ngày cuối cùng của học phần 2, các em học sinh THCS
đã tham gia vào cuộc thi toán với sự cổ vũ nhiệt tình từ học sinh
toàn trường

Đường số 02, KĐT Gamuda Gardens,
Km 4.4 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai,
Thành phố Hà Nội
Email: office@gamudagardens.sis.edu.vn
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sự kiện này nhằm tạo cho các em cơ hội để thể hiện tài năng
của mình và xây dựng sự tự tin cho các em.
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HỘP QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG
Nhờ có tấm lòng hảo tâm của Quý phụ huynh, Nhà trường đã thành công quyên góp được 40,223,000VND và 30 Hộp quà
Tết với rất nhiều các vật dung thiết yếu và cần thiết dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Một lần nữa, Nhà trường
chân thành cảm ơn Quý phụ huynh và các em học sinh.
BUỔI SƠ KẾT HỌC KỲ I CỦA KHỐI SONG NGỮ
Khối Song ngữ SVIS đã khép lại học kỳ I với buổi sơ kết học kỳ 1 vừa qua. Cô Dương Thanh Nghị - Hiệu trưởng khối Song
ngữ đã tuyên dương 10 em học sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất. Xin chúc mừng các em sau đây và gia đình. Nhà
trường và thầy cô luôn tự hào về các em!

STT
1
2
3
4
5

Lớp
7B
7B
7B
6B
9A

Họ và tên
Lê Khánh Chi
Phạm Thái Trà My
Nguyễn Thị Yến Ngọc
Đặng Minh Châu
Nguyễn Ngọc Linh

Điểm TB
9.8
9.7
9.6
9.5
9.5

STT
6
7
8
9
10

Lớp
8B
7B
8A
8B
6A

Họ và tên
Ngô Linh Trang
Nguyễn Minh Như Phương
Phạm Thái Mỹ Linh
Phan Thu Ngân
Nguyễn Vân Trang

Điểm TB
9.5
9.5
9.4
9.4
9.4

Buổi sơ kết đã chứng kiến những màn trình diễn đẹp mắt của các em học sinh cũng như của các thầy cô. Nhà trường một
lần nữa cảm ơn Quý phụ huynh đã đến dự buổi sơ kết cuối học kỳ 1 của khối SVIS, sự có mặt của Quý vị là nguồn động
viên tinh thần rất lớn đối với các em.
KỲ THI THỬ CAMBRIDGE
Kỳ thi thử dành cho học sinh khối IGCSE 2, AS và A Level sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến 27 tháng 3. Các em sẽ làm bài
thi thử tất cả các môn như các em đã đăng ký thi chính thức (sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2020). Điểm trong kỳ thi thử này
sẽ được sử dụng là điểm dự đoán khi các em ứng tuyển vào đại học và cũng sẽ ước lượng chính xác nhất kết quả của các

em trong kỳ thi chính thức. Vì vậy, học sinh cần làm bài thi thử với thái độ nghiêm túc và cẩn trọng. Tất cả những sai phạm
xảy ra đều sẽ nhận những hình thức kỷ luật tương ứng.
HỌP PHỤ HUYNH
Buổi Họp phụ huynh sẽ được tổ chức vào ngày 12 và 13 tháng 2 từ 15h15 đến 18h30. Đối với học sinh THCS và THPT,
các em sẽ thay mặt Quý phụ huynh đặt lịch hẹn với giáo viên. Để tránh việc trùng lịch, Quý vị vui lòng nhắc học sinh đăng
ký sớm. Phiếu đăng ký sẽ được phát cho học sinh vào ngày 3 tháng 2 năm 2020. Tôi đặc biệt khuyến khích các em học
sinh THCS và THPT tham gia buổi họp cùng Quý vị.
Đối với Quý Phụ huynh học sinh Tiểu học, Giáo viên Chủ nhiệm sẽ liên lạc với Quý vị từ ngày 3 tháng 2 năm 2020 để xếp
lịch họp.
Nhà trường rất mong được đón tiếp Quý phụ huynh trong các buổi họp.
Thay mặt toàn thể đội ngũ Ban Giám Hiệu, Giáo viên và Nhân viên Nhà trường, xin kính chúc Quý Phụ huynh một năm mới

an khang thịnh vượng.
Trân trọng.
Hiệu trưởng trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens
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Xin chúc mừng các em học sinh đã tham gia cuộc thi Toán và
xuất sắc đạt giải.

Nhà trường rất tự hào về các em và các giáo viên luôn phấn
đấu để đem đến chất lượng giảng dạy và học tập tốt nhất.

Bốn em học sinh đại diện cho khối 8 tham dự cuộc thi Toán của
trường.

Các em học sinh hào hứng tham gia cuộc thi chạy được tổ chức
trong khuôn khổ Ngày Hội Thể Thao Học Phần 2

Học sinh mầm non KK và khối Tiểu học đã có khoảng thời gian
rất vui vẻ

Đường số 02, KĐT Gamuda Gardens,
Km 4.4 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai,
Thành phố Hà Nội
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Kéo co vẫn luôn là trò chơi phổ biến nhất, được các em hưởng
ứng nhiệt tình.
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Học sinh lớp Tiền tiểu học tham gia trò chơi Nhảy Bao Bố

Ba em học sinh về đích sớm nhất trong cuộc thi chạy của mỗi
khối nhận huy chương trong Lễ trao giải.

Các em học sinh hào hứng thiết kế bao Lì xì truyền trống trong
ngày Tết.

Giấy và màu vẽ được các em sử dụng để sáng tạo nên câu
Đào và cây Quất của riêng mình.
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