
Giải thưởng 
bất động sản 
Malaysia FIABCI 2018 
vinh danh PARKCITY 
cho hạng mục quy hoạch 
Khu đô thị tốt nhất
FIABCI MALAYSIA PROPERTY 
AWARD 2018 HONOURED 
PARKCITY FOR ITS 
URBANISM TOWNSHIP

03JANUARY  2019

Welcome to the third issue Community Newsletter – WINDOWS. 

Continuing the success of the first and second publication, in this new one, more updates on the 
construction progress of ParkCity Hanoi and community events will be provided. Especially, great 
new achievement of Desa ParkCity – the model development of ParkCity Hanoi in Malaysia. 

We are all excited to share with you more new information about township facilities and amenities 
at Clubhouse and the International School @ ParkCity Hanoi. Those will take an important part 
to accomplish ParkCity Hanoi as a fully integrated community. 

One of the best things to do in this festive season is to get a publication, take your seat at our 
ParkCityClub with a cup of hot drink and enjoy our new WINDOWS. 

Warm regards,
Mr. Le Quoc Huan
Commercial Director 
Vietnam International Township Development JSC

Thư ngỏ
Chào mừng Quý Độc Giả đến với ấn phẩm WINDOWS số 3 của ParkCity Hanoi. 

Tiếp nối thành công của hai ấn phẩm trước, trong số báo lần này, những thông 
tin mới nhất về tiến độ các dự án và sự kiện cộng đồng tại khu đô thị sẽ được cập 
nhật. Đặc biệt, câu chuyện về thành tựu xuất sắc của khu đô thị Desa ParkCity tại 
Malaysia  - hình mẫu của ParkCity Hanoi, cũng được chia sẻ trong ấn phẩm này. 

Windows số 3 đem đến nhiều hơn những hình ảnh về Trường Quốc tế Liên cấp 
ParkCity đang được đẩy nhanh tiến độ và góp phần quan trọng trong việc hoàn 
thiện toàn diện tiện ích nội khu tại ParkCity Hanoi. 

Với một tách đồ uống nóng và ấn phẩm Windows 3, quý vị hãy cùng tận hưởng 
hương vị mùa lễ hội đang lan toả tại ParkCity Club nhé! 

Trân trọng, 
Ông Lê Quốc Huân
Giám đốc Thương mại 
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Quốc tế Việt Nam

Open Letter

TRƯỜNG QUỐC TẾ PARKCITY HANOI
BỨC TRANH VỀ MỘT TRƯỜNG HỌC

ĐÁNG MƠ ƯỚC TẠI HÀ NỘI 

International School @ParkCity Hanoi  
The painting of a dream school
in Hanoi

DỰ ÁN CHUNG CƯ 
ĐẦU TIÊN CỦA 
PARKCITY 
SẮP TRIỂN KHAI
FIRST CONDOMINIUM 
IN PARKCITY HANOI’S 
SOON COMING

HOTLINE
+84 24-33 533 338   •   +84-936 793 338
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Desa ParkCity tại Kuala Lumpur là dự án được phát triển bởi Perdana ParkCity Sdn 
Bhd (ParkCity) trực thuộc Samling Group, đã giành chiến thắng trong hạng mục “Quy 
hoạch  Khu đô thị tốt nhất” tại Giải thưởng bất động sản Malaysia FIABCI 2018. 

Giải thưởng được trao bởi khách mời danh dự của FIABCI Malaysia là Ngài Tunku Ali 
Redhauddin Tuanku Muhriz và Chủ tịch FIABCI Malaysia Michael Geh trong tiệc Gala 
Dinner hôm thứ bảy 17 tháng 11 năm 2018 vừa qua. Thay mặt tập đoàn ParkCity, Ông 
Joseph Lau – Giám đốc điều hành, đã vinh hạnh đón nhận nhận giải thưởng này. 

“Được ghi nhận bởi một tổ chức chuyên 
môn uy tín và danh giá như vậy sẽ nâng 
cao sự tín nhiệm của chủ đầu tư. Chúng tôi 
xin dành lời cảm ơn đến tất cả nhân viên, 
khách hàng, các nhà thầu và đối tác kinh 
doanh vì những hỗ trợ tuyệt vời dành cho 
chúng tôi,” Ông Joseph Lau phát biểu. 

Tầm nhìn chiến lược của PARKCITY luôn 
lấy con người làm trọng tâm phát triển và 
kiến tạo một không gian sống nơi tôn vinh 
gia đình, láng giềng, cộng đồng, sự gắn 
kết và tiện nghi. Lấy cảm hứng từ sự đổi 
mới, chất lượng và phát triển bền vững, 
PARKCITY luôn đảm bảo rằng những dự án 
của mình sẽ mang tới giá trị vững bền cho 
cộng đồng. 

Ông Joseph Lau, Giám đốc điều hành của 
tập đoàn PARKCITY, trong một cuộc phỏng 

vấn gần đây với Tạp chí The CEO đã đề cao sức mạnh của thương hiệu để đưa công 
ty lên những tầm cao mới. Desa ParkCity biểu tượng cho những nguyên tắc và cách 
thức về lý tưởng xây dựng nên một cộng đồng phát triển bền vững. 

“Chúng tôi muốn gắn kết mọi người trong sự đồng nhất, kết nối và tự hào. Đó là nơi 
dành cho mọi lứa tuổi, mọi cơ hội được học tập và phát triển, được tương tác và 
trưởng thành.”, Ông Joseph Lau nói thêm.

Ngoài Desa ParkCity, dự án Marina ParkCity tại Miri và ParkCity Hanoi, Việt Nam, 
cũng đã được lên kế hoạch và phát triển dựa trên những nguyên tắc chung và giá trị 
cốt lõi của hương hiệu. Cả hai khu đô thị đều đạt nhiều giải thưởng từ các tổ chức 
chuyên môn uy tín. Desa ParkCity đã từng chiến thắng 3 Giải thưởng bất động sản 
Malaysia FIABCI – Hạng mục Nhà ở (thấp tầng) với Adiva năm 2009, Casaman năm 
2014 và The Mansions năm 2015.

Desa ParkCity tại Kuala 
Lumpur là một dự án 
được phát triển bởi Tập 
đoàn Perdana ParkCity 
trực thuộc Samling 
Group, đã giành chiến 
thắng trong hạng mục 
“Quy hoạch khu đô thị 
tốt nhất” tại Giải thưởng 
bất động sản Malaysia 
FIABCI 2018. 

N E W S

FIABCI MALAYSIA 
PROPERTY AWARD 2018 
HONOURED PARKCITY 
FOR ITS URBANISM 
TOWNSHIP
Giải thưởng bất động sản Malaysia 
FIABCI 2018 vinh danh PARKCITY cho 
hạng mục Quy hoạch khu đô thị tốt nhất
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The award was presented by FIABCI Malaysia’s Guest-of-

Honour Yang Amat Mulia Tunku Besar Seri Menanti Negeri 

Sembilan, Tunku Ali Redhauddin Tuanku Muhriz and FIABCI 

Malaysia’s President Michael Geh during the Gala Dinner 

on Saturday, 17 November 2018. Receiving of behalf of 

PARKCITY was its Group CEO, Datuk Joseph Lau.

“Being accorded with this award from such prestigious 

professional body enhances the credibility of the developer. 

We have to thank all our staff, purchasers, contractors and 

business associates for their support rendered to us”, said 

Datuk Joseph Lau.

PARKCITY stays true to its brand’s vision for creating spaces 

centered on life and consistently aims to create a sense 

of place focused on family, neighbourhood, community, 

connectivity and convenience. Inspired by innovation, 

quality and sustainability, PARKCITY always ensures that its 

developments offer value to their communities.

Desa ParkCity at Kuala Lumpur, a development by 
Perdana ParkCity Sdn Bhd (ParkCity), a wholly owned 
subsidiary of Samling Group, has been crowned as the 
winner in the FIABCI Malaysia Property Awards 2018 in 
the Master Plan Category.

FIABCI MALAYSIA 
PROPERTY AWARD 2018 
HONOURED PARKCITY 
FOR ITS URBANISM 
TOWNSHIP

Datuk Joseph Lau, PARKCITY’S Group CEO in his recent 

interview in The CEO Magazine has emphasized the power 

of the brand to bring the company to greater heights. 

Desa ParkCity embodies the principles and approaches 

surrounding the idea of building a lifetime community. 

“For us, we want people to be united by a sense of identity, a 

sense of connection and a sense of pride. It is also a place for 

all ages and abilities to learn and grow, interact and mature, 

thrive and evolve,” added Datuk Joseph Lau.

Apart from Desa ParkCity, PARKCITY’s Marina ParkCity in 

Miri and ParkCity Hanoi in Vietnam have also been planned 

and developed based on the same principles and branding 

pillars. Both the townships have won many accolades from 

the industry professional bodies. Desa ParkCity had also 

previously won three FIABCI Malaysia Property Award 

recognitions – Residential (low rise) Category for Adiva in 

2009, Casaman in 2014 followed by The Mansions in 2015.

Datuk Joseph Lau, Group CEO of ParkCity (second from left) together with nine other award recipients at the FIABCI Malaysia Property 
Award 2018 / Ông Joseph Lau, Giám đốc điều hành của tập đoàn PARKCITY (thứ hai từ trái sang) cùng với chín đại diện chiến thắng tại Giải 
Thưởng Bất Động Sản Malaysia FIABCI 2018
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Sự kiện đã thu hút và chào đón hơn 8,000 lượt khách đển vui chơi và trải 
nghiệm. 

Ngày hội “Trăng tròn sum vầy 2018” đã mang đến rất nhiều trải nghiệm hấp 
dẫn, những trò chơi thú vị cho các gia đình và các em nhỏ như: biểu diễn 
ảo thuật, xiếc, ca nhạc, ban nhạc đường phố, khám phá bí mật trong cung 
trăng, gặp gỡ chị Hằng - chú Cuội, xem múa sư tử, tập làm bánh nướng - 
bánh dẻo và phá cỗ trông trăng là những hoạt động duy nhất chỉ có mỗi dịp 
trung thu về. Không chỉ vậy, điểm nhấn đặc biệt của Ngày hội Trung thu tại 
ParkCity Hanoi còn là 80 gian hàng ẩm thực và mua sắm phong phú trên 
đại lộ ParkCity. 

Sự kiện còn mang đến nhiều hoạt động với nhiều phần quà giá trị và ý nghĩa 
cho các gia đình và các bé. Trong đó, có giải thưởng bằng tiền mặt cùng 
voucher trải nghiệm khu tiện ích ParkCity Hanoi. Hơn thế nữa, chương trình 
còn là cơ hội học tập và nâng cao tiếng Anh được hỗ trợ bởi Trung tâm tiếng 
Anh Apollo Văn Quán với 20 suất học bổng giá trị. 

Với những sự kiện như “Trăng tròn sum vầy 2018”, ParkCity Hanoi hy vọng đã 
và sẽ mang đến không gian bổ ích dành cho cư dân, hướng tới xây dựng một 
cộng đồng văn minh, thịnh vượng, là nơi để sum họp gia đình và bạn bè, kết 
nối tình thân vào mỗi dịp lễ truyền thống đặc biệt trong năm. 

Hãy cùng đón chờ những sự kiện văn hoá cộng đồng sẽ diễn ra trong thời 
gian tới tại ParkCity Hanoi.

Với 5 nhân tố cốt lõi dẫn dắt và là kim chỉ nam trên con đường phát 
triển ParkCity Hanoi, đó là: Gia Đình – Láng Giềng – Cộng Đồng – Sự 
gắn kết & Sự tiện nghi, dịp Trung Thu năm nay, ParkCity đã tổ chức rất 
thành công chương trình “Trăng Tròn Sum Vầy” vào ngày 15/09 vừa 
qua nhằm kết nối cộng đồng, tạo một không gian vui chơi bổ ích và ý 
nghĩa cho các gia đình và các bé nhân dịp Tết đoàn viên này.

Mid-Autumn 
Festival 2018 in 
ParkCity Hanoi

Embracing the five core values, including: Family, Neighborhood, 
Community, Connectivity and Convenience, ParkCity Hanoi had 
successfully hold The Mid-Autumn event on 15th September for local residents 
and outside visitors in order to connect community, creating an exciting and 
entertaining environment for families and children in this family reunion 
season.

The event attracted and warmly welcomed more than 8,000 guests.

Mid-Autumn Festival 2018 had brought many joyful experiences and exciting 
activities to visitors such as magic tricks, circus performances, street music, 
meeting with The Moon Lady and The Moon Boy, Lion dance, learning to make 
the moon cakes and enjoying all Mid-Autumn specialties. Last but not least was 
the participation of more than 80 cuisine and shopping booths on ParkCity 
boulevard.

By this chance, ParkCity Hanoi had gifted many valuable presents to families and 
kids to delight and honor all visitors. There were cash rewards and vouchers to 
experience all services and amenities at ParkCity Hanoi Club in 7 days. Moreover, 
the rewards are extended to scholarships by Apollo Van Quan English Center, 
offering kids chances to learn and enhance English language skills. 

With the success of Mid-Autumn 2018, ParkCity Hanoi hopes to bring to our dear 
residents a meaningful event to create a prosperous and healthy community, 
a place for family and friends to connect and unite in every special traditional 
occasion. 

Let’s look forward to welcoming more community activities that will be held at 
ParkCity Hanoi in near future.

Mid-Autumn 
Festival 2018 in 
ParkCity Hanoi
Ngày hội “Trăng tròn sum vầy 2018” tại 
ParkCity Hanoi
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T H E  M A N S I O N S

The M
ansions

Ý tưởng về một căn nhà tiện nghi và sang trọng như một resort 5* luôn là mơ ước của nhiều người, nhất là 
những cư dân sinh sống tại các khu đô thị lớn với không gian chật hẹp. Hơn thế, khi chất lượng cuộc sống đang 
ngày một nâng cao, cùng với quỹ thời gian hạn hẹp thì nhu cầu về một căn nhà không chỉ đơn thuần là nơi để 
ở, mà còn là nơi để tận hưởng cuộc sống đẳng cấp mà không cần phải đi xa. 
Với 5 năm lợi thế xuất sắc của The Mansion dưới đây chắc chắn sẽ thuyết phục các khách hàng cũng như khẳng 
định quyết định đúng đắn của các cư dân khi lựa chọn The Mansions.  

When quality of life is advancing and time is limited, what people need is more than just a home but a place 
where they can enjoy their life without having to travel far away. 
With these listed 5 outstanding advantages of The Mansions, the investors will be surely persuaded and the 
righteous decision of choosing The Mansions is once again confirmed. 

5

1

4

2

5

3

fascinating facts 
about The Mansions
điều đặc biệt về The Mansions

VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA

TIỆN ÍCH HOÀN HẢO

THIẾT KẾ ƯU VIỆT, 
CÔNG NĂNG VƯỢT TRỘI

LỰA CHỌN UY TÍN CỦA CÁC 
CƯ DÂN NGOẠI QUỐC

KHÔNG GIAN XANH LÝ TƯỞNG 
NHƯ MỘT CHUYẾN NGHĨ DƯỠNG 5*

Prime location

Superior utilities and facilities

Excellent design, 
outstanding functions

Reliable choices for 
foreign residents

Ideal green environment of 
a 5-star resort-like home

Toạ lạc tại “trái tim” của ParkCity Hanoi, ngoài 
những lợi thế vốn có của toàn dự án, tiểu khu 
cao cấp The Mansions “ghi điểm” hơn cả nhờ vị 
trí trung tâm có thể kết nối linh hoạt và nhanh 
chóng nhất đến Khu phức hợp giải trí – mua 
sắm - ẩm thực ParkCity và các tiểu khu khác 
trong dự án, giúp cư dân tận hưởng một cuộc 
sống tiện nghi và toàn diện.

Nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là điểm cân 
bằng và tận hưởng cuộc sống hoàn hảo nhất, 
nơi thư giãn và nuôi dưỡng tâm hồn cùng 
những người thân yêu. Tất cả những điều đó, 
cư dân sẽ được trải nghiệm tại The Mansions 
– ParkCity Hanoi. 
Với The Mansions Club, cư dân sẽ được sử 
dụng những tiện ích đẳng cấp 5 sao gồm 01 
hội trường đa năng, bể bơi ngoài trời, bể bơi 
thư giãn, phòng gym, khu vườn nướng, vườn 
mê cung, sân chơi khám phá,…

Bên cạnh việc các căn nhà đều được trang bị 
thang máy riêng biệt với thiết kế không gian 
thông tầng khoáng đạt, một điểm nhấn nổi bật 
của The Mansions đó là khu vườn trên cao rộng 
tới 40m2 của mỗi căn nhà giúp cho gia chủ có 
thể tự do sáng tạo và tận hưởng không gian 
xanh riêng theo cách của mình - một khoảng 
xanh hoàn hảo dành cho những khoảnh khắc 
gia đình, bạn bè tụ họp.

Là một khu đô thị hiện đại và đẳng cấp bậc 
nhất hiện nay, ParkCity Hanoi nói chung và 
The Mansions nói riêng thu hút không chỉ 
người Việt tham gia đầu tư và sinh sống mà 
còn là nơi rất nhiều khách ngoại quốc đến 
từ Hongkong, Argentina, Ý, Canada, v.v… đặt 
niềm tin và chọn là nơi cư ngụ tại Việt Nam.

Nằm giữa “ốc đảo xanh” ParkCity Hanoi, The 
Mansions có mật độ xây dựng thấp nhất tại 
Việt Nam hiện nay với 28 căn/ha. Chủ đầu tư 
đã “hào phóng” dành diện tích cực lớn cho 
không gian cảnh quan xanh mát với vườn cây, 
thảm cỏ, cư dân sẽ luôn được tận hưởng cảm 
giác hoà mình giữa thiên nhiên với 35 loại cây 
bóng mát & 35 loại cây bụi, tránh xa những 
khói bụi và ngột ngạt phố thị.

Located at the ‘heart’ of ParkCity Hanoi, The 
Mansions has the most privilege as residents here 
can easily access to ParkCity Mall, The ParkCity 
Club Hanoi and nearby neighborhoods with 
the shortest amount of time, which is extremely 
efficient and convenient. 

Home is not only a house you comeback after a 
long day but also a place for you to enjoy your life 
to the fullest. It should be a shelter where you feel 
relaxed from the deepest of your soul and a place 
you spend times with your loved ones. 
At The Mansions Club, the locals can access 
to use high-qualified services including one 
multipurpose hall, outdoor swimming pool, gym, 
sauna, BBQ area, maze garden, kid’s playground, 
etc.

Besides personal lift, double volume that embraces 
natural lights, another emphasis over master plan 
of The Mansions is up-to 40m2 roof garden in each 
mansion. The homeowners, with their creativity, 
can freely decorate and enjoy that small green 
corner in their own way.

ParkCity Hanoi, especially The Mansions, is now one 
of the most modern, luxurious and prestige townships, 
attracting not only Vietnamese customers but also 
many foreigners coming from different nations 
such as Hong Kong, Argentina, Italy, Canada, … to 
choose this place as their home in Vietnam.

The Mansions has the lowest density among 
current projects in Hanoi with only 28 units per 
hectare. The owner is indeed “generous” to spare the 
opulent landscape for gardens, manicured lawns, 
meandering garden paths and parks embracing 
every house. Residents will always be able to enjoy 
the sense of being in the middle of nature with 
thousand kinds of shrub and shade tree.

T H E  M A N S I O N S
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In many projects, developers usually 

prioritize project location or architecture 

but not put focus entirely on customers’ 

needs and conveniences. The 3 or 

4-storey regal parkhomes with bigger 

area sometimes cause disadvantages 

and are lack of safety for families having 

elderly people, kids or people with 

mobility limitations.

Thoroughly understand this, the developer 

of ParkCity Hanoi did research and 

brought personal lift into the design of 4-storey units in order 

to offer multi-generation family a flexible and comfortable life. 

The concern of falling off the steps, carrying heavy luggage or 

children’s safety while playing is no longer a big issue. Now, the 

in-house lift installation in 3-storey unit will definitely increases 

the asset‘s value and bring residents a premium living standard. 

This excellent feature of The Mansions, once again, proved 

the great vision and deep understanding of ParkCity Hanoi’s 

developer about customers’ needs and expectations.

Với sự xuất hiện hàng loạt của các dự án 

cao cấp hiện nay, các chủ đầu tư thường 

chú trọng vào vị trí đắc địa và kiến trúc 

hiện đại mà chưa đầu tư vào vấn đề tiện 

ích của người sử dụng. Các căn hộ 3-4 

tầng với diện tích lớn đôi khi vẫn gây bất 

tiện và thiếu an toàn cho gia đình có người 

già, trẻ nhỏ hay những người bị giới hạn về 

khả năng vận động. 

Hiểu được điều này, các kiến trúc sư & 

chủ đầu tư của dự án ParkCity Hanoi đã 

nghiên cứu và đưa tháng máy riêng vào thiết kế căn hộ cao cấp 

4 tầng, và nay có thêm cả trong thiết kế 3 tầng giúp cho cuộc 

sống trở nên thuận tiện và linh hoạt hơn với các gia đình đa 

thế hệ. Nỗi lo lắng về khó khăn trong di chuyển, trơn trượt, phải 

mang vác các vật dụng nặng hay thiếu an toàn cho trẻ nhỏ khi 

chơi đùa không còn nữa. 

Hơn thế nữa, việc lắp đặt thang máy riêng trong thiết kế căn 

3 tầng còn làm tăng giá trị của ngôi nhà, mang lại chuẩn mực 

sống cao cấp cho cư dân với tiện ích vượt trội và đẳng cấp. 

Điều này đã thể hiện được tầm nhìn chiến lược và sự thấu hiểu 

nhu cầu khách hàng của nhà đầu tư ParkCity Hanoi trong khu 

The Mansions.

THE MANSIONS ĐÃ CÓ 
THIẾT KẾ THANG MÁY 
DÀNH CHO NHÀ 3 TẦNG

THE MANSIONS 
PROVIDES 3-STOREY 
UNIT WITH LIFT

The M
ansions

ParkC
ity Stream

Là một trong những khu đô thị đáng sống bậc nhất Hà Nội, 

ParkCity Hanoi được biết đến với những phân khu thấp tầng 

cao cấp, không gian sống xanh , tiện nghi đẳng cấp cùng với 

chất lượng xây dựng được chú trọng. Nối tiếp thành công 

từ các dự án biệt thự, nhà vườn liền kề Nadyne Gardens, 

Evelyne Gardens và The Mansions, chủ đầu tư sẽ tiếp tục 

triển khai kế hoạch xây dựng khu chung cư mới tại khu đô 

thị. Đây là một bước tiến quan trọng giúp ParkCity Hanoi 

tiếp cận gần hơn tới khách hàng với đa dạng lựa chọn nhà ở.

Dự án chung cư đầu tiên của ParkCity Hanoi có tổng diện 

tích 7,301m2 với 432 căn hộ, mang đến không gian sống hiện 

đại và tinh tế cho khoảng 1200 cư dân. Đây là dự án chung 

cư được đầu tư kĩ lưỡng với vị trí vô cùng thuận lợi, thiết kế 

As one of the top distinctive townships in Hanoi currently, 

ParkCity Hanoi has been known for high-class low rise 

neighborhoods, lush greenery living spaces and international-

standard public facilities with concentrated high quality 

construction. Following the success of Nadyne Gardens, 

Evelyne Gardens and The Mansions, the developer will start 

developing condominium category. This is an important 

step forward to make ParkCity Hanoi be more accessible to 

customers with diversified housing choices. 

The first condo will be built on total area of 7,301m2 with 432 

units, offering modern and elegant living space to over 1200 

future residents. This is a well-planned and invested condo 

project with the most prime location, which is located on 

ParkCity Boulavard - the heart of ParkCity Hanoi. ParkCity 

Hanoi commits to bring customers outstanding condos with 

international standard in all aspects coupled with priority on 

creating spaces for family-oriented bonding.  

The condominium show unit‘s completion is on the ‘tik tok’ to 

get to open for viewing at the beginning of 2019.  The new 

condo is expected to launch in Q2/2019 and handed over 

in Q2/2021. This project highlights on the milestone, which 

will again confirm that ParkCity Hanoi is the most livable 

community in Hanoi.

tinh tế nằm ngay trên đại lộ ParkCity và toạ lạc tại vị trí trung 

tâm của khu đô thị ParkCity Hanoi, thuận tiện di chuyển đến 

các khu tiện ích xung quanh. Nhà đầu tư ParkCity cam kết 

sẽ đem đến cho khách hàng những căn hộ tiêu chuẩn chất 

lượng quốc tế với nhiều không gian giành cho sự gắn kết 

gia đình.

Hiện tại, căn hộ mẫu cho chung cư đang được gấp rút chuẩn 

bị và sẽ hoàn thiện cho khách tham quan từ đầu năm 2019. 

Dự án dự kiến sẽ được giới thiệu ra thị trường trong Quý 

1/2019 và được bàn giao chính thức vào Quý 2/2021, chắc 

chắn sẽ sớm trở thành điểm sáng mới, khẳng định vị thế của 

ParkCity Hanoi là khu đô thị thịnh vượng và đáng sống.

DỰ ÁN 
CHUNG CƯ 
ĐẦU TIÊN 
CỦA PARKCITY 
SẮP TRIỂN KHAI

FIRST CONDOMINIUM 
IN PARKCITY HANOI 
IS SCHEDULED 
TO START

PA R K C I T Y  S T R E A M

ParkC
ity Stream

Để biết thêm thông tin chi tiết, 
vui lòng liên hệ qua hotline/ 
For more detailed information, 
please contact hotline:

+84936793338
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Trường Quốc tế ParkCity Hanoi (ISPH) là trường cùng hệ 
thống với Trường Quốc tế ParkCity Kuala Lumpur (ISPKL), 
một trong những trường quốc tế tốt nhất trong khu vực 
thành lập năm 2011 và đến nay đã bao gồm hơn 1.200 học 
sinh đến từ 50 quốc gia. ISPLK được đánh giá “Xuất sắc trên 
tất cả các lĩnh vực” theo báo cáo kiểm định độc lập của 
ISQM (Tổ chức Kiểm định Chất lượng Trường quốc tế).

Chương trình giáo dục quốc tế
Chương trình đào tạo của ISPH được xây dựng cho học sinh 
lứa tuổi từ 3 đến 18 tuổi với số lượng tối đa là 24 em/lớp 
nhằm đảm bảo mỗi em học sinh sẽ được quan tâm sát sao 
và toàn diện nhất.

Tại đây, các học sinh sẽ được đào tạo theo Giáo trình quốc 
gia Anh Quốc kết hợp Giáo trình Tiểu học Quốc tế (IPC) 
đối với bậc tiểu học và Giáo trình quốc gia Anh Quốc đối 
với bậc trung học, tạo tiền đề hướng tới các kỳ thi lấy 
chứng chỉ được công nhận toàn cầu của Trung tâm khảo thí 
Cambridge là chứng chỉ Trung học quốc tế (IGCSE) và chứng 
chỉ Tú tài Anh (A-level). Chương trình giáo dục này đã được 
áp dụng thành công tại 160 quốc gia trên thế giới, chắc chắn 
sẽ là nền tảng tri thức vững chắc cho các em vươn xa và hội 
nhập toàn cầu. 

Trường Quốc tế ParkCity Hanoi (ISPH) cũng sẽ kế thừa một 
hệ thống quản lý vận hành tuyệt vời từ Trường Quốc tế 
ParkCity Kuala Lumpur (ISPKL) với đội ngũ giáo viên có trình 
độ cao và giàu kinh nghiệm, đa số đến từ Vương Quốc Anh. 
Một số thầy cô sẽ chuyển trực tiếp từ ngôi trường cùng hệ 
thống ở Kuala Lumpur đến Trường Quốc tế ParkCity Hanoi, 
trong đó bao gồm thầy Hiệu trưởng Rik Millington, đảm bảo 
tạo dựng một môi trường học tập hoàn hảo. 

Môi trường toàn diện 
Ngoài chương trình giáo dục hiện đại bậc nhất, môi trường 
học tập là một trong những yếu tố quan trọng quyết định 
hiệu quả học tập của các em, khiến các em thích thú khám 
phá, hứng khởi tìm tòi và yêu thích việc đến trường mỗi ngày. 
ISPH được trang bị cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn quốc tế, 
các phòng thí nghiệm – thực hành tiên tiến, hệ thống phòng 
chức năng cho giáo dục thể chất và hoạt động ngoại khoá 
đa năng và nhiều tiện ích. 

Đặc biệt, khuôn viên trường được xây dựng trong hệ sinh 
thái xanh mát của khu đô thị có diện tích rộng 77.4ha, và 
được giám sát chặt chẽ bởi hệ thống CCTV suốt 24 giờ với 
nhân viên an ninh luôn có mặt quanh khu vực trường học 
cả ngày và đêm. Chính vì thế, các vị phụ huynh sẽ luôn cảm 
thấy an tâm từ lúc trẻ bước chân tới trường mỗi ngày đến 
khi trở về bởi con em mình luôn được học tập và vui chơi 
trong một không gian trong lành và an toàn tối đa.

(ISPH) is the sister school of The International School @
ParkCity Kuala Lumpur (ISPKL), Malaysia – one of the 
best international schools in the region and being rated 
as ‘Outstanding’ in all areas following an independent 
accreditation review by ISQM (The International Schools 
Quality Mark). 

International education system
ISPH provides educational program for children from 3 to 18 
years old and the maximum number of students per class is 
only 24 students to assure that each student will be paid full 
attention and taken care properly. 

ISPH will deliver The National Curriculum of England and 
The International Primary Curriculum (IPC) to the Primary 
School children, and the National Curriculum of England for 
the Secondary School children, working towards the globally 
recognised Cambridge International Examinations at IGCSE 
and A-level. This program had been successfully applied in 
over 160 countries, will undoubtedly be a solid foundation of 
knowledge for children to grow and integrate into the global 
development.
 

ParkC
ity Stream

International School 
@ Parkcity HANOI The painting of 

a dream school 
in HanoiTrường Quốc tế ParkCity Hanoi

- Bức tranh về một trường học 
đáng mơ ước tại Hà Nội

Hoạt động ngoại khoá và thể chất đa dạng
Bên cạnh những đầu tư về chương trình giảng dạy và cơ sở 
vật chất, trường còn rất chú trọng tổ chức các hoạt động 
ngoại khoá để bổ trợ thể chất và kỹ năng sống cho học sinh, 
giúp các em sẽ trở thành những cá nhân toàn diện và năng 
động. 

Tầm nhìn của Trường Quốc tế ParkCity Hanoi (ISPH) là trở 
thành trường quốc tế hàng đầu tại Hà Nội bằng cách mang 
đến những thành tựu giáo dục xuất sắc, không chỉ trong lĩnh 
vực học thuật mà còn các lĩnh vực thể thao, nghệ thuật và 
hơn thế nữa. 

Với những kinh nghiệm được đúc rút từ việc xây dựng thành 
công Trường Quốc tế ParkCity Kuala Lumpur (ISPKL), chủ 
đầu tư ParkCity Hanoi kỳ vọng Trường Quốc tế ParkCity 
Hanoi (ISPH) sẽ là nơi giúp định hướng tương lai, truyền cảm 
hứng học tập và sáng tạo, rèn luyện các kỹ năng sống để 
giúp các em học sinh sẵn sàng hội nhập với thế giới, vun 
đắp xây dựng nhân cách cho các bạn trẻ trở thành những 
cá nhân văn minh và có trách nhiệm. ISPH sẽ góp phần phát 
triển giáo dục Việt Nam lên cùng đẳng cấp với tri thức quốc 
tế. 

ISPH sẽ đón lứa học sinh đầu tiên từ 5 đến 13 tuổi vào tháng 
8 năm 2019 từ các gia đình Việt Nam cũng như con em của 
các gia đình ngoại quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt 
Nam. Chắc chắn ISPH sẽ mang đến một môi trường học 
tập quốc tế chất lượng trong một cộng đồng ParkCity thịnh 
vượng và đẳng cấp.

ISPH inherits an excellent operational management 
system from ISPKL and guarantees a highly qualified and 
experienced School Leadership Team with native English 
speaking teachers. Some of the teachers will be transferring 
from ISPH sister school in Kuala Lumpur, including the school 
Principal, Mr Rik Millington. 

A distinctive learning environment
In addition to most advanced education program, learning 
environment is also one of the important factors that affect 
the students’ academic performance and inspire them 
to explore new things as well as encourage them to enjoy 
school-time everyday. ISPH is equipped with international 
standard facilities, advanced labs and multi-functional 
rooms for physical education and extracurricular activities. 

In particular, the campus is located within an area of 77.4ha 
of the green ecosystem of ParkCity Hanoi and monitored by 
24-hour CCTV and security staff. Therefore, parents will rest 
assured that their children is able to learn and play within a 
clean, safe and secured community.

Diverse extracurricular and physical activities 
for students
Apart from the best effort to bring excellent academic 
program and well-equipped learning environment to 
students, ISPH also provides various extracurricular activities 
to strengthen student’s physical development and their life 
skills.

ISPH vision is to be the premier international school in 
Hanoi by offering excellence in the academic sphere, on the 
sporting field, in the arts, and beyond. 

With a lot of experience taken from The International 
School@ParkCity Kuala Lumpur (ISPKL), the Developer of 
ParkCity Hanoi expects International School @ ParkCity 
Hanoi (ISPH) will become a place to train, inspire and nurture 
students in terms of knowledge and necessary skills, get 
them ready for their future as well as to foster student’s 
morality and personality. ISPH will definitely contribute to  
the education in Vietnam and enhance it up to international 
standards.

ISPH will welcome the first Vietnamese and foreign students 
from 5 to 13 years old in August 2019. Definitely, ISPH will 
provide an international education environment of excellent 
quality within a prosperous and liveable ParkCity community.

Sự ra đời của Trường Quốc tế ParkCity Hanoi (ISPH) 
được dự đoán sẽ đáp ứng những kỳ vọng của các bậc 
cha mẹ về một ngôi trường chuẩn quốc tế, nơi tạo tiền 
đề vững chắc và chắp cánh ước mơ cho con trẻ.  

International School @ ParkCity Hanoi (ISPH) has been 
established to fulfill parents’ wishes of an international 
and distinctive educating system and environment 
for their children, which can nurture and give them 
beyond the best to embrace the future.

ENQUIRY NOW

hotline: 093 44 55 228
info: info@isph.edu.vn 
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Giữa những tất bật và 
bụi bặm của phố thị thì một không 

gian nhà ở có sự xuất hiện của cây xanh 
luôn mang lại cảm giác tươi mới và tràn đầy 

sức sống. Dưới đây là gợi ý về một số loài cây giúp 
thanh lọc không khí mà bạn nên trồng trong nhà.

Among the hustle and bustle of the city, a little green 
corner always brings fresh and energetic feelings 
to your home. Here is the list of some air-cleaning 
houseplants you should have in your house.

MANG KHÔNG GIAN XANH
VÀO NGÔI NHÀ CỦA BẠN

Bringing Greenery 
To Your 

Home Sweet Home

L I F E S T Y L E

Lifestyle

Lưỡi hổ là một trong những loài cây có khả năng lọc không 
khí vô cùng tốt cả ngày lẫn đêm. Bạn có thể đặt loài cây này 
trong phòng ngủ để tăng lượng oxy trong khi ngủ và đặc 
biệt nên đặt trong phòng có nhiều máy in, máy tính. Không 
chỉ vậy, Lưỡi hổ còn mang ý nghĩa đặc biệt khi là biểu tượng 
của sự tiến lên, an cư thịnh vượng cùng quyết tâm thành 
công của gia chủ.

Lan Ý tại Việt Nam còn được biết đến với tên gọi là cây 

Bạch Môn hoặc Huệ Hoà Bình. Cây không chỉ có tác dụng 

hút ẩm mà còn cân bằng không khí và tiêu diệt các tế bào 

nấm mốc trong nhà. Ngoài ra cây còn có thể hấp thụ năng 

lượng bức xạ nhân tạo phát ra từ đồ điện tử như tivi, máy 

tính, lò vi sóng,… Lan Ý trong phong thuỷ mang ý nghĩa cân 

bằng trường khí, điều hoà và hấp thu nguồn năng lượng 

xung khắc giúp đem lại không gian sống hài hoà, yên bình.

Đây là một trong những loài cây được NASA công bố là 

có lợi cho sức khoẻ con người. Cây có tác dụng lọc không 

khí, loại bỏ các chất ô nhiễm và giảm nguy cơ mắc bệnh về 

đường hô hấp.

Nha đam thường được bày trong phòng ngủ để cải thiện 

chất lượng không khí, giúp bạn có giấc ngủ sâu và thoải mái 

hơn. Cây ưa sáng, ít tốn công chăm sóc và không cần phải 

tưới nước nhiều.

Aloe Vera is usually placed in bedroom to improve air quality 

that helps your sleep sound and deeper. This plant favors 

lights, no need to water frequently or take you too much care.

Là một trong những loài cây được mệnh danh là “máy lọc 

khí thiên nhiên tốt nhất”, cây thường xuân rất hiệu quả trong 

việc làm sạch không khí và làm mát không gian. Cây còn 

có thể loại bỏ những tác nhân gây dị ứng như nấm mốc. Sự 

mảnh mai, mềm mại của loài cây này rất phù hợp trong việc 

trang trí nhà cửa.

Appearing as one of “the best natural air purifier”, this plant 

brings up effective solution to clean air and cool down the 

surrounding environment. Furthermore it can help to eliminate 

allergen such as mildew. Its slender figure is suitably fit for 

home decoration and also easy to plant without much care.

NASA confirmed Spider Plant benefits human’s health: 

purify air; filter dirt and reduce the risk of having respiratory 

diseases. With its elegant figure, this plant is normally used 

for decoration purpose.

Peace lilies filter the pollutants from the air through their 

leaves and send them to the roots. This plant not only cleans 

air but also gives off moisture and even absorbs radian 

energies from electronic devices such as TV, computer, 

microwave, etc. Since leaves of Peace lilies like a dusk 

magnet, you should clean or wipe down the leaves at least 

once a year to help them absorb sunlight better. Also Feng 

Shui recommends Peace Lily should be placed at home or 

workspace to balance all incompatible energies to bring a 

peaceful life.

Cây có tên gọi khác là cây Bách Nhật Bản, thường được 

trồng làm cây bonsai cỡ nhỏ đặt trong nhà. Loài cây này 

giúp làm trong lành không khí, cung cấp độ ẩm và loại bỏ 

bụi bẩn. Tuyết tùng cần được tưới nước thường xuyên và 

đặt ở nơi râm mát. Loài cây này còn mang ý nghĩa thiêng 

liêng trong văn hoá Nhật Bản khi được coi là nơi trú ẩn của 

linh hồn người quá cố và các vị thần.

Loài cây có nguồn gốc từ Madagasca này còn được gọi 

là cây Lá Bỏng, mang lại rất nhiều lợi ích cho ngôi nhà của 

bạn. Phần thân và lá của cây tích nước có tác dụng điều hoà 

không khí, thích hợp trồng ở nơi có không khí khô, thoáng.

This plant brings many benefits to your home. Having water 

storage in its trunk and leaf, Kalanchoe is considered as “a 

natural air-conditioner” that can regulate air in your room 

and suitable to plant in dry and cool place. It prefers direct 

sunlight and needs water only when the soil is dry.

Cedrus tree (also known as Japanese cedrus) normally is 

planted as small sized bonsai. This bonsai is an emitter of 

oxygen, purifying air by absorbing large quantities of other 

harmful gases such as carbon dioxide (CO2) and producing 

moistures. This plant does best at cool temperature, needing 

sufficient light and essential amount of water. In Japanese 

culture, it is believed to be the shelter of gods and spirits.

Snake plant, is one of the most recommended plants for 

improving air quality. You can put this plant in your bedroom 

in order to increase amount of oxygen and enhance your 

sleep quality. Especially when this plant is placed in home or 

office, it can bring strong positive energy and shields owners 

from negative Chi.

1) Cây lưỡi hổ (snake plant)

2) Cây tuyết tùng 
(Cedrus tree)

3) Cây sống đời
(Kalanchoe)

4) Cây Lan Ý (Peace Lily)

5) Cây dây nhện 
(Spider plant)

6) Cây thường xuân
(Ivy plant)

7) Cây Nha Đam (Aloe Vera)
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