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Kính gửi Quý Phụ Huynh,  

Các em học sinh của chúng ta đã khởi đầu tháng mới thật bận 
rộn vì kỳ thi đã đến. Học sinh A/AS Level và GAC sẽ dành cả 
tháng 5 và tháng 6 để hoàn thành những bài thi cuối cùng. 
Đây là thời điểm mà các em rất cần sự hỗ trợ từ phía gia đình. 
Một điều đặc biệt quan trọng là phụ huynh cần khuyến khích 
các em rèn những thói quen học tập tốt và dành cho các em 
một nơi yên tĩnh để tập trung ôn tập. 

Kết quả của kỳ thi Cambrige sẽ được công bố trực tuyến vào 
khoảng giữa tháng 8/2014. Chứng nhận kết quả sẽ được trả 
về vào cuối tháng 8. Trường sẽ thông báo cho các em học 
sinh khi nhận được chứng nhận kết quả chính thức. 

Các Bài Thi Của Chương Trình Tiếng Việt và Quốc Tế 

Các em học sinh vừa hoàn thành kỳ thi của Sở Giáo Dục và 
Đào Tạo, và đang chuẩn bị cho kỳ thi của Chương Trình Quốc 
Tế sẽ diễn ra vào tháng 6. Tất cả học sinh đều làm bài thi môn 
Tiếng anh và các em học sinh lớp Quốc Tế sẽ làm bài thi môn 
Khoa Học và môn Toán. Lịch thi như sau: 

Bài thi Tiếng Anh 1 (Phần thi Viết): thứ Sáu, ngày 6/ 6 

Bài thi Tiếng Anh 2 (Phần thi Đọc Hiểu): thứ Hai, ngày 9/ 6 

Bài thi Tiếng Anh 3 (Phần thi Nghe): thứ Hai, ngày 2/ 6 

Bài thi Tiếng Anh 4 (Phần thi Vấn Đáp): từ ngày 2/6 đến ngày 
6 /6 

Bài thi Toán 1 và  2: thứ Ba, ngày 10/ 6 (chỉ dành cho học sinh 
Quốc Tế) 

Bài thi Khoa Học: thứ 4, ngày 11/ 6 (chỉ dành cho học sinh 
Quốc Tế) 

NỘI DUNG BẢN TIN 
• Thông điệp từ Thầy Hiệu Trưởng 

• Thông điệp từ Cô Hiệu Phó 

• Thông điệp từ Phụ trách học vụ 

• Hội Học sinh Năm học Tháng 5/2014 

• Thông tin Thể thao 

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. 

Tại Trường Quốc tế Singapore, Chúng tôi 
đào tạo nên những học sinh: 

• Tự tin và sáng tạo 

• Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt 

• Giao tiếp hiệu quả 

• Có ý thức văn hóa dân tộc 

• Năng động và hiểu biết 

Hội thảo Chương Trình Môn Toán 
Cambridge ngày 14/5/2014 tại SIS 
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Các em học sinh trong giờ học bơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội bơi của Trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byun Yoo Jin (IGCSE 2A) giành chiến thắng cuộc 
thi Thiết Kế Trang Bìa cho cuốn Kỷ Yếu Trường. 

 
 

Buổi Lễ Tổng Kết Năm Học 

Các em học sinh đang tích cực chuẩn bị những tiết mục cho 
Buổi biểu diễn cuối năm. Chủ đề của năm nay là “Broadway”, 
việc tập luyện đang diễn ra rất nghiêm túc, hứa hẹn những tiết 
mục tuyệt vời. 

Buổi biểu diễn cuối năm sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 
5/7 tại Nhà Hát Lớn Thành Phố Hồ Chí Minh cho cả chương 
trình của học sinh Tiểu học và Trung học. Thông tin chi tiết về 
thời gian của buổi biểu diễn sẽ sớm được gửi đến Quý Phụ 
huynh. 

Ngày Hội Bơi Lội 

Thứ Năm và thứ Sáu ngày 19, 20/6/2014 Trường Quốc Tế 
Singapore học xá Nam Sài Gòn sẽ tổ chức Ngày Hội Bơi Lội, 
ngày 19/6 sẽ dành cho Học sinh các lớp từ Dự bị tiểu học đến 
lớp 4 và ngày 20/6 sẽ dành cho học sinh từ lớp 5 đến IGCSE 
2. Các em học sinh sẽ có cơ hội tham gia tranh tài ở các nội 
dung: 

- Bơi tự do                                 

- Bơi ếch                                   

- Bơi ngửa 

- Bơi tự do tiếp sức 

- Bơi tiếp sức đồng đội 

Ngày Hội Bơi Lội là bắt buộc với tất cả học sinh, kể cả những 
em không tham gia thi đấu ở nội dung nào. Các em học sinh 
tham gia tranh tài cần mang theo đồ bơi và khăn. Đó sẽ là một 
ngày hội thực sự cho tất cả các em và Trường mong sẽ nhận 
được sự ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình của Quý Phụ huynh. 
Trường sẽ sớm gửi thư cho Quý Phụ huynh, thông báo thời 
gian tranh tài ở các nội dung thi đấu cho các lớp. 

Xác Nhận Nhập Học Cho Năm Học 2014 – 2015 

Trường xin gửi lời cảm ơn đến tất cả Quý Phụ huynh đã xác 
nhận sẽ tiếp tục cho con em theo học tại Trường trong năm 
học tới. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy các lớp học đang dần 
kín chỗ một cách nhanh chóng. Những Phụ huynh nào chưa 
xác nhận, xin vui lòng sớm xác nhận để giữ chỗ cho các em 
trong năm học tới. 

Thầy Shane Blood - Hiệu Trưởng 
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Một số bài viết tiếng Anh và tiếng Việt của  
các em học sinh Lớp 1 Quốc Tế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thầy Shane Blood – Hiệu Trưởng trong buổi  
giới thiệu thông tin cho phụ huynh lớp Dự bị  

 

 

 

 

 

 

 

 

Các em học sinh SIS tham gia buổi Hội Thảo 
Chương Trình Học tại RMIT 

Cuộc Thi Thiết kế Trang Bìa cho cuốn Kỷ Yếu Trường. 

Chúng tôi đã thực sự bị ấn tượng bởi tài năng nghệ thuật và 
sự sáng tạo của các em học sinh trường chúng ta thông qua 
những Trang Bìa mà các em gửi tới để tham gia cuộc thi Thiết 
kế Trang Bìa cho cuốn Kỷ Yếu Trường. Thật khó khăn để 
chọn ra người thắng cuộc bởi tất cả đều là những tác phẩm 
tuyệt vời. Và kết quả cuối cùng: Xin chúc mừng em 

BYUN YOO JIN (IGCSE 2A) đã trở thành người giành 
chiến thắng trong cuộc thi năm nay. 

Thứ Năm, ngày 8/5, vào lúc 3h30 chiều, Buổi Giới Thiệu 
Thông Tin đã được tổ chức cho Phụ huynh học sinh lớp Dự 
Bị Tiểu Học. Học sinh lớp 1 song ngữ và lớp 1 quốc tế đã có 
những tiết mục biểu diễn thật tuyệt vời để chứng tỏ sự tiến bộ 
và trưởng thành của các em sau 9 tháng từ khi bước vào 
“ngôi trường lớn”. Tuyệt làm sao khi các em đã sử dụng và 
trình bày tiếng Anh một cách trôi chảy đầy tự tin. Một số bài 
viết tiếng Anh và tiếng Việt cũng được trưng bày nhằm giúp 
Phụ huynh nhận thấy rõ sự tiến bộ trong kỹ năng viết của các 
em. 

Cảm ơn tất cả học sinh lớp 1 và các thầy cô giáo: cô Keren, 
cô Vy, cô Trâm và thầy Dale. 

Ban Quản lý Trường đã giới thiệu đến Phụ huynh những 
thông tin về con đường học vấn của Trường; sự chuyển tiếp 
từ lớp Dự bị Tiểu học lên lớp 1, và những gì Phụ huynh cần 
chuẩn bị cho lớp 1 cũng như các bậc học cao hơn. Sau đó, 
Phụ  huynh đã có dịp đặt câu hỏi và được giải đáp những thắc 
mắc của mình. Buổi giới thiệu thông tin đã thành công tốt đẹp! 

                                          Cô Jilda Manson – Hiệu Phó 

RMIT – Saigon South Campus  

Vào ngày 8/5, Học sinh lớp IGCSE1 và GAC đã tham gia Hội 
Thảo Chương Trình Học tại Đại Học RMIT. Các em đã có cơ 
hội được tham quan học xá của Đại Học RMIT và tham gia 
buổi hội thảo về các lĩnh vực Thời Trang – May Mặc, Truyền 
Thông, Kỹ Thuật và Kinh Tế. Các em rất ấn tượng với cơ sở 
vật chất và các tình nguyện viên của trường, đồng thời có dịp 
gặp gỡ vài cựu học sinh của SIS hiện đang theo học tại RMIT. 
Năm học sinh GAC của chúng ta cũng đã đăng ký tham gia 
Khóa Học Chuyển Tiếp Đại Học vào ngày 5 và ngày 6/6. Khóa 
học này được thiết kế nhằm hỗ trợ các tân sinh viên tương lai 
thích ứng nhanh và phát huy tốt khả năng khi các em bắt đầu 
bước vào môi trường đại học.  
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Em Nguyễn Trần Minh Long – Thư Ký 
Hội Cựu Học Sinh năm 2013 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhật Đức, Kyeong Soo and Minh Quân 
Học sinh AS Level năm học 2013 – 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

Học Sinh Cấp 3 thảo luận cùng giáo viên 

Hội Cựu Học Sinh Trường Quốc Tế Singapore (SISAA) 

Chúng tôi rất tự hào về tất cả các em học sinh và vui mừng 
trước những thành công của các em trên con đường học tập 
sau khi rời khỏi Trường Quốc Tế Singapore. 

“Hội Cựu Học Sinh Trường Quốc Tế Singapore” đã được 
thành lập nhằm mục đích giữ liên lạc với tất cả các em học 
sinh. Chúng tôi đã mời 61 cựu học sinh và 12 em đang theo 
học của chương trình GAC tham gia. Năm tới, học sinh lớp A 
level của chúng ta cũng sẽ trở thành những thành viên mới 
của Hội Cựu Học Sinh. 

Tại Trường Quốc Tế Singapore, hiện nay em Nguyễn Trần 
Minh Long là Thư Ký của Hội Cựu Học Sinh. Minh Long mới 
hoàn thành xong Level 3 chương trình GAC (Chứng Chỉ Đánh 
Giá Toàn Cầu) và sẽ tốt nghiệp vào tháng 7 tới. Tháng 12 vừa 
qua em đã nộp hồ sơ xin nhập học vào trường Đại Học 
Oregon State University (Đại Học Bang Oregon – Mỹ) để hoàn 
thành 4 năm chương trình cử nhân Quản Trị Kinh Doanh.  Em 
đã rất xuất sắc giành được suất học bổng tài năng với trị giá 
cao nhất: 9.000 USD trên tổng mức học phí 26.000 USD/năm 
của Sinh viên quốc tế. Học bổng này được xét duyệt dưa trên 
kết quả thi IGCSE, kết quả học tập Level 1 của chương trình 
GAC cũng như điểm TOEFL rất xuất sắc của em. 

Là một thành viên của Hội Cựu Sinh Viên, Minh Long sẽ có cơ 
hội được giúp đỡ, tư vấn cho các em học sinh sắp tốt nghiệp 
năm 2015. Với mối quan hệ thân thiết và sự hỗ trợ tích cực 
này, chúng tôi tin rằng các em học sinh của chúng ta sẽ có sự 
chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống du học sắp tới. 

Cô Janelle Baker – Hiệu Phó 

“Những người đi tiên phong” chương trình AS Level. 

Tại Trường Quốc Tế Singapore Nam Sài Gòn, chúng tôi giới 
thiệu và đưa vào giảng dạy chương trình AS level – chương 
trình học 1 năm, các em sẽ học chương trình này trước khi 
theo học khóa học A Level. A Level là chương trình được 
công nhận toàn cầu, mà trong đó những môn học là “chìa 
khóa” quan trọng để các em được nhận vào học tại các 
trường đại học danh tiếng trên thế giới. Tôi đã có một buổi 
phỏng vấn nhỏ với Nhật Đức, em đã theo học tại trường từ 
năm 2008. 

Xin chào Nhật Đức, những môn học nào của chương 
trình AS Level em đang học tại Trường Quốc Tế 
Singapore Nam Sài Gòn? 

Thưa thầy, hiện nay em đang học 4 môn là Kinh Doanh, Toán, 
Ngôn Ngữ Tiếng Anh và Sinh Học. 

Em thấy có những điểm khác biệt gì giữa chương trình 
IGCSE và chương trình AS Level? 
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Học sinh và Giáo Viên AS Level 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Các em học sinh nhận Giải Thưởng Của Thầy  
Hiệu Trưởng trong Buổi Sinh Hoạt thứ 4 hàng tuần  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các em học sinh nhận Giải Thưởng Của Thầy  
Hiệu Trưởng trong Buổi Sinh Hoạt thứ 4 hàng tuần  

Chương trình AS Level có ít môn học hơn nhưng lại đi vào chi 
tiết và chuyên sâu hơn chương trình IGCSE. 

Những thử thách, khó khăn nào khi theo học AS Level? 

Môn Toán có lẽ là thử thách lớn nhất cho em và các bạn cùng 
lớp. Có một khoảng cách rất lớn giữa kiến thức Toán của 
IGCSE và AS Level, đôi khi chúng em thấy rất khó nắm bắt và 
theo kịp những khái niệm của môn học. 

Em cảm thấy chương trình AS Level có hữu ích gì trong 
việc đạt được mục tiêu học tập? 

Những môn học trong chương trình AS Level giúp chúng em có 
một nền tảng vững chắc để chuẩn bị cho chương trình A Level 
năm sau. Đồng thời giúp cho em quen dần với các khái niệm và 
các loại đề thi. 

Em sẽ tiếp tục học những môn học đó khi chuyển sang A 
Level năm tới chứ? 

Em sẽ tiếp tục học môn Kinh Doanh, Toán và Tiếng Anh. Em 
cũng rất thích môn Sinh Học tuy nhiên em sẽ đổi sang học môn 
Kinh Tế vì nó sẽ có ích cho việc học của em hơn trong tương 
lai. 

Em có thể chia sẻ một chút về những mục tiêu sắp tới của 
mình được không? 

Em dự định sẽ theo học chương trình Thương Mại Quốc Tế tại 
Australia. 

Thêm một chút thông tin về bản thân, em thích làm gì khi 
có thời gian rảnh? 

Em thích chơi guitar và nhiếp ảnh. 

Thầy Robert Gayst – Phụ Trách Học Vụ Cấp III 
 

Giải Thưởng của Thầy Hiệu Trưởng 

Trong suốt năm học qua, tất cả các em học sinh của Trường 
Quốc Tế Singapore đều xứng đáng nhận được danh hiệu “Giải 
Thưởng của thầy Hiệu Trưởng”. Để được nhận một trong 
những giải thưởng vinh dự này, mỗi học sinh phải đạt được 10 
thành tích về học tập hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa. 
Những thành tích này sẽ được giáo viên đánh giá thông qua 
những phần thưởng học tập xuất sắc hoặc cho những hành vi 
tốt,  thể hiện rõ giá trị đạo đức của Trường. 

Thầy Shane Blood, hiệu trưởng của Trường sẽ công bố giải 
thưởng này trước toàn trường trong Buổi Sinh Hoạt hàng tuần. 
Những giải thưởng này nhằm tuyên dương các em trước bạn 
bè, thầy cô vì thành tích của mình đồng thời cũng khuyến khích 
các em học sinh khác nỗ lực hơn để có cơ hội nhận được giải 
thưởng này. 

Các em học sinh được nhận “Giải Thưởng Của Thầy Hiệu 
Trưởng” năm nay nên tự hào với những thành tích của mình.  
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Học sinh gương mẫu gặp gỡ và chụp hình  
    với Thầy Shane Blood – Hiệu Trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh lớp 1 Song Ngữ 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Giờ học “Học cùng những người bạn” 

Chúc mừng tất cả “những người chiến thắng” năm nay và tôi 
mong rằng tất cả các em sẽ tiếp tục phấn đấu chăm chỉ hơn 
nữa trong học tập và trong các hoạt động khác để đạt được 
những thành tích như vậy trong tương lai. 

Thầy Simon Gibson – Phụ Trách Học Vụ Khối Lớp 5 - 9 

Các em học sinh lớp K1 và K2 hàng ngày vẫn đang chăm chỉ 
học tập, rèn luyện kỹ năng và vui chơi trong một môi trường 
thân thiện và lành mạnh. 

Mỗi buổi chiều thứ Sáu, chúng ta lại cùng tuyên dương sự tiến 
bộ, thành tích học tập, kỹ năng ca hát và nhảy múa trước lớp 
của các em học sinh lớp K1 và K2  

Trẻ con luôn thích nhận giải thưởng. Nó giúp các em rèn luyện 
lòng tự trọng, thúc đẩy các em nỗ lực hơn, và khuyến khích 
những hành động cũng như giá trị tích cực. Các em học sinh 
được chọn từ các lớp để nhận giải thưởng “Học sinh của tuần” 
sẽ được gặp thầy Shane, Hiệu Trưởng, để khoe với thầy về 
những thành tích của mình và cùng chụp hình với thầy. 

Cô Kaye Tamura - Phụ Trách Học vụ K – Y4 
 

Chương trình Tiếng Việt của các lớp song ngữ sẽ kết thúc 
vào ngày 16/5/2014. Từ ngày 19/5/2014 đến khi nhà trường tổ 
chức lễ Tổng kết năm học, các em sẽ được ôn tập các kiến 
thức cơ bản và giải bài tập nâng cao cho các môn: Văn, 
Toán,Vật lý, Hóa học. Song song với việc học kiến thức văn 
hóa các em được dành một số tiết học trong tuần để thực hiện 
dự án với các đề tài tự chọn:  

 - Bảo vệ môi trường sống của chúng ta. 

 - Vì sao bạn phải tiết kiệm điện và nước? 

 - Vượt qua chính mình, thẳng tiến đến tương lai! 

Từ việc thực hiện các dự án này, các em sẽ được trang bị thêm 
kỹ năng sống cho chính bản thân để sống tốt với bạn bè, với 
gia đình, với xã hội. Hoặc các em sẽ tham gia các tiết học ”Đôi 
bạn học tập” với các bé mẫu giáo để giúp các bé tập làm ra 
những sản phẩm thủ công ngộ nghĩnh đáng yêu. Ngoài ra, các 
em sẽ được các thầy cô giáo hướng dẫn tập luyện tiết mục văn 
nghệ của lớp để tham gia biểu diễn trong buổi lễ Tổng kết cuối 
năm học. 

Buổi lễ Tổng kết chắc sẽ trang trọng lắm! Vì ngày hôm đó sẽ có 
rất nhiều khách mời và Phụ huynh đến dự. Do vậy, cô mong tất 
cả học sinh của các lớp hãy cố gắng tập luyện để các tiết mục 
văn nghệ của trường sẽ thật hay, thật đẹp mắt. Điều đó còn thể 
hiện lòng tri ân của các em đến cha mẹ, thầy cô vậy. 

Cô Tuyết Minh - Phụ Trách Chương Trình Song Ngữ 
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Học sinh SIS tặng quà trẻ em khuyết tật 
của Quỹ Từ Thiện Phẫu Thuật Vì Nụ Cười 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội Bóng Đá Nam của Trường trong một trận đấu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội Bóng Bàn Trường trong một giải đấu với  
Đội Bóng Bàn Trường Quốc Tế ABC 

Hội Học Sinh – Thông tin tháng 5 
Tháng 5 là một trong những tháng quan trọng nhất của năm 
học, đối với học sinh IGCSE2 và AS/A Level, các bạn đang 
hoàn thành những bài thi cuối cùng của Kỳ Thi Quốc Tế 
Cambridge. Đạt được kết quả tốt ở những bài thi này sẽ giúp 
các bạn được chấp nhận nhập học vào các trường đại học 
trong nước hoặc quốc tế mà các bạn mong muốn. Vì thế 
những hoạt động của Hội Học Sinh khá trầm lặng để tránh làm 
ảnh hưởng tới việc học của các bạn. Một sự kiện sẽ được tổ 
chức trong tháng này là “Ngày Mặc Trang Phục Tự Do”. Thời 
gian này, Hội Học  Sinh đã quyết định sẽ làm cho sự kiện này 
thú vị hơn! Các bạn sẽ được mặc đồ tự do tuy nhiên lần này 
màu sắc trang phục sẽ được quyết định dựa trên tâm trạng của 
chính các bạn! Tuần tới, Hội Học Sinh sẽ phổ biến thông tin chi 
tiết đến các học sinh. Xin được thông báo lại rằng tiền quyên 
góp từ những ngày mặc trang phục tự do này đã giúp 6 trẻ em 
Việt Nam được lớn lên bình thường và khỏe mạnh. Chúng tôi 
hi vọng sẽ có thể tiếp tục giúp đỡ được nhiều hơn nữa các em 
cần phẫu thuật thông qua quỹ từ thiện Phẫu Thuật Vì Nụ Cười 
mà Trường chúng ta đang tài trợ. 

Donovan Neethling - Trưởng Hội Học Sinh 

Bóng đá 
Học phần 3 đã kết thúc với rất nhiều thành công, các “cầu thủ” 
U19 đã tham gia thi đấu tranh giải vô địch bóng đá và thể hiện 
“bản lĩnh” trên sân cỏ. Các em đã có những “màn trình diễn” 
thật tuyệt vời và chiếm ưu thế áp đảo trong tất cả những trận 
đấu mà các em tham gia. Chiến thắng ở tất cả các trận đã đưa 
các em đến với trận chung kết. Tại trận này các em đã thi đấu 
rất quyết liệt và giành giải Nhì của mùa giải năm nay. Chúc 
mừng các em vì đã thi đấu hết mình và mang về chiếc cúp Á 
Quân!                                               
Các cầu thủ U11 đang “chạy nước rút” chuẩn bị cho ngày trọng 
đại. Các em luyện tập rất chăm chỉ và có những giây phút vui 
vẻ trên sân cỏ. Chúng tôi tin tưởng rằng các em sẽ dành được 
những kết quả cao trong những trận đấu sắp tới. 

Bóng chuyền                                                                          
Đội tuyển bóng chuyền nữ U14 đã bắt đầu mùa giải mới trong 
tháng này, tham gia 3 trận đấu đầu tiên. Các em đã chơi hết 
sức mình và mang về 1 chiến thắng sau 3 trận. Đội tuyển nữ 
U14 của chúng ta gồm các em từ lớp 4 đến lớp 7. Thầy James 
– huấn luyện viên, đang giúp các em chuẩn bị tốt cho những 
trận đấu sắp tới với lịch luyện tập 2 buổi một tuần. Chúc các 
em may mắn trong những trận đấu sắp tới! 
 
Những môn thể  thao khác 
Các câu lạc bộ thể thao khác vẫn đang luyện tập hăng say 
hàng tuần tại Trường như bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, bơi lội. 
Rất cảm ơn các em đã luyện tập thật chăm chỉ và nhiệt tình. 

Cô Siobhan – Giáo Viên Thể Dục 


