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Với những dấu mốc đáng tự hào khi trường Quốc tế Parkcity Hanoi đã trải qua 3 năm hoạt động 
đầy thành công, Khu biệt thự nhà vườn liền kề The Mansions đã hoàn thành và chào đón Quý 
cư dân về sinh sống, ParkCity Hanoi đang phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những 

khu đô thị đáng sống bậc nhất Hà Nội.

Giá trị cốt lõi vẫn luôn được kế thừa và phát triển dựa trên năm yếu tố xuyên suốt - GIA ĐÌNH, LÁNG 
GIỀNG, CỘNG ĐỒNG, SỰ KẾT NỐI và SỰ TIỆN NGHI.

Chúng ta đã cùng nhau trải qua một năm 2020 nhiều biến cố nhưng vẫn tràn đầy hy vọng cho một 
năm mới thịnh vượng hơn nữa. Cũng trong năm 2021 này, ParkCity Hanoi rất tự hào khi ra mắt khu 
biệt thự đơn lập đầu tiên và duy nhất Le Jardin Villas với chỉ 57 căn phiên bản giới hạn.

Các dự án khác cũng đang được gấp rút triển khai và đưa vào hoạt động như Công viên và Hồ trung 
tâm ParkCity Hanoi, Chung cư cao cấp Park Kiara, Khu phức hợp The Village ….

Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo nên một khu đô thị hoàn hảo và đáng sống bậc nhất!

Từ ParkCity Hanoi!

Chúng tôi quan tâm, chăm sóc tới cộng đồng và đây là một trong 
năm giá trị cốt lõi mà chúng tôi vẫn luôn hướng tới. Điều này 

có nghĩa là phát triển khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, những 
dự án hoàn thiện với hệ tiện ích toàn diện hướng tới cuộc sống 
chất lượng, khoẻ mạnh và cân bằng cho cộng đồng cư dân.  

Khi mọi người hiểu được giá trị mà thương hiệu mang lại, thị 
trường sẽ chứng kiến những kỳ tích

Vào năm 2019, khi Desa ParkCity ra mắt chung cư Park Regent đã 
có hơn 80% số lượng căn hộ được đặt mua chỉ trong vòng 1 tháng, 
bất chấp giai đoạn suy thoái của thị trường nhà đất. Đây là chung 
cư cao cấp gồm hai tòa tháp, mỗi toà tháp cao 55 tầng với 505 căn 
hộ, tọa lạc ngay cạnh Công viên và Hồ Trung tâm của khu đô thị 
Desa ParkCity. Ý tưởng thiết kế chính của dự án này là mang thiên 

With our International School @ ParkCity Hanoi now running for 03 years and completion of 
our latest neighbourhood, The Mansions Regal Parkhomes,  ParkCity Hanoi community 
is thriving as is indeed set to be one of the most liveable community in Hanoi. 

Staying true to our core values, we are guided based on our five brand pillars: FAMILY, 
NEIGHBORHOOD, COMMUNITY, CONNECTIVITY, AND CONVENIENCE. In the communities 
we build, it’s about Preserving Closeness, Progressing Connectivity, Perpetuating Convenience, 
Promoting Civility, and Perfecting Community.

2020 was a challenging year for everyone and we believe 2021 will be better as we continue to emerge 
stronger and more resilient. The New Year of 2021 is an exciting year for us as ParkCity Hanoi proudly 
presents Le Jardin Garden Villas – a prestigious detached garden villas with only 57 units. More 
exciting things are coming to the township as major areas are in the construction stage such as; The 
ParkCity Hanoi Central Park and Lake, Park Kiara Residential Condominium, The Village @ ParkCity 
Hanoi, and many more in the pipeline.

Our heartiest thanks to all your support to make this a great community.

From ParkCity Hanoi!

nhiên vào không gian sống, kiến thiết xu hướng sống sinh thái, 
tinh tế. 

Và rồi kỳ tích liên tục diễn ra

86% trong tổng số 537 căn hộ của Park Palace được bán ra ngay 
trong sự kiện Mở Bán Ưu Tiên (Priority Sales Event), diễn ra 2 
ngày cuối tuần 26 và 27/09/2020, bất chấp sự khủng hoảng của thị 
trường do Covid-19. Sở hữu vị trí chiến lược tại khu phức hợp The 
ParkCity TownCenter , dự án chung cư cao 54 tầng này dự kiến sẽ 
được hoàn thành vào năm 2024.

(ảnh) Dự án Công viên Trung tâm giành chiến thắng “GOLD 
WINNERS” cùng các giải thưởng quốc tế Desa ParkCity ở Kuala 
Lumpur vào tháng 6/2020.

Bước sang năm 2021, ParkCity Hanoi xin  gửi đến Quý cư dân và 
Quý khách hàng lời chúc năm mới HẠNH PHÚC – AN KHANG – 
THỊNH VƯỢNG. 

“Mọi người đều tự hỏi làm thế nào chúng tôi có 
thể bán được nhiều căn như vậy trong một thời 
gian ngắn với bối cảnh thị trường khó khăn như 
hiện nay.

Đối với chúng tôi, đó là minh chứng cho thương 
hiệu và những gì sức mạnh thương hiệu đã 
làm được, và quan trọng là mọi người hiểu về 
những giá trị tạo nên thương hiệu.” 

In welcoming the New Year of 2021, ParkCity Hanoi is delighted to wish 
our distinguished residents and esteemed clients a new year blessed with  
HAPPINESS, GOOD HEALTH, and PROSPERITY.

ParkC
ity Stream

Thư Ngỏ 

ParkCity – 
Thương hiệu được 
tạo nên từ sự thấu hiểu

Open Letter

ÔNG JOSEPH LAU 
Giám đốc điều hành của tập đoàn ParkCity thẳng thắn chia sẻ Central Park @Desa ParkCity

We care about the communities we build and to make sure 
that they are part of our guiding 5 brand pillars, This 

means developing a whole masterplanned townships or projects 
complete with a diverse range of facilities and amenities that 
promotes a healthy and well-balanced lifestyle of its community.

In 2019 of Desa ParkCity’s Park Regent launch saw more than 
80% of the apartments sold within a month, despite a market 
downturn. Park Regent comprises two residential towers, offering 
505 apartments that neighbours the Central Park and its signature 
central lake. Park Regent’s unique close-to-nature feature offers 
its residents a holistic yet green approach lifestyle.

86% of Park Place’s 537 apartments were sold during its Priority 
Sales weekend despite the impact of the 2020 global health 
pandemic. Park Place is prominently located in the ParkCity 
TownCenter. The 54-storey condominium is slated to be completed 
in 2024.

(photo) The outstanding Central Park has won “GOLD 
WINNERS” with other Desa ParkCity’s international awards in 
Kuala Lumpur in June 2020.

“Everyone was wondering how we managed to 
sell so many units within a short period of time 
in the prevailing tough housing market. For 
us, it’s a testament to the brand, and what the 
brand has done. People understand what the 
brand represents.”

ParkCity - 
Establish values for 
comprehension

DATUK JOSEPH LAU
ParkCity, Group CEO
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Le Jardin 
Garden Villas
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The Wetland
Explore this leafy park that flows lazily, the residents can enjoy the 
beautiful oasis of grassy greens through the Southern edge of Le 
Jardin. The promise of fresh air and soft fringes of green enticing 
young and old outdoors for long walks on meandering boardwalks 
that meet at the signature water pavilion.

RENDEZVOUS 
WITH 
LUXURY

Architecture
The epitome of sophistication, Le Jardin offers poise and style through combining the harmony of ancient and modern architecture. 
Each villa represents a beautiful characteristic with the qualities of a bygone era and customizes for modern-day needs. Every aspect is 
thought out with an elaborate cautious process that helps Le Jardin towards a comfortable and suitable for contemporary living space.

The experience of home is enriched by an inbuilt elevated garden. Like having your very own floating garden, it is designed 1.3m above the 
ground. Providing privacy and panoramic views of well-manicured landscapes outside, no desire is beyond your reach here at Le Jardin. 

The Central 
Linear Park 
Immerse yourself in the rich abundance of Le Jardin’s community 
heart. Woven around the entire development through a series 
of garden paths, this Central Linear Park is an idyllic outdoor 
playground for all with tempting benches that invite conversation 
or quiet nooks  to hide away.

Bước vào không gian sang trọng và đẳng cấp đích thực với sự riêng 
tư tuyệt đối, cư dân sẽ được đắm mình giữa không gian thiên 
nhiên rộng lớn lên tới 4.46 ha. Những dinh thự Pháp mang lối kiến 
trúc cổ điển vượt thời gian mà vẫn tận hưởng trọn vẹn một cuộc 
sống tiện nghi hiện đại. Đã đến lúc khám phá biểu tượng mới của 
sự sang trọng, đẳng cấp duy nhất tại khu đô thị đáng sống bậc 
nhất Hà Nội. 

Enter a world of timeless elegance and private enclave of luxury, 
the residents are crafted exquisitely around 4.46 hectares of lush 
greenery. A return to the alluring majesty of French colonial 
estates elevated by modern comforts.

Time to discover a new peak of luxury, only at Hanoi’s most livable 
township. 

Nằm yên bình giữa chốn đô thị hiện đại, khu biệt thự đơn lập của ParkCity Hanoi 
là một biểu tượng mới của chuẩn mực cuộc sống tinh tế và tiện nghi đẳng cấp. 
Chào mừng tới Le Jardin – một trong những khu biệt thự đáng sống nhất Hà Nội. 

ĐÃ MỞ BÁN
OPEN FOR SALES

Close to the city yet ensconced 
in tranquility, the most-awaited 
residential debut is a symbol of a 
developed landmark where life is most 
refined and luxurious. Welcome to 
the Grand Villas of Le Jardin, a place 
which is one of the most livable villas 
in Hanoi. 

Đăng ký với Chúng tôi
Register with Us

+84 93 679 3338
www.le-jardin.com.vn

ĐIỂM HẸN CỦA SỰ SANG TRỌNG

LE JARDIN

Khu Đầm Nước, Công 
Viên Và Đảo Nổi 
Gác lại những âu lo thường nhật, bạn sẽ được hoàn toàn thư giãn 
tận hưởng cuộc sống trong khu công viên như ốc đảo xanh mát 
rợp bóng cây, bao trọn viền phía Nam của Le Jardin. Bầu không 
khí trong veo trong khuôn viên cây xanh và hồ nước là sự hoàn 
hảo cho một cuộc dạo chơi ngoài trời trên những lối đi uốn khúc 
cùng tụ hội tại lầu vọng cảnh ngay trên mặt hồ yên ả.

Công viên Trung tâm 
dạng tuyến 
Hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên đậm chất thơ ngay tại 
trung tâm khuôn viên nội khu biệt thự Le Jardin. Trải dài trên các 
lối đi, Công viên dạng tuyến trung tâm đem tới một không gian thư 
giãn ngoài trời, gợi mở những câu chuyện tâm giao hay đơn giản là 
nơi ẩn mình tìm lại sự bình yên.

Kiến trúc
Sự giao hòa giữa nét tinh hoa vượt thời gian của kiến trúc cổ điển kết hợp với những tiện ích hiện đại để tối ưu hóa không gian sống cho 
từng căn biệt thự. Mọi chi tiết nhỏ nhất đều được chăm chút và tính toán kỹ lưỡng để Le Jardin trở thành một khu biệt thự tiện nghi, 
phù hợp với nhu cầu của thời đại.

Đến với Le Jardin là sẵn sàng để trải nghiệm một phong cách sống mới lạ với thiết kế phòng khách cao hơn khu vườn dạng tuyến sau nhà 
1,3m, mang tới tầm nhìn toàn cảnh và riêng tư tuyệt đối. Khám phá những giá trị khác biệt mà bạn luôn khao khát ngay tại Le Jardin.
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80%

Park K
iara

Sau hơn một năm mở bán, dự án chung cư đầu tiên của 
ParkCity Hanoi-Park Kiara đang trong quá trình hoàn 
thiện và dự kiến bàn giao vào năm 2022. 

Với những nỗ lực không ngừng của chủ đầu tư cùng đội ngũ kiến trúc sư, công nhân 
trong đại dịch Covid-19, dự án Park Kiara tới thời điểm hiện tại đã hoàn thành 
những hạng mục quan trọng, đảm bảo đúng tiến độ bàn giao cho khách hàng.

Bên cạnh đó không thể không kể đến những tiện ích nổi trội của 
dự án này – những ưu điểm khác biệt và đắt giá duy nhất dành 
riêng cho các chủ nhân tương lai như: 

Không giống như nhiều khu chung cư cao tầng 
tại Hà Nội thường cho thuê chỗ đậu ô tô, Park 
Kiara là một trong số rất ít dự án đảm bảo một 
chỗ đỗ ô tô cố định riêng cho từng căn hộ. 

Trường quốc tế ParkCity Hanoi, Khu phức hợp 
The Village, Khu tiện ích The ParkCity Club 
Hanoi.

số căn đã đã có chủ

Hiện tại dự án đã bán hết 80% số căn. Dự kiến vào đầu năm 2022, 
chủ đầu tư sẽ hoàn thiện và bàn giao căn hộ cho những cư dân 
đầu tiên của chung cư Park Kiara.

Park Kiara vừa được Tạp chí Robb Report Việt Nam vinh danh tại 
Best of the Best Awards 2020 cho hạng mục Best Luxury Green & 
Wellness Condominium of the Year.

80%

Park Kiara dự kiến bàn giao 
vào đầu năm 2022 

Setting precedent in communal living and continuous efforts from ParkCity, 
project architects, and workers despite the pandemic. Park Kiara has completed 
significant construction endeavors to assure handover progress is met on time.

This distinction of Park Kiara’s facilities are exclusive yet promotes homeowners 
to recognize the value of communal living:

Park Kiara scheduled to 
handover in early 2022  

Aside from high rise residences 
in Hanoi where car parking bays 
are on lease, Park Kiara is one 
of the very few projects that 
allocates the car parking bays to 
each of the units. 

Chỗ đỗ ô tô cố định

Kế thừa các tiện ích của khu đô 
thị ParkCity Hanoi

of total unit found its owners

A community of short distances 
within ParkCity Hanoi: The 
ParkCity Club Hanoi, The 
International School @ ParkCity 
Hanoi (ISPH), The Village 
Neighbourhood Mall, and more.

A full fledge of facilities specially 
located on the 4th floor of Park 
Kiara is created for all things 
communal and equipped with 
a system of modern equipment 
that is exclusively designed for 
Park Kiara’s residents.

Park Kiara has reached 80% sold and is expected to be completed 
and handed over to its respective homeowners by early 2022. 

Park Kiara was recently  the winner of “Best of the Best Awards 
2020” for the category of Best Luxurious Green & Wellness 
Condominium of the Year by Robb Report Vietnam Magazine.

Nguyên sàn tầng 4 của tòa nhà cũng được đầu tư 
hệ thống trang thiết bị hiện đại để mang đến hệ 
tiện ích riêng tư chỉ dành cho cư dân Park Kiara.

Được đầu tư hệ thống trang thiết 
bị hiện đại 

Các căn hộ đều được thiết kế với hệ thống cửa 
sổ sát trần, giúp tối ưu hóa nguồn ánh sáng tự 
nhiên. Mật độ thấp với tối đa 9 căn/sàn, mỗi căn 
sở hữu tối thiểu 3 mặt thoáng.

Được thiết kế tối ưu

Park Kiara boasts a low-density 
unit placement with a maximum 
of 9 units per floor, each unit has 
a minimum of three-side open 
space for better air ventilation. 
The unit also comes with ceiling-
mounted windows to optimize 
the source of natural light.

7W W6



The Mansions được vinh danh “Dự án nhà ở tốt 
nhất của Hà Nội’’ tại PropertyGuru Vietnam 
Property Awards 2020 
Khu đô thị ParkCity Hanoi tiếp tục ghi 
nhận dấu ấn nổi bật trên thị trường 
bất động sản khi khu biệt thự, nhà 
vườn liền kề The Mansions được 
xướng tên tại hạng mục Best Housing 
Development (Hanoi) trong Lễ trao 
giải PropertyGuru Vietnam Property 
Awards 2020. Chiến thắng tạo nên bảo 
chứng chất lượng hàng đầu trong ý 
tưởng thiết kế và những giá trị cho chủ 
nhân xứng tầm.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Yap Chin Hua – Tổng giám đốc 
ParkCity Hanoi cho biết: “Chúng tôi vô cùng vinh dự khi nhận được 
giải thưởng danh giá này. Đây chính là kết quả của sự nỗ lực không 
ngừng đến từ đội ngũ ParkCity để tạo nên Dự Án Nhà Ở Tốt Nhất. 
Phát triển nhất quán dựa trên 5 giá trị cốt lõi của tập đoàn ParkCity 
(Gia Đình - Láng Giềng - Cộng Đồng - Sự Kết Nối - Sự Tiện Nghi), 
chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng những dự án chất lượng cao trong 
tương lai, giúp nâng tầm tiêu chuẩn sống của người dân”

The Mansions – Thăng hoa giá trị sống 
đẳng cấp
The Mansions sở hữu những ưu điểm vượt trội, hứa hẹn mang 
đến cho cư dân ở đây một cuộc sống đẳng cấp, tiện nghi. 

Khu tiện ích The Mansions đã đi vào hoạt động từ tháng 8/2020 là 
nơi lý tưởng cho cư dân giao lưu, nghỉ ngơi, vui chơi và tập luyện

Chỉ trong vòng nửa năm sau khi nhận bàn giao nhà, cư dân The 
Mansions trong sự hứng khởi cho một cuộc sống mới là niềm vui 
khi được bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu 
tài sản gắn liền với đất của khu The Mansions. Luôn chú trọng và 
đề cao quyền lợi của khách hàng, ngay từ khi bắt đầu bàn giao, 
VIDC đã lên kế hoạch chuẩn bị hồ sơ xin cấp Sổ đỏ và nhanh 
chóng hoàn thành đợt sổ đỏ đầu tiên để bàn giao cho cư dân. 

The Mansions won prestigious award - Best 
Housing Development (Hanoi) Category at 
PropertyGuru Vietnam Property Awards 2020 
ParkCity Hanoi continued to elevate its presence in real estate milestones as The 
Mansions won Best Housing Development (Hanoi) Category at PropertyGuru Vietnam 
Property Awards 2020. This award reassures the project’s standards in terms of high 
quality, design concept and added values to the distinguished owners.
“All of us are humbled, honored and at the same time very excited to receive the award.. Many thanks to all of our colleagues in 
ParkCity who worked tirelessly and this award is the result of their hard work. By following closely to ParkCity five pillar philosophy 
(Family, Neighborhood, Convenience, Connectivity, and Community), we will continue to provide coming developments similar to 
this that can uplift the lives of all our home buyers.” stated Mr. Yap Chin Hua - ParkCity Hanoi General Director

The Mansions encapsulated its unique features with the promising of a private signature enclave with elaborate design, extensive park 
network with manicured lawns, an exclusive granded clubhouse, and beyond. The Mansions is where comfort and everything to the 
very last detail are taken to shape the best possible park-like resort befitting only the most discerning and distinguished residents.

The private Mansions Clubhouse opened in August 2020, is exclusively for residents, perfect for family bonding moments through 
fitness and curated fun. 

Within a half year after handover, the Mansions’ residents are excited for receiving the Certificate of Land Use Rights, Ownership of 
Houses and Other Land-Attached Assets for The Mansions neighborhood. Prioritizing the customers’ best interests, VIDC had planned 
and implemented the submission process and obtained these certificates within a short amount of time.

The Mansions – The sublimation of opulent and the distinguished. 

The Central Park & Lake – Công viên 
và Hồ trung tâm - Dự án được mong đợi nhất năm!

The Central Park & Lake - The most anticipated 
amenities for ParkCity Hanoi!

Là hạng mục được phát triển dựa trên 
hình mẫu của Central Park tại Desa 
ParkCity, Kuala Lumpur, Central Park 
& Lake tại ParkCity Hanoi được kỳ 
vọng sẽ trở thành một điểm nhấn ấn 
tượng trong kiến trúc không gian sinh 
thái lý tưởng giữa lòng thủ đô.

Developed based on Central Park @ Desa ParkCity, Kuala Lumpur. The 
anticipated Central Park & Lake at ParkCity Hanoi is set to be a communal 
space that promotes social inclusivity with a place-making element that brings 
vibrancy into the township, the Central Park and Lake also serve to create a new 
ecosystem to the green environment for denizens alike.

Công viên & Hồ trung tâm được quy hoạch tại phía Nam của khu 
đô thị danh giá ParkCity Hanoi. Tọa lạc tại vị trí thuận tiện với 3 
tuyến đường lớn trong nội khu như Đại Lộ ParkCity, phố Thịnh 
Vượng Đông và đường Lê Trọng Tấn 1, cư dân khu đô thị cũng như 
cộng đồng xung quanh có thể tiếp cận Central Park & Lake một 
cách dễ dàng.
 
Hướng đến môi trường sống xanh tươi và phong phú, công viên và 
hồ trung tâm được đầu tư xây dựng với diện tích lên tới 4.2ha cùng 
hệ sinh thái cảnh quan và đường dạo bộ, hứa hẹn mang đến một 
không gian trong lành, thư thái  và kết nối cộng đồng.   
 
Hiện tại Central Park & Lake đang được gấp rút lên thiết kế và tiến 
đến giai đoạn chuẩn bị xây dựng trong thời gian sắp tới.

Located at the southern ParkCity Hanoi, The Central Park & Lake 
will be an ideal space for the locals with steps away from three 
main internal roads: ParkCity Boulevard, Thinh Vuong Dong 
Street and Le Trong Tan 1. 

The Central Park & Lake is developed in 4.2 hectares of land. 
This park and lake will add a lush allure to ParkCity Hanoi with 

The Center Park & Lake area

Internal roads: ParkCity Boulevard, 
Thinh Vuong Dong Street and Le Trong Tan 1. 

4.2 hectares 

03

The most livable township 
in Hanoi.

The M
ansions

its calming blues and green environs that are planned to be the 
perfect social space for the community.

The design of the Central Park & Lake is at its finalized stage and 
will promptly move into construction stage. 

The Mansions,
ParkCity Hanoi

by Vietnam International 
Township Development JSC 

(VIDC), a member of 
Malaysia’s ParkCity Group

Best Housing 
Development (Hanoi)

WINNER
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One year on and ParkCity Hanoi is celebrating a hugely 
successful first year of operation for the township’s 
international school, ISPH.  The International School @ 

ParkCity Hanoi (ISPH) has grown steadily since the school opened 
in August 2019; student numbers now more than double those 
on opening day.  The school now supports over 150 
students from many different nationalities. 
Having recently commenced its second year 
of operation, ISPH has expanded to offer Year 
9 classes, in the lead up to offering its first 
IGCSE programme in the 20201-22 academic 
year.  IGCSEs are UK-based examinations, 
certificated by the University of Cambridge,
providing globally recognised qualifications. 

Now in the first term of its second academic year, ISPH has 
already hosted numerous special events and provided a multitude 
of engaging activities to support student learning.  Instrumental 
lessons and after-school co-curricular activities are offered to all 
students, providing additional opportunities for development and 
growth. 

ISPH’s Tê Giác House kicked off this year’s allocation of House 
Weeks, hosting a variety of activities to incite passion and 
encourage team-building amongst ISPH students. The school also 
hosted its second annual Book Week festival - a popular celebration 
of books and literature, to inspire students to develop a life-long 
passion for reading. Following a week of exciting activities, Book 

Thời điểm hiện tại đang là kỳ học đầu tiên của năm học thứ hai tại 
ISPH, trong kỳ học này  Nhà trường đã tổ chức rất nhiều sự kiện 
đặc biệt với vô số hoạt động thú vị cho các em học sinh nhằm hỗ 
trợ việc học tập của các em. Các buổi học nhạc cụ 1:1 (một giáo 

Week ended with a spectacular costume parade, where students 
and staff dressed as their favourite book characters.
The school’s 2020 Mid-Autumn Festival celebration was also 
embraced with enthusiasm and joy; students making mooncakes, 

lanterns and masks, participating in a topical debate and 
dressing in traditional Áo Dài to complement the celebration.  

It was an honour for ISPH to take part in the Moon Festival 
celebrations along with ParkCity residents as part of the 
ParkCity Community - the school hopes to continue to 
build this close relationship in the months to come 
with other special events.

ISPH families had successfully introduced the school’s first 
ever whole-school performing arts production, ‘Annie Jr’, at 
the ParkCity Club Pavillion in December 2020. ParkCity Hanoi 
residents and friends were invited to attend and they were totally 
enjoyed a dazzling musical performance.

Một năm đã trôi qua và đây cũng là dịp ParkCity Hà Nội kỷ 
niệm một năm thành công rực rỡ của Trường Quốc tế ISPH 
tại Khu đô thị. Trường Quốc tế ParkCity Hà Nội (ISPH) đã 

không ngừng lớn mạnh kể từ khi Nhà trường khai giảng năm học 
đầu tiên vào tháng 8 năm 2019; đến nay số lượng học sinh của Nhà 
trường đã tăng gấp hơn hai lần so với ngày khai giảng đầu tiên. 
Hiện tại, Nhà trường có hơn 150 em học sinh theo học đến từ nhiều 
quốc gia khác nhau trên thế giới. Trong năm thứ 2 hoạt động, 

ISPH cũng mở thêm cấp học mới ở khối 
lớp 9, một bước đệm quan trọng để bắt 
đầu giảng dạy chương trình Trung học 
Quốc tế (IGCSE) của Cambridge từ  năm 
học 2020-21. Chương trình học Trung 
học Quốc tế (IGCSE ) là chương trình 
được công nhận toàn cầu và Chứng chỉ 
IGCSE được cấp bởi Đại học Cambridge 
- một trong những trường đại học danh 
tiếng nhất của thế giới của vương quốc 
Anh.

viên kèm riêng một học sinh trong mỗi tiết học) và các hoạt động 
ngoại khóa sau giờ học được mở cho tất cả học sinh đang theo học 
tại trường, tạo cơ hội để các em học tập và phát triển.

Sự kiện “ISPH’s Tê Giác House” đã khởi động loạt các Tuần lễ dành 
riêng cho các hoạt động theo “Đội Nhà” của năm học, với nhiều 
hoạt động khác nhau được tổ chức để khơi dậy niềm đam mê và 
khuyến khích làm việc theo nhóm đội giữa các em học sinh tại 
ISPH. Nhà trường cũng tổ chức thành công “Tuần lễ Sách - Book 
Week” lần thứ hai - một sự kiện phổ biến nhằm tôn vinh sách và 
văn học, truyền cảm hứng tới các em học sinh nhằm phát triển 
niềm đam mê đọc sách suốt đời. Tiếp nối một tuần với nhiều hoạt 
động sôi nổi, Tuần lễ Sách đã kết thúc bằng buổi diễn hóa trang 
hoành tráng, nơi học sinh, giáo viên và nhân viên hóa trang thành 
những nhân vật yêu thích của mình trong sách.

Lễ hội Trung Thu năm 2020 của Nhà trường cũng được diễn ra 
trong không khí vui tươi và được đón nhận nhiệt tình bởi các 
em học sinh; các em được làm bánh trung thu, đèn lồng và 
mặt nạ, tham gia vào cuộc thi hùng biện và được mặc Áo Dài 
truyền thống tới trường. ISPH cũng rất vinh dự khi được tham 
gia Lễ Hội Trăng Rằm cùng cư dân trong Khu đô thị như một 
phần của Cộng đồng ParkCity Ha Noi - Nhà trường hy vọng sẽ 
tiếp tục xây dựng và duy trì mối quan hệ thân thiết này trong 
thời gian tới với các sự kiện đặc biệt khác.

Buổi công diễn nghệ thuật toàn trường đầu tiên với vở nhạc 
kịch  “Annie Jr” đã được tổ chức thành công tại Lầu vọng cảnh 
Khu tiện ích The ParkCity Club Hanoi vào tháng 12/2020 . Buổi 
biểu diễn đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc với những màn 
trình diễn mãn nhãn tới khán giả, quý cư dân ParkCity cùng 
bạn bè trong sự kiện đặc biệt này.

MỘT NĂM
THÀNH CÔNGTại isPH

ISPH’S TÊ GIÁC HOUSE

TUẦN LỄ SÁCH - BOOK WEEK

A SUCCESSFUL 
FIRST YEAR

LỄ HỘI TRUNG THU NĂM 2020

aT isPH
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INTERIOR-DESIGN TRENDS 2021

PHONG CÁCH 
“TÂN CỔ ĐIỂN MỚI”

SẮP ĐẶT
NHIỀU LAYOUT 

PHONG CÁCH
ĐÔNG DƯƠNG  

PHONG CÁCH 
ĐƠN GIẢN, HIỆN ĐẠI 

Neoclassical style 

Multiple layout

Indochine Style

Modern Simplicity 

XU HƯỚNG NỘI THẤT

Trang trí nội thất cho không gian sống không chỉ khẳng định gu thẩm mỹ độc đáo của 
gia chủ mà còn mang đến sự thoải mái và tiện nghi mỗi khi trở về nhà. Dưới đây là một 
số những phong cách nổi bật được dự đoán sẽ là xu hướng trong năm 2021. 

Interior decoration for living space not only helps designate the owner’s unique aesthetic but 
also provides comfort and convenience whenever you are home. Here are some of the most 
standout styles which are expected to be trending in 2021. 

Tập trung vào sự sang trọng và tinh tế, xu hướng “Tân cổ điển mới” 
trong năm 2021 sẽ thiết kế trên không gian mở, sử dụng vật liệu 
bền vững và thân thiện với môi trường, đồng thời kết hợp đồ nội 
thất và decor phù hợp với thẩm mỹ riêng của mỗi gia chủ. 

Một trong những nghệ thuật sắp đặt tinh tế và tự nhiên đến từ 
những nhà thiết kế người Pháp chính là sự pha trộn các sắc màu 
theo độ đậm, nhạt, hoa văn và chiều sâu theo nhiều tầng lớp khác 
nhau. Phong cách này không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ mà còn 
thể hiện cho gu thẩm mỹ hiện đại và độc đáo của gia chủ. 

Với những gia chủ yêu thích vẻ đẹp Á Đông kết hợp với thiết kế 
Pháp thời xưa thì phong cách này hoàn toàn là một gợi ý hoàn 
hảo. Trong năm 2021, phong cách Đông Dương không chỉ gìn 
giữ những giá trị mộc mạc, hoài cổ mà còn được pha trộn hơi 
thở truyền thống. Tất cả mang đến cho không gian sống sự lãng 
mạn, ấm áp cũng như thể hiện một nét đẹp lịch sử đang dần được 
khôi phục.

Multiple layouts are exquisite and natural installation art brought 
by French designers. Concentrated on the mixture of colors according 
to the intensity, lightness, pattern, and depth of different layers, this 
style will create a strong, memorable impression for every witness. This 
concept is the perfect option for homeowners who love the modern and 
unique aesthetic in the minutest detail of living space. 

For perfectionist homeowners, singularity themed design is a concept 
of the past. Vintage lovers will be attracted by the combination of the 
mysterious ancient Asia beauty with French gothic architecture to 
create a completely new style of beauty.  The classical Indochina theme 
is timeless, tailored to perfection. This will not only form a vintage 
and nostalgic feeling but at the same time framing a romantic and 
harmonized living condition for families to enjoy.

Bên cạnh phong cách “Tân cổ điển”, những gia chủ yêu thích vẻ 
đẹp Châu Âu sẽ có xu hướng lựa chọn sự tối giản trong thiết kế nội 
thất. Đây cũng là phong cách được nhiều người lựa chọn bởi sự 
thanh lịch và mới mẻ mà nó mang lại. Để tạo ra những ấn tượng 
và cá tính riêng, gia chủ nên kết hợp tông màu một cách hài hoà, 
không sử dụng quá nhiều sắc tố trong một gian phòng. 

Besides from  the “Neoclassical” style, homeowners who love European 
beauty often prefer choosing minimalism style in interior design.This is 
also the style chosen by many people because of its elegance and newness 
In order to create a unique impression and personality, homeowners 
should combine color tones harmoniously, not using too many harsh 
pigments in one room.  

Focusing on the elegance and sophistication, the “New Neoclassical” 
trend in 2021 will be designed for open spaces, using sustainable and 
environmentally friendly materials, and at the same time combining 
furniture and decor which suits each home’s unique aesthetic.
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