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Kết quả học tập 

Theo thông lệ, kết quả học tập của học sinh sẽ được gửi tới Quý 

phụ huynh vào tuần cuối cùng của năm học. Học kỳ này, nhiều 

học sinh ốm và nghỉ phép trong thời gian thi nên nhà trường cần 

bố trí các buổi kiểm tra lại, vì thế kết quả thi của các em sẽ có 

muộn hơn. Nhà trường rất vui mừng khi thấy sự tiến bộ của 

nhiều học sinh trong kỳ thi cuối năm. Chúng tôi cảm thấy thật tự 

hào về những kiến thức sâu rộng và sự tự tin mà các em đã thể 

hiện. 

Giải thưởng Học thuật 

Cuộc tranh đua giữa các học sinh để giành Giải thưởng Học 

thuật đã diễn ra vô cùng gay cấn. Ở một số lớp, học sinh đoạt 

giải thưởng được quyết định bởi từng phần trăm điểm số. Nhà 

trường xin chúc mừng những học sinh đã đoạt Giải thưởng Học 

thuật của năm học này và mong rằng tất cả các em đều đặt ra 

mục tiêu cụ thể cho bản thân để ngày càng tiến bộ trong học 

tập.  

Giấy khen 

Để ghi nhận thành tích học tập xuất sắc của học sinh các lớp, 

Nhà trường đã trao Giấy khen cho những học sinh của Khối lớp 

3-5 có kết quả học tập trên 85%.  

Lễ ra trường của học sinh Khối lớp 5 

Thời gian này, học sinh Khối lớp 5 đang chuẩn bị chuyển tiếp 

lên bậc Trung học cơ sở. Nhà trường xin chúc các em gặt hái 

nhiều thành công trên con đường học tập trong tương lai. Vào 

thứ Tư ngày 22 tháng Sáu, học sinh Khối lớp 5 đã có buổi Lễ ra 

trường với các tiết mục văn nghệ và nhận Giấy chứng nhận 

hoàn thành Chương trình Tiểu học trước sự hiện diện của Quý 

vị phụ huynh. Phần lớn học sinh sẽ tiếp tục theo học tại trường 

Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens và chúng tôi hy vọng 

sẽ gặp lại các em ở các sự kiện chung của các trường trong hệ 

thống. 
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Lễ ra trường của học sinh khối 5 

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. 
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Buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm 

Nhà trường xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý vị phụ huynh 

đã đến tham gia và ủng hộ cho Buổi biểu diễn văn nghệ cuối 

năm của trường. Việc hỗ trợ chuẩn bị trang phục và đạo cụ cho 

các con cùng với sự hiện diện của Quý vị đã góp phần tạo nên 

sự thành công cho buổi diễn. Các em học sinh cũng đã biểu 

diễn hết mình trong các tiết mục của lớp. Chúng tôi cũng chân 

thành cảm ơn tập thể giáo viên và nhân viên của trường vì 

những đóng góp trong  việc tổ chức, tập luyện và chuẩn bị cho 

các tiết mục biểu diễn. 

Hội học sinh 

Xin gửi lời cảm ơn tới các thành viên của Hội học sinh và thầy 

Brad. Trong năm học vừa qua, các em đã rất năng động và xây 

dựng được uy tín cho Hội  từ việc quyên góp được một khoản 

tiền lớn cho Quỹ Phẫu thuật Nụ cười cũng như gây quỹ ủng hộ 

nhiều đồ chơi, sách vở cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn. 

Các hoạt động gây quỹ của Hội đều rất tuyệt vời và đã tạo nhiều 

cảm hứng cho tất cả học sinh. Nhà trường cảm ơn các em đã 

tham gia và bình chọn cho cuộc thi trang trí cửa lớp trong Ngày 

hội Quốc tế và đóng góp cho trang bìa của cuốn Kỷ yếu Năm 

học. 

Vào Học phần 4 này, một số em học sinh của Khối lớp 3 đã 

được bầu làm quan sát viên và hy vọng những học sinh này sẽ 

ứng cử tiếp vào Hội học sinh cho năm học mới. 

Chia tay 

Tập thể học sinh và giáo viên của trường đang chuẩn bị chào 

đón kỳ nghỉ hè. Chúc các em có một kỳ nghỉ hè an toàn, bổ ích 

và nhà trường mong được gặp lại toàn thể học sinh và giáo viên 

trong năm học mới. Nếu phụ huynh chưa nhận kết quả học tập 

của con em mình, Quý vị có thể qua nhận tại Văn phòng trường 

trong thời gian nghỉ hè.  

Học sinh cũng sẽ được nhận cuốn Kỷ yếu trong  tuần cuối cùng 

của năm học. 

Năm học mới 

Năm học mới sẽ bắt đầu vào thứ Hai ngày 08 tháng Tám. Học 

sinh mới vào Lớp 1 sẽ có buổi làm quen với lớp và thầy cô giáo 

vào ngày thứ Bảy 06 tháng Tám. Thông tin chi tiết sẽ được gửi 

tới Quý phụ huynh trong thời gian nghỉ hè. 

Nhà trường mong được chào đón các em học sinh trở lại 

trường sau một kỳ nghỉ hè sảng khoái và bổ ích. 

Chúc Quý vị cùng các em học sinh có một kỳ nghỉ hè vui và đầy 

hứng khởi.  
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Lớp 5 quốc tế biểu diễn trong lễ ra trường 

 

Biểu diễn văn nghệ cuối năm 

 

 


