SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ GAMUDA GARDENS

Tháng Năm & Tháng Sáu năm 2020

Thư từ Cô 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 Thầy Hiệu phó (Khối Mầm non)

 Thông điệp từ Cô Hiệu trưởng khối Song ngữ
 Thông điệp từ Chuyên gia tư vấn học đường
 Thông điệp từ Điều phối viên khối 6
 Thông điệp từ Điều phối viên khối 7
 Thông điệp từ Điều phối viên khối 8&9
 Thông điệp từ Điều phối viên khối AS-A Level /
GAC
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

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

Năm học 2019-2020 cuối cùng cũng đã
khép lại!
COVID-19 và chương trình học online
Nhìn lại những tháng vừa qua, phụ huynh,
học sinh, giáo viên và các cán bộ nhân viên
trong Trường đã phải đối diện với nhiều lo
lắng và áp lực. Sở Giáo dục đã đưa ra chỉ
đạo học sinh không được đến trường. Mỗi
tuần trôi qua, Nhà trường đều lo lắng chờ
đợi và hy vọng các em học sinh sẽ sớm
được trở lại Trường.
Nhà trường đã nhanh chóng lên kế hoạch
dạy học để có thể đảm bảo truyền tải đầy đủ nội dung của chương
trình học cho học sinh. Việc dạy và học vẫn cần phải được duy trì!
Nhà trường cùng gia đình các em học sinh đã nhanh chóng thu xếp
mua hoặc mượn iPad, máy tính để đảm bảo đủ điều kiện dạy và học
trực tuyến. Và giáo viên bắt đầu dạy học trực tuyến thông qua
chương trình Microsoft TEAMS.
Tôi thật sự tự hào về các em học sinh và toàn thể giáo viên, cán bộ
nhân viên trong Trường. Việc giảng dạy và học tập trực tuyến đã trở
thành một phương pháp dạy và học mới. Các thầy cô ghi lại bài giảng
cũng như giao các bài tập qua kênh trực tuyến để học sinh có thể
xem lại khi các con không được đến lớp học trực tiếp và tiếp tục việc
học.
Tôi muốn gửi cảm ơn từ tận đáy lòng đến Quý Phụ huynh vì sự hợp
tác của Quý vị trong việc hỗ trợ các con và nhân viên của Nhà trường
trong thời gian vừa qua.
Chúng ta có thể tự hào nói rằng: Chúng ta đã vượt qua đại dịch
COVID!
Quay trở lại trường
Vừa qua các em học sinh đã quay lại trường, bắt nhịp với việc học
tập một cách thuận lợi với nỗ lực đáng tự hào của toàn thể giáo viên,
cán bộ nhân viên trong Trường và cả các em học sinh. Nhà trường
tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn an toàn về sức khỏe và tuân thủ các
quy trình để đảm bảo một môi trường học tập lành mạnh cho học
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sinh. Mỗi buổi sáng, các em học sinh đều được sát khuẩn tay và kiểm
tra thân nhiệt trước khi vào Trường. Học sinh được khuyến cáo nên
đeo khẩu trang khi đi đến trường và sau khi tan học. Việc đeo khẩu
trang trong lớp học là không bắt buộc, tuy nhiên, các em có thể đeo
nếu muốn. Nhà trường hy vọng rằng trong tháng 8 tới khi năm học
mới bắt đầu, học sinh sẽ không cần đeo khẩu trang khi đến trường
nữa.

Tại lễ bế giảng của SVIS, 2 MC Lê Việt và Nguyễn Ngọc Linh
đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình. Nhà trường rất tự hào
về hai em!

Kỳ thi học kỳ
Trong Kỳ thi Học kỳ II vừa qua, nhiều học sinh trong trường đã đạt kết
quả thi rất tốt. Nhà trường đã trao tặng 132 giấy khen cho các em có
thành tích học tập xuất sắc. Điều này chứng tỏ rằng các em đã rất nỗ
lực để đạt được tiêu chí và kỳ vọng từ phía Nhà trường, mặc dù trong
năm học này, thầy và trò đã trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Tôi
rất tự hào về đội ngũ giáo viên cũng như các em học sinh. Danh sách
các học sinh nhận giấy khen trong năm học này được đính kèm theo
đây.
Kỳ thi Cambridge
Như Quý vị đã biết Trung tâm khảo thí Cambridge đã hủy tất cả các kỳ
thi Cambridge do dịch COVID-19. Nhà trường đã tổng hợp kết quả
học tập và các minh chứng của học sinh để gửi cho Cambridge. Kết
quả của học sinh Khối IGCSE2, AS và A-level sẽ được công bố vào
tháng 8; chứng chỉ Cambridge sẽ được gửi về trường cho học sinh
vào giữa tháng 10.
Bảng điểm và Kỷ yếu
Giáo viên từng lớp đã phát bảng điểm, kỷ yếu và ảnh lớp cho tất cả
học sinh từ Khối Mầm non đến Khối IGCSE1 trong ngày cuối cùng của
năm học. Quý Phụ huynh có thể xem bảng điểm do các con mang về.

Tại buổi lễ, các em học sinh THCS Song ngữ đạt danh hiệu
học sinh xuất sắc đã được tuyên dương trước toàn trường.

Xin chúc mừng các em học sinh Tiểu học Song ngữ đã đạt
danh hiệu học sinh xuất sắc trong năm học vừa qua!

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

Lễ Tốt nghiệp cho học sinh Khối A-level, GAC và Dự bị Tiểu học
Vào thứ Năm, ngày 25 tháng 06 vừa qua, Nhà trường đã tổ chức Lễ
Tốt nghiệp cho các học sinh cuối cấp và Lễ Vinh danh để tuyên
dương các em học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc. Nhà trường
sẽ sớm gửi phần ghi hình của buổi Lễ tới Quý Phụ huynh. Thay mặt
Nhà trường, tôi xin chúc mừng các em học sinh. Nhà trường và các
bậc phụ huynh luôn tự hào về các em. Danh sách học sinh đạt thành
tích xuất sắc được đính kèm theo đây.
ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
Mỗi năm học trôi qua là một lần Nhà trường phải nói lời tạm biệt với
nhiều thầy cô giáo trong đội ngũ giáo viên của Nhà trường. Tôi mong
rằng các thầy cô luôn gặt hái được những điều tốt đẹp nhất tại nơi
công tác mới của mình.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Cô Nghị, Hiệu
trưởng của Khối Song ngữ. Cô đã gắn bó với Nhà trường trong 8 năm
học qua và bây giờ là lúc cô có thể nghỉ ngơi để dành thời gian cho cá
nhân và cho gia đình mình.
Một lần nữa, tôi xin cảm ơn Cô Nghị vì sự cống hiến không ngừng
nghỉ cho Nhà trường trong những năm qua. Toàn thể đội ngũ giáo
viên và học sinh sẽ luôn ghi nhớ sự tận tâm của cô.
Nhà trường xin kính chúc Quý Phụ huynh một kỳ nghỉ hè vui vẻ và an
toàn bên gia đình. Nhà trường rất mong được đón chào các em học
sinh quay lại trường trong ngày mùng 3 tháng 8 tới.
Trân trọng,
Lorraine Els
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Thông điệp từ Thầy Hiệu phó khối THCS & THPT
Kính gửi Quý Phụ huynh,

Học sinh khối 9 đã có một năm học THCS cuối cùng đáng
nhớ trước khi bước vào một ngưỡng cửa giáo dục mới. Nhà
trường chúc các em những điều tốt đẹp nhất.

Những tháng vừa qua quả là một giai
đoạn đấu tranh đầy cam go. Chúng ta rất
may mắn khi chính phủ Việt Nam đã có
những biện pháp xử lý kịp thời và cuộc
sống đã trở lại với những sinh hoạt
thường ngày. Tôi rất vui khi Nhà trường
đã được mở cửa trở lại để đón các em
học sinh đến lớp. Tôi tin rằng khoảng thời
gian cách ly xã hội đã khiến chúng ta
phần nào thêm trân trọng những tương
tác xã hội mà chúng ta thực hiện hằng
ngày. Năm học 2019-2020 đã kết thúc!
Tôi rất tự hào khi các em đã cố gắng nỗ
lực để hoàn thành năm học này. Các em
học sinh đã nhận được những phần
thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của mình trong suốt năm học
vừa qua. Tôi mong được gặp lại tất cả các em vào tháng 8 sau kỳ
nghỉ hè này.
Trân trọng,
Michael Ogden

Thông điệp từ Thầy Hiệu phó khối Mầm non và Tiểu học
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh,

Các em học sinh nữ khối 9 trong tà Áo dài truyền thống.

Không gì thú vị bằng được tham gia một cuộc thi STEM trong
những ngày cuối cùng của năm học. Các em đã rất háo hức
chờ đón xem tên lửa nào sẽ bay xa nhất.

Trong năm học vừa qua, bản thân tôi và
Nhà trường đã nhận thấy sự phát triển cả
về số lượng và chất lượng học sinh của
Khối Mầm non và Tiểu học của Nhà
trường. Công tác tuyển sinh đã phần nào
cho thấy sự phát triển của Nhà trường bởi
ngày càng có nhiều Quý Phụ huynh tin
tưởng và gửi gắm con em mình tại trường
SIS@Gamuda Gardens. Nhà trường cũng
rất vinh dự và tự hào khi có một đội ngũ
giáo viên vô cùng tâm huyết, luôn cống
hiến hết mình để giúp các em học sinh
hoàn thiện và phát triển bản thân về học
tập và đạo đức mỗi ngày. Trong suốt thời
gian Nhà trường đóng cửa do dịch bệnh Covid-19, các giáo viên
Khối Mầm non và Tiểu học đã làm việc vô cùng chăm chỉ và kiên trì
vượt qua khó khăn để đảm bảo truyền tải kiến thức cho tất cả các
em học sinh. Nhà trường luôn đặt việc học tập của học sinh lên hàng
đầu. Khi năm học đã kết thúc, cả thầy và trò Nhà trường đều mong
đợi kỳ nghỉ hè sắp tới.

Tôi rất vinh hạnh được thông báo với Quý Phụ huynh về việc tôi đã
được bổ nhiệm vị trí Hiệu trưởng Trường Quốc tế Singapore tại Ciputra trong năm học tới sau 5 năm làm việc tại cơ sở
SIS@GamudaGardens. Tôi sẽ luôn nhớ các em học sinh và các
đồng nghiệp của mình, những người mà tôi đã gắn bó trong suốt
quãng thời gian qua. Tôi mong rằng Quý Phụ huynh sẽ có kỳ nghỉ hè
vui vẻ và an toàn bên gia đình mình. Nhà trường luôn trân trọng và
cảm ơn sự gắn bó và ủng hộ từ phía Quý vị.
Trân trọng,
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Thông điệp từ cô Hiệu trưởng khối SVIS
Kính chào Quý Cha mẹ học sinh!
Sau 1 năm học miệt mài - sôi nổi – nỗ lực phấn đấu không ngừng, các em học sinh Song ngữ/ trường
TH&THCS Quốc tế ViệtNam Singapore đã đạt được những thành tích đầy tự hào!
Ban Giám hiệu nhà trường vui mừng thông báo tới Quý Cha mẹ học sinh Kết quả học tập và rèn luyện
toàn diện của các em trong năm học 2019-2020:
XẾP LOẠI HỌC LỰC VÀ HẠNH KIỂM
 Khối Tiểu học: (172 học sinh):
 100% các em được xếp loại Hoàn thành tốt và Hoàn thành về 3 mặt rèn luyện: Học tập,
Năng lực và Phẩm chất.
 20 em đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc toàn diện.
 Khối Trung học Cơ sở: (162 học sinh):
 Xếp loại học lực: HL Giỏi: 52,5%; HL Khá: 38,2%; TB: 9,3%.
 10 em đạt danh hiệu Học sinh Giỏi xuất sắc, với thành tích điểm trung bình các môn cả năm từ 9,3 trở lên.
Danh sách các em học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc

KHỐI TIỂU HỌC

STT

KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ

Họ và tên

Lớp

STT

Họ và tên

1

Nguyễn Trường Minh

1A

21

Lê Khánh Chi

2

Lê Mỹ Anh

1A

22

Phạm Thái Trà My

3

Lê Thị Ngọc Sam

1B

23

Đặng Minh Châu

6B

4

Nguyễn Thúy Vi

1B

24

Phạm Thái Mỹ Linh

8A

5

Nguyên Vân Hà

2A

25

Phan Thu Ngân

8B

6

Ngô Trung Lam

2A

26

Nguyễn Thị Yến Ngọc

7B

7

Vũ Nguyên Khôi

27

Ngô Linh Trang

8B

8

Nguyễn Minh Anh

28

Nguyễn Minh Như Phương

7B

9

Trương Quang Minh

29

Đào Nhật Quang

7A

10

Nguyễn Linh Chi

3A

30

Nguyễn Ngọc Linh

9A

11

Hoàng Cẩm Vân Hà

3A

31

Hoàng Ngọc Thiên Phúc

8A

12

Đinh Bảo Châu

3B

32

Nguyễn Duy Bảo Phúc

8A

13

Phạm Nguyễn Gia Linh

3B

33

Nguyễn Vân Trang

6A

14

Đoàn Khánh Hà

4A

34

Ninh Phan Hiển

9A

15

Nguyễn Hồ Quỳnh Trâm

4A

35

Trương Hà Anh

6B

16

Vũ Thành An

4A

36

Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên

8A

17

Chu Công Bách

5A

37

Lê Việt

8A

18

Đỗ Việt Anh

5A

38

Nguyễn Hoàng Việt Anh

6C

19

Trương Ngọc Mai

5B

39

Lê Hưng Thịnh

7A

20

Lê Trần Phúc

5B

2B

Đường số 02, KĐT Gamuda Gardens, Km 4.4 Pháp Vân, Quận Hoàng
Mai, Thành phố Hà Nội

Lớp

7B
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Về các hoạt động GD khác: Thầy và trò nhà trường cùng
với các trường học trong cả nước đã thực hiện nghiêm các
chủ trương, biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 do
Đảng, Chính Phủ và Bộ GDĐT ban hành: tạm dừng các hoạt
động tập trung đông người và góp phần tích cực vào chiến
thắng Đại dịch Covid ở Việt Nam!
Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý cha mẹ HS luôn đồng
hành, ủng hộ và động viên thầy trò trong các hoạt động Giáo
dục của nhà trường. Chúng tôi rất mong tiếp tục được lắng
nghe và chia sẻ cùng Quý vị trong việc kết hợp giáo dục tốt
nhất, an toàn nhất cho các em học sinh.
Các nhà khoa học tương lai đang có những tiết học thực
hành thú vị trong phòng thí nghiệm!

Tôi xin chúc Quý phụ huynh va học sinh có một kỳ nghỉ an
toàn và tuyệt vời.
Trân trọng,
Dương Thanh Nghị.

Thông điệp từ Thầy Chuyên gia Tư vấn Học đường
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh,

Các em học sinh đang tham gia vào Tiết học Mỹ Thuật. Nhà
trường luôn khuyến khích học sinh sáng tạo và luôn quan
tâm đến bồi dưỡng những tài năng trẻ.

Hội thi bơi được tổ chức vào ngày cuối cùng của năm học.
Các em học sinh rất háo hức được thể hiện các kỹ năng bơi lội
của mình

Đường số 02, KĐT Gamuda Gardens, Km 4.4 Pháp Vân, Quận Hoàng
Mai, Thành phố Hà Nội
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Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda
Gardens xin vui mừng thông báo và
giới thiệu Chương trình Văn bằng Dự
bị Đại học Quốc tế NCC trong kì học
mùa thu năm 2020. Đây là một chứng
chỉ được đánh giá cao và sẽ giúp cho
các em học sinh có thể dễ dàng
chuyển tiếp lên các bậc học vao hơn.
Sau khi hoàn thành chương trình học
và đạt được Chứng chỉ Dự bị Đại học
Quốc tế, khoảng cách tới các trường
đại học danh tiếng trên thế giới sẽ được thu hẹp lại. Chương
trình tập trung vào học thuật và phát triển ngôn ngữ, học sinh
sẽ có thể tiếp tục theo học ở nhiều trường đại học. Chương
trình NCC IFD sẽ thay thế cho chương trình GAC mà Nhà
trường đã và đang giảng dạy. Nếu Quý Phụ huynh có bất kỳ
câu hỏi nào về việc liệu đây có thể là lựa chọn khả thi cho các
con hay không, hãy liên hệ trực tiếp với tôi, Michael H Hayes
- Cố vấn học đường để biết thêm thông tin.
Trân trọng,
Micheal H. Hayes
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Thông điệp từ Thầy Điều phối viên (Khối Tiểu học)
Kính gửi Quý Phụ huynh học sinh Tiểu học,
Năm học 2019-2020 đã kết thúc! Năm học này thực sự đầy ắp những thú vị và cả những bất ngờ khi
hầu hết các em học sinh đều sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính để phục vụ cho việc học tập
trực tuyến của Nhà trường.
Sau khi Nhà trường mở cửa trở lại, các em học sinh đều rất vui và phấn khởi khi được gặp lại thầy cô
và bạn bè. Các em đã thực sự học tập vô cùng chăm chỉ vì hầu hết các em đều tham gia tiết học thêm
cuối buổi học mỗi ngày và tham gia lớp học các ngày Thứ Bảy trong hai tháng vừa qua.
Tuy nhiên, trong năm học tới, tôi sẽ chuyển công tác sang cơ sở bên Ciputra. Tôi rất vui khi có cơ hội
gặp gỡ Quý Phụ huynh trong suốt quãng thời gian làm việc cho Nhà trường tại cơ sở Gamuda Gardens.
Kính chúc Quý Phụ huynh những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.
Trân trọng,
Paul McKenney
Thông điệp từ Thầy Điều phối viên (Khối 6)
Kính gửi Quý Phụ huynh,
Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Quý vị, những người đã đồng hành và hỗ trợ Nhà trường trong suốt Kỳ thi Học kỳ II vừa qua. Kỳ thi
Học kỳ II đã diễn ra suôn sẻ và các em học sinh đã hoàn thành tốt bài thi của mình. Học sinh Khối 6 đã kết thúc năm trung
học cơ sở đầu tiên. Trong khoảng 6 tuần nữa, các em sẽ bước sang năm học mới, trở thành học sinh Khối lớp 7 - một năm
học mới hứa hẹn những trải nghiệm và thách thức mới. Bản thân tôi luôn khuyến khích các em trân trọng những khó khăn và
trải nghiệm này.
Nếu đại dịch Covid 19 không bùng phát trở lại, Nhà trường dự kiến sẽ tổ chức nhiều chương trình và sự kiện khác nhau cho
học sinh như: chương trình trải nghiệm kỹ năng sống OBV trong 1 tuần, các chuyến tham quan dã ngoại tập thể, các câu lạc
bộ, chương trình STEM, các sự kiện thể thao và nhiều hoạt động ngoại khóa khác. Tôi mong muốn các em học sinh sẽ bước
ra khỏi vòng an toàn của mình để trải nghiệm và thử thách bản thân với những điều mới lạ. Vì vậy, trong kỳ nghỉ hè này, các
em nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, đọc sách, tập thể dục và đi chơi cùng gia đình và bạn bè. Việc này sẽ giúp các
em quay lại trường với nhiều phấn khởi và tràn đầy năng lượng để chuẩn bị cho một năm học mới với những thú vị và thử
thách trước mắt.
Trân trọng,
Anthony Grear
Thông điệp từ Thầy Điều phối viên (Khối 7)
Kính gửi Quý phụ huynh,
Các em học sinh đã hoàn thành chương trình học bơi trong môn Giáo dục thể chất trong Học phần 4
vừa qua. Đối với học sinh Khối Tiểu học, các con đã học bơi một tuần một lần và tham gia Hội thi bơi
được tổ chức vào cuối năm học. Đối với học sinh Trung học cơ sở, Nhà trường tiến hành chia khung
thời gian học bơi riêng cho học sinh nam và nữ. Các giáo viên tập trung vào việc chỉnh sử kỹ thuật
bơi cho các con mới bắt đầu học. Bơi lội là một kỹ năng rất quan trọng mà mỗi học sinh cần có, và là
phương pháp rèn luyện sức khỏe tuyệt vời.
Đối với môn Mỹ thuật, tôi xin thay mặt Nhà trường gửi lời cảm ơn tới thầy Roberts - giáo viên Mỹ
thuật - đã giúp các em học sinh tổ chức buổi triển lãm tranh tại sảnh tòa A.
Thật đáng tiếc khi giải đấu thể thao (HSL) của năm học học này phải tạm dừng sớm hơn dự kiến. Tuy
nhiên, giải đấu sẽ quay trở lại vào tháng 9 tới đây. Học sinh chủ yếu sẽ tranh đấu với hai môn bóng rổ
và bóng đá. Thật tuyệt với khi nhìn thấy các em học sinh thể hiện hết mình trong các trận thi đấu đối
kháng.
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Trân trọng
Yoann Labrue
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Thông điệp từ Thầy Điều phối viên (Khối 8 & 9)
Kính gửi Quý Phụ huynh,
Thật vui mừng khi được nhìn thấy các em học sinh sôi nổi quay lại trường học và thể hiện thái độ học
tập tích cực. Tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể Quý Phụ huynh đã giúp đỡ để chúng
tôi có thể đạt được thành công này. Các em học sinh cũng như các thầy cô giáo đang trở lại với nhịp
điệu cuộc sống thông thường sau khi phải đối mặt với nhiều thử thách khó khăn trong vài tháng qua.
Tôi cũng muốn nhân cơ hội này xin được chúc mừng toàn thể giáo viên, cán bộ nhân viên, các em
học sinh và Quý Phụ huynh vì đã vững vàng vượt qua những khó khăn này.
Là một giáo viên khoa học, tôi rất vui mừng và hào hứng được chia sẻ với Quý vị về chương trình học
Robotics với công nghệ tiên tiến sẽ được diễn ra tại trường trong thời gian tới. Các chương trình học
này dành cho học sinh ở tất cả các khối lớp và chắc chắn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm cho những
học sinh quan tâm tới lĩnh vực này và muốn theo đuổi nghề nghiệp này trong tương lai. Nhà trường đã
đầu tư các trang thiết bị tiên tiến, vượt trội hơn rất nhiều các công nghệ mà các trường khác đang sử
dụng. Học sinh thể hiện sự hiểu biết sâu sắc và năng khiếu về robot sẽ có cơ hội thể hiện các kỹ năng
của mình và cạnh tranh trong một loạt các cuộc thi quốc gia/quốc tế. Những học sinh xuất sắc sẽ có cơ hội giành được các
giải thưởng quốc tế và sẽ là một điểm cộng lớn cho hồ sơ đại học của các em.
Tôi cũng muốn khuyến khích các con vào xem trang web Crestawards.com để xem và lựa chọn từ nhiều dự án được xếp
hạng đồng, bạc và vàng có sẵn trên trang web. Đây là tất cả các dự án mà chúng tôi sẽ sớm tham gia.
Cuối cùng, tôi muốn chúc toàn thể giáo viên, cán bộ nhân viên, các em học sinh và Quý Phụ huynh có một kỳ nghỉ hè tuyệt
vời.
Trân trọng,
Westley Venter
Thông điệp từ Thầy Điều phối viên (Khối THPT)
Kính gửi Quý Phụ huynh,
Các giáo viên và học sinh đã trở lại nhịp độ giảng dạy và học tập tại trường bình thường sau khi
Học phần 3 được thực hiện trực tuyến. Thật là một thử thách thú vị! Tôi có thể chắc chắn rằng tất
cả các giáo viên đã được học thêm về các trang web và công cụ mới để hỗ trợ việc dạy học trực
tuyến và nhiều giáo viên vẫn đang tiếp tục sử dụng các trang web giáo dục này khi chúng tôi quay
lại trường học.
Tại thời điểm hiện tại, các giáo viên đã hoàn thành tổng hợp các điểm dự đoán cũng như tổng hợp
dữ liệu học sinh và gửi cho Cambridge vì các kỳ thi đã bị hủy vào tháng 6 năm 2020. Mặc dù chúng
tôi chưa thể chia sẻ những thông tin này cụ thể hơn với Quý Phụ huynh, nhưng Quý vị hãy an tâm
rằng chúng tôi đã đã tuân thủ yêu cầu đặt ra của Cambridge. Kết quả sẽ được công bố trực tuyến
vào giữa tháng 8 tới.
Các học sinh lớp GAC cũng đã bận rộn với các bài thi và bài kiểm tra đánh giá năng lực trong tuần
cuối cùng của năm học. Các em sẽ không có bảng điểm Học kỳ II mà sẽ nhận được bảng điểm và
giấy chứng nhận trực tiếp từ GAC. Bảng điểm và giấy chứng nhận này sẽ được gửi về Trường trong tháng 8. Nhà trường sẽ
thông báo tới Quý Phụ huynh và các em học sinh khi nhận được thông tin.
Cuối cùng, tôi xin thông báo rằng sau 7 năm làm việc tại trường, tôi sẽ chuyển công tác và không tiếp tục giảng dạy tại SIS
trong năm học tới. Tôi vô cùng biết ơn những trải nghiệm và những cơ hội mà tôi đã có được trong những năm tháng vừa
qua. Tôi hy vọng các em học sinh sẽ đạt được nhiều thành công mới trong tương lai và tôi xin chúc Quý vị có một kỳ nghỉ hè
vui vẻ bên gia đình mình.
Trân trọng,
Erin Roetker
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Một số hình ảnh khác của các em học sinh trên sân khấu của buổi lễ tốt nghiệp và vinh danh.
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