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TOAÂN CAÃNH
Sinh viên SIU trải nghiệm thử
thách với “Unbelievable Race
2016”

QUÖËC TÏË AÁ CHÊU

ST. CROIX LUTHERAN HIGH SCHOOL (SCL) ĐẾN THĂM
TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU

Amazing team là đội về đích đầu tiên của cuộc đua
“Unbelievable Race 2016”

Học sinh lớp 12 tham dự Lễ dâng
hương
Ngày 07/01/2017, học sinh lớp 12 Trường
Quốc tế Á Châu đã tham dự Lễ dâng hương
trang trọng tại Khu truyền thống - dã ngoại
SIU. Bên cạnh nghi thức dâng hương, học sinh
còn được tham gia rất nhiều hoạt động vui chơi
bổ ích, sôi nổi như: hội trại, chương trình ẩm
thực, trò chơi vận động, giao lưu ca hát…
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Học sinh Trường Quốc tế Á Châu chào đón đại diện SCL

N

gày 09/01/2017, Trường Quốc tế Á Châu đã tiếp đón thân mật đại diện SCL
trong chuyến thăm đến Việt Nam. Hiệu trưởng Todd Russ, Giám đốc học thuật
Jeff Lemke của SCL và đại diện Trường Quốc tế Á Châu đã có buổi gặp gỡ, trao
đổi thân mật nhằm tăng cường sự hiểu biết và mở rộng hợp tác đào tạo giữa 2 bên.
St. Croix Lutheran High School là một trong những trường học uy tín được học sinh
Trường Quốc tế Á Châu lựa chọn là điểm du học hè yêu thích. SCL tọa lạc tại thành phố
West St. Paul, là trường tư thục nổi tiếng ở bang Minnesota - Hoa Kỳ. Trường có 2 khu
nội trú đầy đủ tiện nghi, hơn 20 câu lạc bộ dành cho năng khiếu và thể thao như: kịch
nghệ, âm nhạc, báo chí, ngoại giao, tennis, golf, bóng đá, bóng chuyền…
Lễ dâng hương không chỉ là cơ hội để học
sinh Trường Quốc tế Á Châu ghi nhớ và tri
ân công lao các bậc tiền nhân, các thế hệ thầy
cô và đấng sinh thành mà còn tạo động lực,
giúp học sinh hun đúc lòng quyết tâm để nỗ
lực, phấn đấu gặt hái được thành công trong
tương lai.

IPS chào đón mùa xuân với Lễ hội
hóa trang độc đáo
Từ ngày 12/01 đến 18/01/2017, học sinh
Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu
đã có dịp hòa mình vào không khí đón xuân
sôi động trên khắp cả nước khi tham gia Lễ
hội hóa trang độc đáo do nhà trường tổ chức.
Mang đến các tiết mục trình diễn thời
trang và văn nghệ đặc sắc thể hiện đặc trưng
văn hóa của các dân tộc Việt Nam cũng như
của các nước trên thế giới, các em học sinh
IPS đã truyền tải thông điệp vô cùng ý nghĩa:

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc thể hiện đặc trưng văn
hóa của các dân tộc Việt Nam

Cùng chung tay bảo vệ và xây dựng một thế
giới hòa bình.
Không chỉ là cơ hội để các em tìm hiểu
thêm về các nền văn hóa khác nhau trên thế
giới, lễ hội còn là nơi học sinh thỏa sức sáng
tạo trong các tiết mục hóa trang, trình diễn
thời trang hay phát huy năng khiếu âm nhạc,
nhảy múa, làm MC trên sân khấu…

Ảnh: Tư liệu

“Unbelievable Race” là chương trình trải
nghiệm thực tế do sinh viên ĐH Quốc tế Sài
Gòn thiết kế và tổ chức dựa trên ý tưởng của
chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng
“The Amazing Race”.
Diễn ra vào ngày 24/12/2016,
“Unbelievable Race” quy tụ 6 đội chơi sinh
viên các khóa của SIU. Với 8 chặng đua ở
các địa điểm khác nhau, các đội chơi lần lượt
di chuyển và thực hiện các thử thách đa dạng
như: giải mật thư, ghép mô hình, mua hàng
hóa theo đúng số tiền được giao, bán bánh
và trao quà từ thiện, thử thách ăn, thử thách
dưới nước… Không chỉ cần thể lực bền bỉ,
các thử thách đòi hỏi các đội chơi phải thể
hiện sự nhanh nhẹn, phán đoán, ứng phó linh
hoạt, vận dụng tư duy logic cùng tinh thần
đoàn kết chặt chẽ giữa các thành viên. Hoàn
thành các chặng đua một cách xuất sắc và về
đích sớm nhất, Amazing team trở thành nhà
vô địch mới của “Unbelievable Race 2016”
trong năm thứ 2 tổ chức.

Đặc sắc “Spring Carnival 2017” của học sinh AHS

H

ọc sinh Bậc Trung học AHS Trường Quốc tế Á Châu đã có những khoảnh khắc hết sức
vui tươi, đáng nhớ khi tham gia Lễ hội mùa xuân - Spring Carnival 2017 - sự kiện chào
đón Xuân Đinh Dậu diễn ra từ ngày 17/01 đến 19/01/2017.
Nhiều hoạt động vui chơi đặc sắc đã diễn ra ở lễ hội như: hội chợ ẩm thực, văn nghệ, thiết kế
và trình diễn thời trang, góc Tết quê (gói bánh chưng, bánh tét, viết câu đối, trang trí hoa mai,
hoa đào, mâm ngũ quả). Thông qua các hoạt động diễn ra trong lễ hội, các em học sinh có cơ
hội tìm hiểu về văn hóa của các nước trên thế giới, đặc biệt là phong tục Tết cổ truyền của Việt
Nam. Ngoài ra, học sinh còn có cơ hội phát huy năng khiếu và tính sáng tạo của mình khi tham
gia nhiều hoạt động bổ ích trong lễ hội.

Sinh viên SIU tham quan Nhà
máy Yakult
Sáng 09/3/2017, sinh viên khóa 8 Trường
ĐH Quốc tế Sài Gòn đã có chuyến tham quan
thực tế đến Nhà máy sữa Yakult đặt tại Khu
Công nghiệp Việt Nam - Singapore, Thuận
An, Bình Dương. Không chỉ được tìm hiểu
về quy trình sản xuất theo công nghệ hiện đại
của nhà máy sữa thương hiệu Nhật Bản, các
bạn SV còn có cơ hội trao đổi trực tiếp với

Sinh viên có cơ hội tìm hiểu về hoạt động của nhà máy

đại diện Yakult về nhiều vấn đề liên quan đến
sản phẩm cũng như các mô thức kinh doanh,
hoạt động marketing… Nằm trong chuỗi
hoạt động học tập thực tế dành cho sinh viên
năm 2 của SIU, chuyến đi đem lại cho SV
cái nhìn cận cảnh về môi trường thực tế công
việc trong tương lai.

Gian hàng hội chợ ẩm thực trong Lễ hội mùa xuân

SIU thu hút sự quan tâm của thí
sinh trong Ngày hội tư vấn tuyển
sinh 2017

HƠN 2.000 HỌC SINH NÔ NỨC TRẢI NGHIỆM LÀM SINH VIÊN SIU

Sáng 12/02/2017, chương trình Tư vấn
mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ
GD&ĐT và Đại học Quốc gia TPHCM tổ
chức đã diễn ra sôi nổi, thu hút gần 10.000
học sinh các trường THPT đến từ TPHCM và
các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước,
Bà Rịa - Vũng Tàu… tham quan, tìm hiểu.

Các bạn học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh Trường Đại
học Quốc tế Sài Gòn

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn nhận được sự
quan tâm của rất nhiều học sinh đến tìm hiểu
thông tin về ngành nghề, cách xét tuyển vào
trường. Các em được tư vấn và giải đáp các
thắc mắc liên quan đến những đổi mới trong kỳ
thi THPT quốc gia 2017 cũng như việc chọn
trường, chọn ngành phù hợp với năng lực, sở
trường và đam mê của thí sinh. Để khuyến
khích, động viên học sinh, SIU còn trao tặng
10 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho
các em học sinh vượt khó học giỏi đến từ nhiều
trường THPT khác nhau tại TPHCM và các
tỉnh lân cận tham dự chương trình tư vấn.

Học sinh hòa mình vào chương trình văn nghệ đặc sắc với sự góp mặt của các ca
sĩ khách mời nổi tiếng

T

rong 3 ngày 26/02, 19/3/2017 & 09/4/2017, hơn 2.000 học sinh đến từ 14 trường
THPT trên địa bàn TPHCM và nhiều tỉnh lân cận đã hào hứng tham gia ngày hội
trải nghiệm làm sinh viên SIU - SIU Open day 2017 được tổ chức tại Trường Đại
học Quốc tế Sài Gòn (SIU).
SIU Open day là sự kiện thường niên được tổ chức nhằm giúp học sinh có cơ hội tìm
hiểu về môi trường học tập quốc tế tại SIU. Tham gia chương trình, các em được phổ
biến về cơ chế xét tuyển ĐH-CĐ năm 2017, chính sách học bổng hấp dẫn của SIU và
tham gia các hoạt động tư vấn, định hướng ngành nghề bổ ích. Sự góp mặt của chuyên
gia tâm lý PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn, TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, TS. Huỳnh Anh Bình
cùng các ca sĩ nổi tiếng: Trúc Nhân, Thanh Duy Idol, V.Music, Nam Cường… đã góp
phần đem đến không khí sôi nổi và hào hứng cho chương trình.
truong QU C TE A CHAU
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CHUNG KẾT GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NAM SINH VIÊN SIU

Th.S Gina Parselle - giảng viên Khoa Kinh doanh & Xã hội,
Trưởng phòng Quan hệ quốc tế và khối Châu Âu chủ trì
hội thảo

Gay cấn cuộc đua tìm ra gương
mặt chiến thắng “Talent Seeking
Contest 2017”

2017” đã tìm ra các gương mặt học sinh chiến
thắng. Đó chính là chủ nhân của các suất học
bổng giá trị, bao gồm: 6 suất học bổng du học
hè 01 tuần tại Singapore (trị giá 1,990 USD/
suất) đối với học sinh bậc tiểu học và 4 suất
học bổng 50% học phí năm học 2017-2018
(trị giá mỗi suất từ 49 - 78,8 triệu đồng) gồm 2
suất cho học sinh bậc THCS và 2 suất cho học
sinh khối 10 & 11. Đối với HS khối 12, 2 suất
học bổng được trao bởi Trường Đại học Quốc
tế Sài Gòn trị giá 40% học phí 4 năm chương
trình giảng dạy bằng tiếng Việt (mỗi suất từ
74,5 - 85,4 triệu đồng) hoặc 20% học phí 4
năm chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh
(mỗi suất từ 95,4 - 104,5 triệu đồng).

Thí sinh có cơ hội trau dồi và rèn luyện kỹ năng tiếng Anh,
kỹ năng thuyết trình, tư duy, sáng tạo

Hội thảo quốc tế “Quản lý và lãnh
đạo trong thế kỷ 21”

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng - “Talent
Seeking Contest” là một trong những hoạt
động ngoại khóa của chương trình quốc tế
tại Trường Quốc tế Á Châu. Diễn ra từ tháng
3 hàng năm, cuộc thi đem đến cho học sinh
cơ hội trau dồi và phát huy khả năng sử dụng
tiếng Anh. Từ sân chơi này, đã có không ít
học sinh tài năng của trường được phát hiện
và bồi dưỡng.
Với các vòng thi viết luận và thuyết trình
hoặc các vòng thi TOEFL dành cho học sinh
tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ
thông, các em đã có cơ hội thể hiện khả năng
sử dụng tiếng Anh điêu luyện của mình. Sau
gần 2 tháng tranh tài, “Talent Seeking Contest

Chiều 17/3/2017, Trường Đại học Quốc
tế Sài Gòn phối hợp Đại học South Wales
(Vương quốc Anh) tổ chức hội thảo với chủ
đề “Quản lý và lãnh đạo trong thế kỷ 21” do
Th.S Gina Parselle - giảng viên Khoa Kinh
doanh & Xã hội, Trưởng phòng Quan hệ
quốc tế & khối Châu Âu chủ trì với sự tham
gia của sinh viên Trường Đại học Quốc tế
Sài Gòn.
Hội thảo diễn ra sôi nổi với các nội dung:
So sánh sự khác biệt giữa quản lý và lãnh
đạo, những đặc trưng trong quản lý và lãnh
đạo trong thế kỷ 21, phân tích các vấn đề về
lãnh đạo đa văn hóa, xu hướng nghề nghiệp,
đội ngũ nhân viên, tính cách nào phù hợp
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Học sinh AHS tham gia ngày hội
"Học sinh cấp THCS với sáng tạo
khoa học"
Sáng 30/3/2017, gần 50 gương mặt học
sinh giỏi của Bậc Trung học AHS Trường
Quốc tế Á Châu đã tham dự ngày hội “Học
sinh cấp THCS với sáng tạo khoa học” do
Phòng GD&ĐT Quận 1 tổ chức.
Tham gia tranh tài ở 5 trạm thi khoa
học: Trưng bày sản phẩm, dự án khoa học
kỹ thuật; Khám phá các vì sao; Tàu du lịch
trên sông; Vui cùng khoa học; Mô hình hiệu
ứng Domino, gần 1.000 học sinh đến từ 13
trường THCS trên địa bàn Quận 1 đã có một
ngày giao lưu, trải nghiệm đầy thú vị. Ngày
hội được xem là sân chơi trí tuệ bổ ích dành
cho học sinh. Thông qua việc ứng dụng kiến
thức khoa học vào thực tiễn, các em có cơ
hội phát huy khả năng tư duy, óc sáng tạo và
rèn luyện kỹ năng thực hành.

Học sinh AHS vô cùng hào hứng với ngày hội giao lưu ý
nghĩa này

Ảnh: Tư liệu

C

hiều 30/3/2017, tại sân vận động Thảo Điền đã diễn ra trận chung kết Giải vô địch
bóng đá nam sinh viên Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn - The 2017 SIU Championship.
Sau hơn một tháng tranh tài, giải bóng đá nam sinh viên SIU đã trải qua 10 trận
cầu sôi nổi, gay cấn với nhiều bàn thắng đẹp. Trận chung kết giữa 2 đội Khóa 7 và Khóa
9 đã diễn ra sôi nổi với nhiều pha bóng đỉnh cao, tinh thần thi đấu quyết liệt và kết thúc
với tỉ số 11-4. Cúp vô địch giải bóng đá nam sinh viên Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn 2017
đã thuộc về đội bóng nam Khóa 7.

với từng vị trí… Hội thảo quốc tế “Quản lý
và lãnh đạo trong thế kỷ 21” giúp sinh viên
khám phá những công cụ, chiến lược nâng
cao năng lực lãnh đạo, là cơ hội để sinh viên
tích lũy thêm các kỹ năng cần thiết nhằm
chuẩn bị cho công việc trong tương lai.

Chung kết cuộc thi Hùng biện
tiếng Anh - English Speaking
Contest 2017
Vòng chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng
Anh - “English Speaking Contest 2017” diễn
ra sáng 31/3/2017 là cuộc tranh tài giữa 14
thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ vòng
cơ sở.
Sau 2 vòng thi thuyết trình tiếng Anh hấp
dẫn và gay cấn, học sinh Châu Đức Ngân
(cơ sở Cộng Hòa), Nguyễn Đan Khanh (cơ
sở Thái Văn Lung) và Ngô Tiến Vĩ (cơ sở
Cao Thắng) lần lượt là những gương mặt
giành chiến thắng ở 3 nhóm cấp độ: Starter,
Elementary & Pre-Inter; Inter & Upper; và
TOEFL (Beginner, Inter).
“English Speaking Contest” là sân chơi
tạo điều kiện cho học sinh trau dồi kỹ năng
hùng biện, kỹ năng trình bày trước đám đông
và tư duy phản biện. Trong quá trình tham
gia hùng biện, học sinh có cơ hội được rèn
luyện, phát huy kỹ năng tiếng Anh, đồng thời
học hỏi, cọ xát cùng với các bạn, giúp các em
thêm tự tin, năng động.

Học sinh lớp 5 IPS tham quan AHS

từ rất nhiều vật liệu khác nhau như: giấy,
nhựa, vỏ hộp sữa, gỗ ép, đất sét, lá cây…
Thông điệp được gửi gắm qua mỗi tác phẩm
cũng được các họa sĩ nhí thể hiện phong phú
và đầy ý nghĩa: từ việc kêu gọi bảo vệ môi
trường, bảo vệ trẻ em đến truyền tải những
thông điệp ý nghĩa về tình yêu thương gia
đình, gửi gắm ước mơ trẻ thơ…
Các tiết mục được các bạn sinh viên đầu tư kỹ lưỡng

"Let Colors Speak" là cuộc thi mang tiêu chí giáo dục nghệ
thuật mà Trường Quốc tế Á Châu muốn dành cho học sinh
của mình

20 tác phẩm xuất sắc được chọn, trong đó
10 giải dành cho học sinh Bậc Tiểu học IPS
và 10 giải cho Bậc Trung học AHS; 1 giải
bình chọn cho tác phẩm được yêu thích; 2
giải dành cho tác phẩm sáng tạo và 2 giải tác
phẩm ấn tượng.

Dự án học thuật “Glow”

“
“Glow” là tên của dự án học thuật do sinh
viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh và
Kinh tế đối ngoại SIU khóa 8 lên ý tưởng và
tổ chức thực hiện vào ngày 13/4/2017 tại cơ
sở Fleming Campus - Trường Đại học Quốc

tế Sài Gòn. Dự án được thực hiện nhằm
hoàn thành học phần môn học Quản trị nhân
sự. Các bạn sinh viên đã thể hiện tài năng
cũng như sự sáng tạo của mình khi truyền
tải nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc sống
dành cho những người trẻ thông qua các tiết
mục độc đáo, đa dạng. Sự phối hợp ăn ý giữa
các thành viên cũng góp phần làm nên thành
công cho dự án.

Tập huấn sử dụng giáo án điện tử
Sáng 22/4/2017, Bậc Tiểu học IPS Trường
Quốc tế Á Châu đã tổ chức buổi tập huấn hỗ
trợ giáo viên thiết kế giáo án điện tử. Tại buổi
tập huấn, các giáo viên được hướng dẫn cách
thức sử dụng các phần mềm thiết kế giáo án
điện tử cùng các phần mềm hỗ trợ khác nhằm
phát huy tính chủ động, sáng tạo, giúp giáo
viên có những giờ lên lớp sinh động mang lại
hiệu quả học tập cao dành cho học sinh. Buổi
tập huấn đồng thời còn giúp giáo viên mở
rộng thêm kiến thức về ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác giảng dạy.

Ngày hội trò chơi dân gian
Học sinh IPS hào hứng với Ngày hội tham quan AHS

Sáng 07/4/2017, các em học sinh lớp 5
Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu đã
hào hứng tham gia Ngày hội tham quan Bậc
Trung học AHS. Đây là sự kiện được tổ chức
dành riêng cho học sinh khối 5 IPS trong thời
điểm các em chuẩn bị bước sang cấp học
mới. Những hoạt động diễn ra trong sự kiện
nhằm mang đến cho các em cái nhìn toàn
diện về môi trường học tập, sinh hoạt hiện
đại, đổi mới tại Bậc Trung học AHS. Chuyến
tham quan cũng góp phần tạo niềm hứng thú
và động lực để học sinh tự tin chuyển tiếp lên
cấp trung học thuộc hệ thống Trường Quốc
tế Á Châu.

T

ừ ngày 18/4 đến 28/4/2017, Ngày hội trò chơi dân gian đã diễn ra tại khắp các cơ sở của
Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu. Ngày hội quy tụ nhiều trò chơi hấp dẫn và thú
vị như: nhảy sạp, ném vòng, ô ăn quan, làm bánh in, nhảy dây, kéo co, đập heo, tạt lon,
rồng rắn lên mây… Không chỉ mang đến cho học sinh một sân chơi lành mạnh, bổ ích, Ngày hội
trò chơi dân gian còn góp phần khơi gợi cho các bạn nhỏ về những nét văn hóa truyền thống của
dân tộc, tạo cho các em ý thức gìn giữ giá trị đạo đức tốt đẹp trong tâm hồn.

Phát triển năng khiếu mỹ thuật
với "Let Colors Speak"
Sáng 11/4/2017, đông đảo các họa sĩ nhí
được lựa chọn từ các cơ sở của Trường Quốc
tế Á Châu phấn khởi tranh tài tại vòng chung
kết “Let Colors Speak 2017”. Bên cạnh hình
thức vẽ tranh truyền thống, cuộc thi năm nay
có sự đa dạng trong các hình thức nghệ thuật
sáng tạo của thí sinh. Các tác phẩm được làm

Trò chơi ô ăn quan
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HOÅC SINH

QUAN TÊM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN (SIU)

LÝ DO SIU TRỞ
THÀNH ĐIỂM ĐẾN
LÝ TƯỞNG DÀNH
CHO SINH VIÊN
ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

BẬC ĐẠI HỌC:
1. Đối với HS tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam,
SIU thực hiện 2 phương thức:
• Xét tuyển thí sinh thi THPT quốc gia đạt ngưỡng
đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT.
• Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 đối với thí sinh
tốt nghiệp THPT có điểm trung bình chung các
môn thuộc khối xét tuyển và trung bình cả năm
lớp 12 từ 6.0 trở lên.
2. Đối với học sinh nước ngoài, học sinh Việt Nam
tốt nghiệp THPT ở nước ngoài và học sinh học các
trường quốc tế tại Việt Nam, xét tuyển dựa vào
kết quả học tập THPT.
BẬC CAO ĐẲNG: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT.

Email: admission@siu.edu.vn
Website: www.siu.edu.vn

Những ưu điểm nổi
bật về cơ sở vật
chất, chương trình
đào tạo cùng môi
trường học tập, sinh
hoạt tối ưu dành
cho sinh viên chính
là điểm thu hút đặc
biệt của Trường Đại
học Quốc tế Sài Gòn.
6
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FLEMING CAMPUS:
16 Tống Hữu Định, P. Thảo Điền, Quận 2, TPHCM
Tel: 08.54093926 - Fax: 08.54093928

LEWIS CAMPUS:
8C Tống Hữu Định, P. Thảo Điền, Quận 2, TPHCM
Tel: 08.54093929 - 08.54093930

Ảnh: Tư liệu

✒ TUỆ MINH

Dự án SIU tại Q.9, TPHCM
được thiết kế bởi AREP - Pháp

SIU có quan hệ hợp tác với nhiều trường ĐH nước ngoài; là thành viên các tổ chức
kiểm định chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ: Hiệp hội quốc tế các
trường ĐH đào tạo ngành Kinh doanh (IACBE), Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh
thương bậc ĐH (AACSB) và đang thực hiện kiểm định quốc tế của IACBE.

1

Hệ thống cơ sở vật
chất tiện nghi, hiện
đại
   
Tiến sĩ Lê Văn Học Nguyên Phó Chủ
nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo
dục, Thanh niên, Thiếu niên và
Nhi đồng của Quốc hội khi nói
về SIU từng chia sẻ: “Tôi đánh
giá cao sự phấn đấu rất kiên trì
của SIU trong việc xây dựng cơ
sở vật chất khang trang, thiết
bị dạy học hiện đại, tạo điều
kiện cho SV học tập, dã ngoại
và rèn luyện thể chất, tức là
SIU đã phấn đấu và thực hiện
rất tốt theo Nghị quyết 50/
QH12 của Quốc hội, Luật Giáo
dục và Luật Giáo dục đại học
2012”.
    SIU là một trong số ít trường
đại học của Việt Nam hiện
nay được đánh giá cao nhờ
môi trường giảng dạy, học
tập, nghiên cứu, giải trí, thể
thao đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Các campus được xây dựng
và trang bị cơ sở vật chất tiện
nghi, hiện đại. Các lớp học được
phân bổ nhỏ với số lượng sinh
viên giới hạn, thích hợp để tạo
điều kiện tương tác tối đa giữa
giảng viên và SV thông qua các
giờ lên lớp với giảng viên, hội
thảo, thuyết trình, câu lạc bộ
chuyên ngành, học theo nhóm
tại thư viện sách, thư viện điện
tử hoặc tại phòng tự học với
phương tiện hiện đại.

2

Môi trường học tập,
ngoại khóa năng
động
Tại SIU, hàng năm,
các chương trình thực
tập - thực tế, gặp gỡ và giao
lưu với các nhà quản lý - hoạch
định chính sách của Chính phủ,
lãnh đạo các công ty và tập
đoàn hàng đầu của Việt Nam
và nước ngoài luôn được chú
trọng tổ chức. Những buổi hội
thảo về nhiều chủ đề thuộc các
lĩnh vực khác nhau cũng diễn
ra thường xuyên, giúp SV giải
quyết các vấn đề thực tiễn ngay
khi còn đang học tại trường.
SIU hiện có 12 câu lạc bộ do
SV quản lý đang hoạt động
trong các lĩnh vực: nghệ thuật,
học thuật, nghiên cứu khoa
học, thể thao… Trường mời các
chuyên gia đầu ngành, nhà
báo, nghệ sĩ uy tín cố vấn cho
các CLB nhằm trao đổi và hỗ trợ
SV trong suốt quá trình phát
triển. Tham gia các CLB được
xem là hoạt động bổ ích vừa
để giải trí, vừa phát triển năng
khiếu, rèn luyện các kỹ năng
mềm và là cơ hội tốt để SV gây
ấn tượng trong hồ sơ xin việc.
Ngoài ra, các hoạt động của
chương trình ngoại khóa sôi nổi
tại trường cũng góp phần quan
trọng giúp SV tự tin, năng động
và phát huy năng lực bản thân
dù trong bất kỳ môi trường
nào.

3

Chương trình học
bổng đa dạng, hấp
dẫn
Như các trường ĐH
hàng đầu trên thế giới
luôn có những chương trình
hỗ trợ tài chính để tìm kiếm,
nuôi dưỡng tài năng, chương
trình học bổng đa dạng của
SIU cũng là một trong những
yếu tố mà HS-SV và phụ huynh
rất quan tâm. Trong hàng
trăm suất học bổng hấp dẫn
hàng năm, đáng chú ý có học
bổng Chủ tịch SIU và học bổng
Tài năng trị giá lên đến 481
triệu/suất dành cho HS có
thành tích xuất sắc trong học
tập, nghiên cứu khoa học và
nổi bật trong các hoạt động
nghệ thuật, thể thao, công tác
xã hội…
Bên cạnh đó, Trường còn
dành rất nhiều suất học bổng
giá trị như: học bổng toàn
phần học phí năm 1, học bổng
50%, 20%, 10%, 5% học phí
năm 1, cùng hàng trăm suất
học bổng 30% học phí năm
1 dành cho HS đăng ký trực
tuyến chương trình “Tôi muốn
trở thành sinh viên SIU năm
2017” nhằm tạo điều kiện cho
các em có cơ hội học tập trong
môi trường đại học tiêu chuẩn
Hoa Kỳ. Đặc biệt ở SIU, SV được
tài trợ 100% học phí chương
trình kỹ năng tiếng Anh và tin
học trong suốt 3 năm học.

• Gần 85% SV SIU tốt
nghiệp có việc làm - có
em thành lập doanh
nghiệp, tạo việc làm
cho nhiều người khác.
SV SIU đã và đang đạt
được những thành
công tại các công ty
hàng đầu Việt Nam
và tập đoàn đa quốc
gia danh tiếng như:
Tập đoàn Bosch, Tập
đoàn Neumann Kaffee
Gruppe - Đức, Tập đoàn
En-Japan (EnWorld)
- Nhật, VietinBank,
Sacombank, VPBank,
MBBank, ANZ,
Standard Chartered,
Samsung, HTV…
• 15% SV còn lại học
lên bậc cao hơn hoặc
chuyển tiếp du học tại
nhiều nước trên thế
giới.
• 89% SV tốt nghiệp đạt
khá giỏi.
• 100% SV tốt nghiệp
có chứng chỉ TOEFL tối
thiểu 79 iBT hoặc TOEIC
tối thiểu 500 điểm,
trong đó 20% SV đạt
điểm TOEIC trên 800.
• 1.200 SV đã và đang
theo học tại SIU.
• Gần 200 giảng viên là
Giáo sư, Phó giáo sư,
Tiến sĩ, Thạc sĩ đảm
nhận công tác giảng
dạy và nghiên cứu tại
SIU.
• 69 công ty Việt Nam và
đầu tư nước ngoài bảo
trợ chương trình thực
tập của SIU.
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TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ Á CHÂU
ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI
ĐẠI HỌC ALBERTA

S

áng 22/02/2017, Trường Quốc tế Á Châu và
Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (thành viên của
Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu) đã tiếp đón
thân mật ông Edy Wong - đại diện University of
Alberta sang thăm và làm việc. Đây là chuyến thăm đầu
tiên của đại diện một trong những trường đại học hàng
đầu Canada đến với GAIE, đánh dấu mối quan hệ hợp
tác tốt đẹp giữa 2 bên.

HỌC BỔNG

UQ Economics
Scholarship
Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn tiếp đón ông Edy Wong - đại diện Trường Đại
học Alberta - Ảnh: Tư liệu

University of Alberta là trường đại học xếp thứ 3
ở Canada và thứ 31 trên thế giới theo Times Higher
Education. Trường hiện có hơn 37.830 sinh viên đến từ
143 quốc gia, 200 chương trình đào tạo cử nhân, 170
chương trình đào tạo sau đại học với 18 khoa. Các ngành
đào tạo chủ yếu: Khoa học môi trường, Đời sống và
Nông nghiệp, Giáo dục, Công nghệ, Luật, Dược và Nha
khoa…

Ảnh: www.pinterest.com

Trường ĐH Alberta - Ảnh: www.wikimedia.org
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CÁC XẾP HẠNG CỦA UQ:
• Đứng thứ 50 theo
Performance Ranking of
Scientific Papers for World
Universities 2016
• Đứng thứ 51 theo QS World
University Rankings 2016
• Đứng thứ 52 theo U.S. News
- Best Global Universities
Rankings 2016
• Đứng thứ 55 theo Academic
Ranking of World
Universities 2016

Thông tin học bổng

The School of Economics thuộc The
University of Queensland cung cấp
học bổng cho ứng viên Việt Nam có
thành tích học tập và hoạt động ngoại
khóa xuất sắc có nguyện vọng theo
học chương trình cử nhân Kinh tế của
trường.

Giá trị học bổng

Học bổng có giá trị 50% học phí, không
bao gồm chi phí sinh hoạt, đi lại hoặc
bảo hiểm y tế ở nước ngoài.

Điều kiện tham gia

Vietnam
Ảnh: www.nmsw.uq.edu.au

✒ NHƯ QUỲNH (Lược dịch)

HS-SV Việt Nam mong muốn theo học chương trình cử nhân Kinh tế có
thể nhận được học bổng giá trị đến 50% học phí của The University of
Queensland (UQ) - một trong những trường đại học nghiên cứu hàng
đầu tại Úc và là một trong 3 thành viên của Úc góp mặt trong mạng
lưới trường đại học quốc tế Universitas 21.
Thành lập năm 1910, UQ có 6 khoa chính:
• Kinh doanh, Kinh tế và Luật
• Kỹ thuật, Kiến trúc và Công nghệ thông tin
• Sức khỏe và Khoa học nghiên cứu hành vi
• Khoa học xã hội và nhân văn
• Y khoa
• Khoa học
Trong số 244.000 cựu sinh viên xuất sắc của UQ có những người từng đoạt
giải Nobel, giải Oscar hoặc đảm nhiệm vị trí CEO của những công ty lớn nằm
trong danh sách Fortune 500 và lãnh đạo trong chính phủ…

• Nhập học trực tiếp đối với ứng viên
tốt nghiệp trường chuyên có uy tín
tại Việt Nam với điểm trung bình
lớp 12 tối thiểu 8.0 tính theo thang
điểm 10. Ngoài ra, học sinh phải
hoàn thành môn Toán cao cấp (bao
gồm giải tích)
• Ứng viên phải có chứng chỉ IELTS 6.5
với các điểm kỹ năng đều trên 6.0
hoặc TOEFL iBT 87 với các điểm kỹ
năng tối thiểu: Nghe 19; Nói 19; Đọc
19 và Viết 21.

Hình thức đăng ký

1. Hoàn thành mẫu đơn xin học bổng
của UQ
2. Hoàn thành mẫu đơn nhập học
quốc tế của UQ tại: https://apply.
uq.edu.au/
3. Nộp đơn kèm với hồ sơ tại đại diện
giáo dục quốc tế của UQ hoặc nộp
trực tiếp tại Bộ phận Tuyển sinh quốc
tế của UQ. Hồ sơ bao gồm:
• Bảng điểm THPT
• Thư bày tỏ nguyện vọng
• 2 thư giới thiệu
• Sơ yếu lý lịch
• Chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL iBT
còn thời hạn giá trị trong vòng
2 năm.

Lưu ý

• Ứng viên gửi mail với chủ đề:
"Economics Scholarship Application"
• Nhà trường không chấp nhận
những mẫu đơn chưa hoàn thành
hoặc quá thời hạn học bổng
• Học bổng sẽ được áp dụng từ học kỳ
1 hoặc học kỳ 2 năm học 2018.

Thời hạn nộp hồ sơ

Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 06/10/2017.

Ảnh: www.studyexperience.fr

Để biết thêm thông tin về học bổng, ứng
viên có thể liên hệ qua email: scholar@
economics.uq.edu.au
truong QU C TE A CHAU
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HỌC SINH QUAN TÂM

STUDENTS' CONCERNS

Ảnh: www.stateoffranklin.net

Học bổng
International
Students
Academic
Merit
Scholarship

✒ THÙY DUNG (Lược dịch)
East Tennessee State University (ETSU) được thành lập
vào năm 1911 với tên gọi East Tennessee State Normal
School. Năm 1963, ETSU chính thức trở thành trường
đại học với tên gọi như hiện nay.
Tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố Johnson - Tennessee
- Hoa Kỳ, cơ sở chính của ETSU rộng 340 mẫu nằm dưới
dãy núi Buffalo và Cherokee. Toàn thể khuôn viên trường có
hơn 80 tòa nhà, bao gồm khu học xá, thư viện, ký túc xá, sân
thể thao, thậm chí là nhà hát và giảng đường ngoài trời.
ETSU có 11 trường riêng biệt cung cấp khoảng 140
chương trình học thuật ở các lĩnh vực nghệ thuật và khoa
học, kinh doanh và công nghệ, giáo dục, và khoa học sức
khỏe. Ngoài ra, sinh viên ETSU có thể tham gia hơn 200 câu
lạc bộ và tổ chức sinh viên.

Thông tin học bổng

Học bổng International Students Academic Merit
Scholarship dành cho sinh viên quốc tế có nguyện
vọng theo học chương trình đại học và sau đại học
tại East Tennessee State University, trị giá 50%
học phí (không bao gồm các chi phí khác). Học
bổng chỉ được sử dụng để học tại ETSU, được áp
dụng trong 8 học kỳ đối với sinh viên đại học và
có thể được áp dụng cho học kỳ mùa hè.

Điều kiện tham gia

• Sinh viên phải nộp đơn xin nhập học trước khi
nộp đơn xin học bổng
• Có hoặc dự định xin visa du học F-1 hoặc J-1
• Có giấy chứng nhận thành tích học tập
• Sinh viên được khuyến khích nộp đơn xin
học bổng ngay khi nộp đơn xin nhập học vào
ETSU.

Hạn chót nộp hồ sơ

• Học kỳ mùa thu: trước ngày 15/7/2017
• Học kỳ mùa xuân: trước ngày 15/10/2017

Ảnh: www. etsuhoops.com

Ảnh: www.johnsoncitypress.com

Để biết thêm thông tin về học bổng, ứng viên có
thể liên hệ qua địa chỉ: shupej@etsu.edu
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Giải thưởng danh giá Pulitzer

Ảnh: www.keloland.com

✒ MINH HẰNG (Tổng hợp và lược
dịch)

P

ulitzer là một trong
những giải thưởng danh
giá nhất của Mỹ, gồm
21 hạng mục chủ yếu thuộc
lĩnh vực báo chí và nghệ thuật
văn chương. Giải thưởng
Pulitzer được thành lập tại Đại
học Columbia theo di nguyện
của Joseph Pulitzer. Các giải
thưởng được công bố vào tháng
4 hàng năm theo đề nghị của
Hội đồng giải thưởng Pulitzer.
Điều kiện trao giải
Người đoạt giải Pulitzer có
thể là một cá nhân, một tổ chức
hoặc một thành viên của một tổ
chức báo chí.
Ở mỗi hạng mục, Hội đồng
giám khảo của giải thưởng
Pulitzer sẽ chọn người chiến
thắng từ 3 ứng viên cuối cùng
được đề cử. Trong những dịp
hiếm hoi, Hội đồng sẽ trao một
giải thưởng đặc biệt cho một
tác phẩm hoặc cá nhân có thành
tích xuất sắc.
Các giải thưởng Pulitzer
thường được Hiệu trưởng Đại
học Columbia trao tại một bữa
tiệc diễn ra vào cuối tháng 5
hàng năm, khoảng một tháng
sau khi tên của những người
chiến thắng được công bố. Năm
2016 đánh dấu lễ kỷ niệm 100

năm ngày giải thưởng Pulitzer
ra đời, diễn ra tại Low Library
trong khuôn viên Đại học
Columbia.
Giải thưởng dành cho
người được tôn vinh
Giải thưởng gồm giấy chứng
nhận và tiền mặt trị giá 10.000
USD và tăng lên 15.000 USD
Ảnh: www.nytimes.com
từ năm 2017. Riêng hạng mục
Phục vụ cộng đồng dành cho tổ Associated Press giành chiến thắng hạng mục Phục vụ cộng đồng giải thưởng Pulitzer 2016
chức báo chí Mỹ sẽ được trao
thêm huy chương vàng, hạng
Một số giải thưởng Pulitzer tiêu biểu ở các lĩnh vực
mục giải thưởng này không
Kể từ năm 1918 cho đến nay, tờ báo The New York Times đã xuất
dành cho cá nhân. Qua nhiều
sắc giành được 122 giải Pulitzer trong các hạng mục báo chí. Nelson
năm, huy chương đã trở thành
Harding là người duy nhất giành được giải thưởng Pulitzer trong
biểu tượng cho toàn bộ giải
2 năm liên tiếp cho Biên tập phim hoạt hình năm 1927 và 1928 với
thưởng Pulitzer.
bộ phim “May His Shadow Never Grow Less”. Tiểu thuyết “Gone
Năm 1918, huy chương
With the Wind” (Cuốn theo chiều gió) của Margaret Mitchell
được thiết kế bởi nhà điêu khắc
đã chiến thắng giải thưởng Pulitzer năm 1937. Ở hạng mục tiểu
Daniel Chester French và cộng
thuyết viễn tưởng, “The Old Man and the Sea” (Ông già và biển
sự Henry Augustus Lukeman.
cả) đã đem về giải thưởng cho Ernest Hemingway vào năm 1953.
Một mặt của huy chương là
hình ảnh của Benjamin Franklin
Cả thế giới đã biết đến Việt Nam khi tác
- một trong những người thành
giả người Mỹ gốc Việt - Nguyễn Thanh Việt
lập đất nước nổi tiếng nhất của
nhận giải Pulitzer năm 2016 ở hạng mục Tiểu
Hoa Kỳ. Mặt bên kia là hình
thuyết lịch sử hư cấu với tác phẩm đầu tay The
ảnh một người thợ đang làm
Sympathizer khi sánh vai cùng tác giả của các
công việc in ấn.
tác phẩm văn học và báo chí của những hãng
Đặc biệt hơn, tên của tổ
thông tấn lớn như Reuters, The New York Times.
chức báo chí giành chiến thắng
Tác giả Nguyễn Thanh Việt được sinh ra ở Việt Nam và lớn lên ở Mỹ.
giải thưởng sẽ được khắc trên
Những câu chuyện của ông đã xuất hiện trong Best New American
huy chương (mặt có hình ảnh
Voices, TriQuarterly, Narrative, và Chicago Tribune. Ngoài ra, ông
của Franklin) và năm của giải
là tác giả của cuốn sách học thuật “Race and Resistance”. Hiện tại,
thưởng được khắc để ghi nhớ ở
ông là giảng viên tại Đại học Nam California và đang sinh sống ở
mặt còn lại của huy chương.
Los Angeles.
truong QU C TE A CHAU
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CHÂN DUNG TIÊU BIỂU

ASIAN SCHOOL PORTRAITS

CHÊN DUNG

TIÏU BIÏÍU
“CHÚNG TÔI ĐANG
VÀ SẼ VỪA LÀ THẦY,
VỪA LÀ NGƯỜI BẠN
THÂN THIẾT CỦA
HỌC SINH”

Người thầy nếu không đặt tâm huyết vào công việc giảng dạy thì sẽ khó có thể kiêm
nhiệm tốt cùng lúc cả 2 vai trò vừa là thầy vừa là bạn của học sinh, cũng như nếu không
vì yêu quý thì sẽ khó mà gắn bó lâu dài với nơi mình làm việc. Ở Trường Quốc tế Á Châu,
đồng hành cùng học sinh luôn có những người thầy tận tâm như vậy, một trong số đó là
thầy Lê Song Định - giáo viên Bậc Tiểu học IPS đã có 12 năm làm việc tại trường.
Tính đến nay, thầy đã bước sang năm thứ
12 công tác tại Trường Quốc tế Á Châu. Điều
gì đã gắn kết Thầy với ngôi trường này lâu
đến như vậy?
Tôi ít nhiều có duyên với ngành sư phạm vì
ba tôi vốn là một giảng viên đại học, còn mẹ
là giáo viên cấp 3. Có lẽ chính nhờ sống trong
gia đình nhà giáo mà từ bé tôi đã yêu thích
và muốn theo nghề giống như ba mẹ của
mình. Trước khi giảng dạy tại Bậc Tiểu học
IPS Trường Quốc tế Á Châu vào năm 2005,
tôi đã có gần 8 năm công tác tại trường công
lập ở Bình Thạnh. Dù vậy, tôi vẫn quyết định
thay đổi môi trường làm việc mới. Gia nhập
vào đội ngũ giáo viên Quốc tế Á Châu là một
quyết định đúng đắn của tôi. Trường Quốc tế
Á Châu đã và sẽ là nơi tôi tiếp tục gắn bó lâu
dài vì học sinh và các đồng nghiệp ở đây luôn
tạo cho tôi cảm giác ngôi trường như ngôi
nhà thứ 2 của mình trong suốt 12 năm qua.
Thầy tìm thấy sự đồng điệu ra sao với môi
trường giáo dục tại Trường Quốc tế Á Châu?
Ai cũng biết việc dạy học như trồng một
cái cây. Tôi thường ví kiến thức chuyên môn
như giọt nước mát, trong khi đó kỹ năng sư
phạm sẽ là ánh nắng cùng với nước nuôi cây
lớn từng ngày. Mỗi ngày, tôi luôn cố gắng
mang đến những tiết học vui vẻ, thân thiện
cùng nhiều điều mới mẻ dành cho học sinh.
12
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Để tiết học không nhàm chán, bí quyết của
tôi là sử dụng công nghệ để truyền tải kiến
thức mới, đầu tư cho đồ dùng trực quan để
bài học thêm sinh động và tạo hứng thú
học tập cho các em bằng các trò chơi tích
hợp thú vị.
Tôi vui và cố gắng hoàn thành công việc
vì xung quanh tôi có những đồng nghiệp
có cùng phương châm giáo dục giống như
mình. Chúng tôi hiểu, tin tưởng, giúp đỡ
nhau cùng phát triển. Và đặc biệt còn có sự
định hướng, hỗ trợ rất nhiều từ Ban Giám
hiệu nhà trường trong công tác chuyên môn.
Nhiều học sinh Trường Quốc tế Á Châu khoe
rằng, học ở trường, các em không chỉ có
những thầy cô tận tâm, mà còn là người bạn
tốt của các em sau giờ học. Thầy nhận định
ra sao về điều này?
Chúng tôi đã là những người bạn của các
em. Chúng tôi đang và sẽ như người bạn
của các em trong các giờ học, trong các lễ
hội, hoạt động ngoại khóa và thậm chí cả
sau giờ học. Sự thân thiện, gần gũi này vừa
giúp các em thoải mái trong học tập, qua
đó tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn, vừa giúp
thầy cô thấu hiểu mong muốn, tâm lý của
các em để áp dụng phương pháp giảng dạy
hiệu quả, cũng như có cách quản lý, định
hướng từng em sao cho phù hợp nhất.

Là một giáo viên tiếng Anh, thầy nhận
thấy chương trình tiếng Anh quốc tế tại
trường được thiết kế theo tiêu chuẩn giáo
dục bậc phổ thông của American Education
Reaches Out (AERO) và Common Core State
Standards - Hoa Kỳ mang đến những lợi ích
gì cho các em học sinh IPS?
Tôi luôn cho rằng môi trường giáo dục
tại Quốc tế Á Châu thích hợp cho các em
phát triển toàn diện và tự nhiên. Trường
Quốc tế Á Châu là nơi lý tưởng để học sinh
rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh theo
chuẩn quốc tế. Các giáo viên đang cùng
các em hợp tác rất tốt. Chương trình tiếng
Anh quốc tế được thiết kế theo chuẩn AERO
đang giúp các em rèn kỹ năng làm việc
nhóm, phát triển tư duy chủ động. Qua đó,
các em sử dụng tiếng Anh hiệu quả hơn,
dễ dàng thích ứng với thực tiễn khi du học
nước ngoài.
Là nhà giáo như mong muốn của tuổi thơ
giống ba mẹ của mình, thầy phấn đấu để
đạt được điều gì trong sự nghiệp?
Khi bắt đầu một năm học mới, tôi luôn
luôn tự đặt câu hỏi: “Thiết kế bài giảng thế
nào để hấp dẫn hơn?”, “Các em cần gì?”
và “Mình sẽ dạy như thế nào cho hiệu quả
nhất?”. Tôi trả lời và thực hiện đúng theo
những gì mình vạch ra. Sống trong gia đình
nhà giáo, tôi may mắn thừa hưởng được sự
điềm đạm từ ba, cách thấu hiểu tâm lý học
trò từ mẹ. Như ba mẹ đã dành tâm huyết cả
đời cho nghề giáo, tôi chỉ mong mình cùng
các đồng nghiệp đủ sức khỏe và nhiệt huyết
để đi trên con đường đã chọn thật dài lâu.
Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của
thầy.

Ảnh: Tư liệu

✒ HOÀNG NGÂN

Nguyễn
Hoàng
Thiên Kim
Nguyễn Hoàng Thiên Kim trong Lễ dâng hương tại Khu truyền thống - dã ngoại SIU

Cùng lúc nhận được 8 suất học bổng giá trị được
cấp bởi các trường đại học (ĐH) Hoa Kỳ uy tín,
có suất lên đến 60.000 USD, Nguyễn Hoàng
Thiên Kim - HS Bậc Trung học AHS Trường Quốc
tế Á Châu đã lựa chọn theo học Public Relations
(Quan hệ công chúng) tại Central Washington
University.

N

✒ THÙY GIANG
guyễn Hoàng Thiên Kim nhận tin
vui về “mưa” học bổng khi đang
bước vào học kỳ 1 năm lớp 12. Đây
cũng là thời điểm không ít học sinh
của AHS nhận được các thông báo tương tự
do các trường ĐH ở nước ngoài gửi đến, song
trở thành chủ nhân cùng lúc của 8 học bổng
là một kết quả đáng nể.
Với Thiên Kim, hồ sơ xin học bổng để có thể
gây ấn tượng là cả một quá trình tích lũy và
nỗ lực. Ngay từ đầu năm lớp 10, Thiên Kim đã
ý thức được tầm quan trọng của 3 năm THPT
đối với mong muốn có được ít nhất một suất
học bổng du học tại Hoa Kỳ. Hoàn toàn chủ
động trong việc học của bản thân nhưng
không đặt nặng mục tiêu quá cao về điểm
số, Thiên Kim luôn áp dụng tiêu chí vừa học
vừa trải nghiệm. Mỗi ngày đến lớp, em đều
tận dụng tối đa những cơ hội thuyết trình,
làm việc nhóm, giao tiếp cùng giáo viên nước
ngoài và nhiệt tình đi đầu tham gia mọi hoạt
động ngoại khóa, sự kiện ở trường. Không
khó để bắt gặp hình ảnh Thiên Kim bản lĩnh
tranh tài hùng biện, lúc lại tự tin trong vai trò
“hướng dẫn viên” đoàn học sinh nước ngoài
đến thăm trường hoặc sôi nổi cùng bạn bè
lên ý tưởng, tập dợt các tiết mục văn nghệ,
tham gia các cuộc thi… Nhờ khoảng thời gian
3 năm THPT “cháy hết mình” với những hoạt
động của cá nhân và tập thể, Thiên Kim có
cơ hội rèn giũa nhiều kỹ năng quan trọng,
đồng thời còn phát hiện ra tố chất cũng như
đam mê của bản thân đối với nghề Quan

hệ công chúng. Trong 8 trường ĐH Hoa Kỳ
cấp học bổng, lựa chọn theo học tại Central
Washington University được Thiên Kim cân
nhắc kỹ lưỡng dựa trên tiêu chí chọn trường
phù hợp nhất thay vì chọn giá trị học bổng lớn
nhất. Sự chủ động hoàn toàn giống như 3 năm
về trước, Thiên Kim biết rõ bản thân muốn gì
và cần phải làm gì.
Ở tuổi 17, Thiên Kim ấp ủ nhiều dự định đẹp
và sẽ nỗ lực từng bước thực hiện trong tương
lai. Nổi bật trong đó có một dự định cá nhân
cùng chị gái khởi nghiệp với thương hiệu
son handmade không gây hại cho sức khỏe,
có nhiều mẫu mã đa dạng, đặc biệt còn giúp
khách hàng tự phối màu son theo sở thích. Dự
định thứ 2 là một dự án vì cộng đồng đã sớm
được Thiên Kim nhen nhúm từ những năm
đầu THPT. Theo kế hoạch, sau 2 năm du học,
Thiên Kim sẽ cố gắng kết nối với nhiều bạn bè
quốc tế và những cựu học sinh Trường Quốc tế
Á Châu để thực hiện mô hình chỗ ngủ qua đêm
miễn phí cho người vô gia cư tại Việt Nam.
Trong tâm thế thoải mái, háo hức chờ đến
ngày lên đường du học, Thiên Kim không
giấu được sự thích thú, mong chờ cơ hội trải
nghiệm hết mình trong môi trường học tập
mới. Với tính cách cởi mở, dễ kết bạn là ưu
thế rất lớn khi du học, Thiên Kim thừa nhận
bản thân chịu ảnh hưởng bởi nơi mình học
tập suốt 12 năm. Không có khoảng cách xa lạ
giữa thầy và trò, không có việc ép buộc thành
tích, thầy cô như người thân, mỗi ngày đến
lớp với tinh thần vui học, mỗi học sinh được
khuyến khích phát huy tiềm năng, tự tin, bản
lĩnh hơn… đều là những trải nghiệm tích cực
ở nơi Thiên Kim theo học. Chính vì vậy, dù đã
được nghe chia sẻ nhiều về những khó khăn,
thử thách mà một du học sinh phải đối mặt,
Thiên Kim vẫn giữ sự lạc quan: “Em muốn tự
thân vận động, sẽ cố gắng kiếm thêm học
bổng và trải nghiệm nhiều nhất có thể để biết
mình có thể đi đến đâu.” Cô học trò tài năng
của Trường Quốc tế Á Châu đang tự tin để tỏa
sáng hơn bao giờ hết.

- Nữ sinh được
8 trường đại
học Hoa Kỳ
cấp học bổng
8 trường ĐH Hoa Kỳ đã quyết định trao
những suất học bổng giá trị cho Nguyễn
Hoàng Thiên Kim:
• Học bổng 36.000 USD tại
Central Washington University
(đứng thứ 11 nhóm trường ĐH
công lập; được công nhận bởi tổ
chức kiểm định chất lượng giáo
dục hàng đầu thế giới AACSB);
• Học bổng 56.000 USD tại West
Texas A&M University (đứng
thứ 35 nhóm trường ĐH công
lập);
• Học bổng 54.000 USD tại SUNY
Plattsburgh (đứng thứ 21 nhóm
trường ĐH công lập);
• Học bổng 54.000 USD tại
University of Nebraska (đứng
thứ 51 nhóm trường ĐH công
lập);
• Học bổng 34.000 USD tại
University of Idaho (đứng thứ 90
nhóm trường ĐH công lập);
• Học bổng 60.000 USD tại Middle
Tennessee State University (một
trong 108 trường cung cấp học
bổng Fulbright);
• Học bổng 36.000 USD tại Central
Michigan University (đứng thứ
110 nhóm trường ĐH công lập);
• Học bổng ngành Truyền thông
tại Wichita State University
(đứng thứ 218 về các chương
trình Kinh doanh).

truong QU C TE A CHAU
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cảm hứng mạnh mẽ, gợi lên
trong Yên Thục nhiều suy ngẫm
về tuổi 17 của mình. Tất cả cảm
xúc đó đã có cơ hội được bộc lộ
trong bài luận 500 chữ bằng
tiếng Anh mà Yên Thục gửi đến
cuộc thi. Chọn cách so sánh giữa
bản thân và nhân vật cùng ở độ
tuổi 17 để thấy nhiều điều khác
biệt, Yên Thục quyết tâm không
ngừng nỗ lực để không chỉ bản
thân tốt đẹp hơn mà còn phải
có những đóng góp cụ thể cho
cộng đồng và lan tỏa những
điều tích cực trong xã hội. Vì thế
bài luận ấn tượng của Yên Thục
được đánh giá rất cao, vượt qua

Tham gia cuộc thi viết
luận tiếng Anh “Nhà
lãnh đạo trẻ 2016” dành
cho học sinh khối 10 và
11 toàn quốc, Trần Thái
Yên Thục - HS lớp 11/15
Trường Quốc tế Á Châu đã
thể hiện thông điệp ấn
tượng và giành giải 3 của
cuộc thi.

Trần Thái Yên Thục
Giải 3 cuộc thi “Nhà lãnh đạo trẻ 2016”
✒ HƯƠNG THÙY

Câu chuyện của tuổi 17

Góc nhìn nổi bật luôn là một
trong những tiêu chí quan
trọng được đánh giá hàng đầu
trong cuộc thi viết luận tiếng
Anh “Nhà lãnh đạo trẻ” do IDP
Vietnam phối hợp cùng Trinity
College Foundation Studies
và University of Melbourne tổ
chức. Mỗi năm cuộc thi đều
đưa ra những chủ đề khác nhau
để các thí sinh thể hiện quan
điểm, tầm nhìn vốn là những
tố chất cần có của một nhà
lãnh đạo tương lai. Năm 2016,
với chủ đề “One of the main
14

characteristics of a good leader
is their ability to influence
others. Can you write about a
leader or well-known person
who has influenced you and
why?”, Trần Thái Yên Thục - HS
lớp 11/15 Trường Quốc tế Á Châu
đã chọn viết về nhân vật Malala
Yousafzai - người trẻ nhất trong
lịch sử nhận giải Nobel Hòa bình
ở tuổi 17. Lý giải về sự lựa chọn
này, Yên Thục cho biết trong
một lần tình cờ xem chương
trình yêu thích Discovery, câu
chuyện về Malala Yousafzai
với những nỗ lực phi thường
để bảo vệ quyền trẻ em nơi cô
sinh sống đã trở thành nguồn

truong QU C TE A CHAU

nhiều bài dự thi khác, giành
được giải 3 của cuộc thi “Nhà
lãnh đạo trẻ 2016”.
Mặc dù có chút tiếc nuối vì lỡ
mất giải thưởng cao nhất là học
bổng 2 tuần tại Trinity College
- University of Melbourne, Yên
Thục vẫn xem quá trình tham
gia cuộc thi là một trải nghiệm
thú vị để rèn luyện khả năng
tiếng Anh. Không ngại chia sẻ về
bí quyết viết bài luận hiệu quả,
Yên Thục vui vẻ cho biết: “Bài
luận thường đưa ra những câu
hỏi mở, vì không có đáp án cụ
thể nên cần chọn và tập trung
vào một nhân vật hoặc vấn đề
cụ thể thay vì nói chung chung.
Không nên diễn đạt nhiều ý lớn
trong một bài luận, mà hãy tìm
một hạt nhân và triển khai ý
xung quanh đó nhằm nêu bật
được vấn đề cốt lõi mình tâm
đắc nhất.”

Vui học theo cách riêng

Nếu Malala Yousafzai ở đất
nước Pakistan xa xôi là nguồn
cảm hứng cho tuổi 17 của Yên
Thục, thì ở rất gần bên cạnh, ba

chính là thần tượng và cũng là
người khởi nguồn cho ước mơ
tương lai mà Yên Thục đã ấp ủ
từ lâu. “Trở thành chuyên gia
tâm lý giống như ba của mình,
có thể điều trị tâm lý giúp nhiều
người thoát khỏi khủng hoảng
về tinh thần” là mong muốn
duy nhất của Yên Thục. Từ đầu
năm lớp 10, cô học trò năng
động đã lập sẵn kế hoạch sẽ lên
đường du học ngành Tâm lý học
tại Úc sau khi tốt nghiệp THPT.
Yên Thục rất chú trọng tích lũy
kiến thức và rèn luyện kỹ năng
tiếng Anh cùng nhiều kỹ năng
quan trọng khác trong những
năm học tập tại Trường Quốc tế
Á Châu. Dù đặt ra mục tiêu cùng
quyết tâm rất cao, thế nhưng
học tập chưa bao giờ là áp lực
đối với Yên Thục vì nhiều lý do.
Trước hết là nhờ phương pháp
học tập thú vị do chính Yên
Thục “lém lỉnh” tự sáng chế ra,
chẳng hạn như: vẽ sơ đồ tư duy
vui nhộn để nắm ý thay vì học
thuộc lòng, đánh dấu những ý
hay khi đọc sách bằng bút màu,
những câu nói “tâm đắc” khi
xem phim hay xem các chương
trình khoa học sẽ được viết
ngay ra sổ hoặc giấy màu dán
trên bàn học… “Thói quen này
vừa vui, vừa giúp em tiếp thu
bài học hiệu quả hơn cách học
thông thường rất nhiều” - Yên
Thục hào hứng khoe.
Đối với thời gian ở lớp, Yên
Thục cũng thể hiện rõ niềm yêu
thích khi em được học tập cùng
lúc cả chương trình Việt Nam
và tiếng Anh quốc tế tại Trường
Quốc tế Á Châu với phương
pháp giảng dạy thú vị, không
khuôn mẫu, khuyến khích sự
chủ động trong học tập. Những
dự án thuyết trình, sinh hoạt
câu lạc bộ, hoạt động ngoại
khóa… thật sự hữu ích để Yên
Thục rèn luyện kỹ năng và ngày
càng tự tin, bản lĩnh hơn.
“Có một số người thường
nằm mơ thấy thành công, một
số khác sẽ tỉnh dậy và tìm kiếm
thành công”, Yên Thục chọn cho
mình phương châm phải hành
động. Hành trang đã và đang
được bồi đắp từng ngày ở tuổi 17
chính là lựa chọn kiên định của
một người trẻ đầy nhiệt huyết
như Yên Thục biến ước mơ tốt
đẹp sớm trở thành hiện thực.

Ảnh: Tư liệu

ASIAN SCHOOL PORTRAITS

PHAN CHI
LAN - Cô học trò
say mê Toán học
✒ AN NGUYỄN

Xem những chương trình dạy Toán ví như những
bộ phim hoạt hình hấp dẫn, say sưa đọc sách giáo
khoa như tìm thấy một quyển truyện hay, Phan
Chi Lan - HS lớp 5/5 đã có một quá trình học Toán
đầy thú vị như vậy trước khi em trở thành đại
diện nổi trội của học sinh Bậc Tiểu học IPS Trường
Quốc tế Á Châu tranh tài giải Toán tại cuộc thi
Violympic quy mô toàn quốc.

Những ngày vui học

Thích chơi với các con số ngộ nghĩnh từ thuở bé, Chi Lan
cũng tập làm quen với phép tính, học các công thức toán,
giải bài tập như bao bạn bè đồng trang lứa. Kiến thức Toán
quanh những con số khô khan mau chóng khiến nhiều cô
cậu bé cảm thấy nhàm chán, chỉ trừ số ít như Chi Lan, từ
thích chuyển sang mê tít môn học này. Vì “tìm được đáp số
của bài toán con vui lắm, giống như vừa chinh phục được
điều gì đó” nên càng gặp những bài toán khó, Chi Lan lại
càng say mê khám phá, kiên trì suy nghĩ nhiều giờ liền để
tìm ra phương pháp giải.
Để học tốt môn Toán, ngoài việc tập trung lắng nghe cô
giảng bài trên lớp và không ngại hỏi cô những kiến thức mới
chưa hiểu rõ, về nhà Chi Lan còn chăm chỉ luyện giải nhiều
bài tập. Vì học Toán với niềm yêu thích và tâm lý thoải mái,
hoàn toàn xuất phát từ ý muốn của bản thân, Chi Lan sử
dụng thời gian rảnh để xem những chương trình dạy Toán
trên mạng và đặc biệt thích đọc sách giáo khoa Toán. Có thể
đọc và tiếp thu kiến thức Toán lớp 3 ngay khi đang học lớp
2, đến thời điểm hiện tại khi theo học lớp 5, Chi Lan đã hiểu
được hơn phân nửa kiến thức Toán của lớp 6.
Nổi trội trong lớp với khả năng giải Toán rất cừ, song Chi
Lan lại là một cô bạn rất khiêm tốn, luôn tận tình hướng dẫn
khi các bạn hỏi bài. Trong nhiều môn học, Chi Lan còn chịu
khó tìm tòi, sưu tầm hình ảnh, tài liệu mang đến lớp chia
sẻ cùng các bạn giúp bài học thêm sinh động. Nhiệt tình
trong học tập bao nhiêu thì trong các hoạt động ngoại khóa
của lớp, trường, Chi Lan cũng năng nổ bấy nhiêu. Chính vì
vậy, Phan Chi Lan luôn là cái tên được thầy cô, bạn bè cơ sở
Văn Thánh yêu mến và mới đây thêm tự hào vì Chi Lan là
đại diện xuất sắc của Trường Quốc tế Á Châu trong cuộc thi
Violympic Toán Tiếng Việt 2016-2017.

Tự tin thi tài

Violympic là cuộc thi giải Toán, Vật lý qua mạng Internet dành
cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc. Năm học 2016-2017
là năm thứ 9 cuộc thi diễn ra, được Bộ GD&ĐT phát động vào ngày
23/9/2016 đã thu hút tới hơn 8,6 triệu học sinh đăng ký tham gia 3
nội dung thi Toán Tiếng Việt, Toán Tiếng Anh và Vật lý. Trong đó,
Violympic Toán Tiếng Việt có số lượng thí sinh dự thi đông nhất,
với hơn 6,1 triệu thí sinh. Phải vượt qua tất cả các vòng thi tự do
theo quy định (mỗi vòng 3 bài thi), thí sinh mới đủ điều kiện bước
tiếp vào vòng thi các cấp. Violympic Toán Tiếng Việt có tổng cộng
19 vòng thi, vòng 19 là cấp quốc gia, vòng 17 là cấp tỉnh/thành phố.
Phan Chi Lan là một trong những thí sinh xuất sắc có mặt ở vòng
17. Để có thể vượt qua 16 vòng thi đầy thử thách, Chi Lan đã nỗ lực
rất nhiều. Vì thứ hạng của thí sinh được tính dựa trên điểm thi
và thời gian làm bài, nên trong quá trình thi, không chỉ tính toán
đưa ra đáp án chính xác, Chi Lan còn phải cố gắng hoàn thành bài
thi sớm nhất có thể. Dù đối diện với áp lực lớn từ cuộc thi nhưng
Chi Lan vẫn thể hiện sự lạc quan: “Con không lo lắng nhiều vì con
muốn đi thi để thử sức mình, bổ sung thêm kiến thức Toán và
được kết bạn với những bạn giỏi hơn con”.
Sau khoảng thời gian tập trung cao độ cho cuộc thi, Chi Lan
nhanh chóng trở lại việc học cho năm cuối cấp. Ngay từ đầu năm
học này, Chi Lan đã đặt mục tiêu đạt thành tích 5 năm liền học
sinh giỏi chương trình Việt Nam và chương trình tiếng Anh quốc
tế tại Trường Quốc tế Á Châu. Cô học trò năng động cũng vui vẻ
chia sẻ về mong muốn theo học tại trường khi chuyển cấp để tiếp
tục “được học rất vui, được có thêm những người bạn “đặc biệt”
là thầy cô và được chơi bóng rổ ở sân thể thao đa năng rất đẹp ở
Bậc Trung học AHS.” Bên cạnh đó, Chi Lan cũng rất yêu thích việc
học tiếng Anh tại trường với giáo viên nước ngoài cùng nhiều cuộc
thi tiếng Anh bổ ích do trường tổ chức vì giúp em rèn luyện các kỹ
năng cho mục tiêu xa hơn là đạt được học bổng du học tại Hoa Kỳ
như nhiều anh chị học sinh Trường Quốc tế Á Châu đã làm được.
Vì ước mơ có thể xây cho mẹ một ngôi nhà thật tiện nghi, vì mong
muốn có thể thiết kế những căn chung cư giá rẻ, có đầy đủ công
năng để người lao động nghèo có thể sở hữu được, cô học trò Phan
Chi Lan lớp 5/5 đã và đang từng ngày nỗ lực để trở thành một kiến
trúc sư tài giỏi trong tương lai.

Học sinh Phan Chi Lan (bên trái)
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asterChef
Junior
(Vua đầu bếp nhí) là
chương trình truyền
hình thực tế dành
cho các đầu bếp nhí không chuyên,
thực hiện theo format của Mỹ, đã
có mặt tại hơn 10 quốc gia như: Úc,
Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Hy
Lạp, Israel, Hà Lan, Philippines
và Anh. Năm 2016, chương trình
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được thực hiện mùa đầu tiên tại
Việt Nam, chính thức khởi động
vào ngày 01/8/2016. Từ hàng ngàn
thí sinh khắp cả nước trong độ tuổi
8 tới 14 đăng ký tham gia, qua
nhiều vòng tuyển chọn, chỉ có 27
thí sinh tài năng nhất được bước
vào căn bếp của chương trình để
tranh tài. Lê Công Quốc Huân xuất
sắc là một trong số đó.
“90 phút nấu ăn bắt đầu” là câu
nói quen thuộc của bộ 3 giám khảo
trước mỗi thử thách trong chương
trình Vua đầu bếp nhí Việt Nam
2016. Dưới áp lực thời gian ít ỏi,
mỗi thí sinh phải tự thực hiện “tất
tần tật” các bước để cho ra lò món
ăn “chuẩn” nhà hàng và phải nỗ
lực bằng 100% khả năng, thậm chí
nhiều hơn thế nếu không muốn là
người bị loại sau mỗi thử thách.
Quá nhiều khó khăn đặt ra cho các
đầu bếp nhí khiến nhiều người phải
e ngại, thế nhưng Lê Công Quốc
Huân vẫn bản lĩnh vượt qua các
thử thách, trở thành top 5 của Vua
đầu bếp nhí Việt Nam 2016. “Nếu
không vì quá yêu thích nấu ăn thì
em sẽ không thể làm được như
vậy” là khẳng định của Quốc Huân
khi nhìn lại những trải nghiệm đã
qua sau cuộc thi.
Với cậu học trò 12 tuổi, câu
chuyện xoay quanh bếp núc luôn
đầy ắp đam mê và nhiều điều thú
vị. Quốc Huân vẫn nhớ như in món
ăn đầu tiên mình tự tay nấu là món
trứng chiên. Đó là thành quả của
những ngày “phụ bếp” giúp mẹ.
Trước khi tham gia cuộc thi Vua
đầu bếp nhí, Quốc Huân đã “tập
tành” nấu ăn cùng mẹ được 2 năm

Ảnh: Tư liệu

Có thể nấu những món ăn “chuẩn” nhà hàng như
một đầu bếp chuyên nghiệp đầy tâm huyết dù
mới chỉ 12 tuổi, Lê Công Quốc Huân - HS lớp 7/2
Trường Quốc tế Á Châu đã truyền nguồn cảm hứng
vào bếp đến hàng ngàn khán giả theo dõi em thi
tài tại Vua đầu bếp nhí Việt Nam 2016.

vừa để rèn luyện tính tự lập, vừa
là vì càng nấu lại càng thích mê.
“Em không cảm thấy xấu hổ vì
em nghĩ nấu ăn không chỉ dành
cho nữ giới mà là việc của mọi
người. Có rất nhiều đầu bếp nổi
tiếng trên thế giới là nam, chẳng
hạn như đầu bếp Gordon Ramsay
- thần tượng của em.” Quốc Huân
chia sẻ.
Niềm yêu thích lớn dần thành
đam mê, thôi thúc Quốc Huân say
sưa tìm tòi, thử sức với vô số món
ăn từ Âu đến Á. Không ít lần,
Quốc Huân còn thử thách bản thân
chế biến món ăn theo cách mới,
thay vì chỉ cần nấu đúng như công
thức có sẵn. Có những món thành
công ở ngay lần đầu tiên, song
cũng không hiếm khi thất bại đến
5 lần. Dù vậy, gia đình vẫn luôn
khuyến khích Quốc Huân theo
đuổi đam mê, mẹ vẫn đều đặn đi
chợ chuẩn bị sẵn nguyên liệu để
có thời gian rảnh là Quốc Huân
lại thỏa thích “trổ tài” trong căn
bếp của gia đình. Có lẽ nhờ quá
trình “tập luyện” bền bỉ như vậy
nên ngay ở thử thách đầu tiên của
cuộc thi Vua đầu bếp nhí, Quốc
Huân đã gây ấn tượng mạnh với
kỹ thuật nấu ăn điêu luyện như
một đầu bếp thực thụ. Những
món ăn từ bàn tay Quốc Huân
chế biến không chỉ thỏa mãn vị
giác, kích thích thị giác, mà còn
khiến bộ 3 giám khảo, đầu bếp
nổi tiếng phải gật gù khen ngợi
vì tài thuyết trình món ăn. Luôn
có một câu chuyện thú vị về văn
hóa ẩm thực, kinh nghiệm đúc
kết… đồng hành trong mỗi món
ăn của Quốc Huân như một gia
vị đặc biệt giúp chuyện bếp núc
thú vị hơn bao giờ hết. Đó là lý do

vì sao, rất nhiều khán giả khi dõi
theo hành trình chinh phục Vua
đầu bếp nhí đã tìm thấy nguồn
cảm hứng vào bếp đầy hứng khởi
như Quốc Huân.
Trở thành gương mặt được
yêu thích mỗi số phát sóng Vua
đầu bếp nhí, Quốc Huân luôn
nhận được sự động viên, khích
lệ từ mọi người, đặc biệt trong đó
còn có cả thầy cô, bạn bè Trường
Quốc tế Á Châu. Có thời điểm
phải tranh tài liên tục gần 2 tuần
từ sáng sớm đến tối muộn, nhà
trường đã tạo điều kiện tối đa
để em tham gia cuộc thi. Những
bài học khi vắng mặt được thầy
cô tận tình hướng dẫn lại, bạn bè
luôn ở bên cổ vũ, góp thêm động
lực tích cực cho Quốc Huân.
Trong câu chuyện của mình,
Quốc Huân còn bật mí bí quyết tự
tin là nhờ tham gia rất nhiều hoạt
động học tập, vui chơi sôi nổi tại
Trường Quốc tế Á Châu. Và mặc
dù rất yêu thích nấu ăn nhưng
Quốc Huân vẫn sẽ tập trung cao
độ cho việc học. Quốc Huân
xác định phải đạt kết quả thật tốt
trong cả chương trình Việt Nam
và tiếng Anh quốc tế tại trường
vì chỉ khi có được nền tảng kiến
thức, kỹ năng vững vàng thì em
mới có thể bắt tay vào thực hiện
nhiều kế hoạch tương lai đang ấp
ủ. Một trong số đó là điều hành
một quán cà phê của riêng mình,
nơi có thức uống thơm ngon và
những món ăn độc đáo. Đó cũng
sẽ là nơi Quốc Huân sẵn sàng chia
sẻ niềm đam mê nấu ăn với tất cả
mọi người để nguồn cảm hứng tốt
đẹp không chỉ giữ lại cho riêng
mình, mà thay vào đó sẽ lan tỏa
rộng khắp mọi nơi.

HOÀI LINH, CHÍ TÀI CÙNG HÀNG
LOẠT NGÔI SAO TRẺ GIAO LƯU CÙNG
HỌC SINH AHS

H

ai danh hài Hoài Linh, Chí Tài cùng hàng
loạt các nghệ sĩ nổi tiếng: ca sĩ Khởi My, Bích
Phương, Quốc Thiên, Nam Cường, V.Music,
Quán quân Cười xuyên Việt Lê Dương Bảo
Lâm, MC Ngọc Trai, Tuyền Tăng… đã có mặt tại Trường
Quốc tế Á Châu trong 2 ngày 30/3 và 10/4/2017 để
gặp gỡ và giao lưu cùng các em học sinh trong sự kiện
“Singing with stars” do Trường Quốc tế Á Châu tổ chức.

“Singing with stars” nằm trong chương trình ngoại khóa
dành cho học sinh Trường Quốc tế Á Châu. Chương
trình diễn ra vào dịp gần cuối mỗi năm học, như là một
món quà mà nhà trường dành cho các em học sinh sau
khoảng thời gian dài học tập. “Singing with stars” quy tụ
nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu của làng giải trí Việt
Nam hiện nay, là nơi các em học sinh được gặp gỡ, giao
lưu cùng các nghệ sĩ, trực tiếp cổ vũ cho những tiết mục
biểu diễn để thỏa niềm đam mê dành cho nghệ thuật.
Sân khấu “Singing with stars” đồng thời còn là nơi để
học sinh tự tin thể hiện tài năng nghệ thuật của mình.

Lê Công Quốc Huân - một trong Top 5 đầu bếp nhí xuất sắc nhất cuộc thi Vua đầu bếp nhí
Việt Nam 2016
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Bùi Huyền Thảo My

QUÁN QUÂN “AI TỎA SÁNG”

Sau hơn 4 tháng tranh tài, Bùi Huyền Thảo My - học sinh lớp 10/15 Trường
Quốc tế Á Châu với giọng hát nội lực và đầy cảm xúc đã xuất sắc vượt qua
nhiều thí sinh tiềm năng để trở thành người chiến thắng cuộc thi “Ai tỏa
sáng” mùa đầu tiên với giải thưởng 200 triệu đồng.

B

ắt đầu học hát ở tuổi lên 3, Thảo My đã sớm đi theo con đường rèn luyện
nghiêm túc, từng bước thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ như thần tượng
Adele. Để vừa thỏa niềm đam mê ca hát, vừa có cơ hội rèn luyện giọng
ca ngày một trưởng thành hơn, Thảo My chọn cách tham gia nhiều
cuộc thi âm nhạc, có thể kể đến những cuộc thi lớn như: Đồ rê mí 2008, Tôi làm
ngôi sao 2011, The Voice Kids 2013…
Sự tự tin cùng tài năng đã giúp Thảo My lần lượt ghi những dấu ấn đặc biệt
trong lòng khán giả với giải nhất Phong cách Đồ rê mí, giải 3 cuộc thi “Tôi làm
ngôi sao”, thí sinh có chất giọng đặc biệt ấn tượng cùng khả năng hát tiếng Anh
chuẩn xác tại The Voice Kids 2013 và mới đây là giải nhất “Ai tỏa sáng”.
Ở tuổi 15 sở hữu kinh nghiệm “chinh chiến” và bảng thành tích đáng nể là cả
một quá trình nỗ lực và kiên trì với đam mê của Thảo My. Tại vòng bán kết “Ai
tỏa sáng”, giám khảo - nhạc sĩ Phương Uyên vốn cực kỳ nghiêm khắc nhưng đã
rơi nước mắt vì giọng hát đầy cảm xúc của Thảo My. Hơn cả giải thưởng, giọng
hát chạm đến trái tim người nghe chính là thành quả vô giá mà không phải bất
cứ ca sĩ trẻ nào cũng có được. Và điều đó sẽ góp thêm nguồn năng lượng mạnh
mẽ để Thảo My tiếp tục bền bỉ theo đuổi con đường mình đã chọn.
Vốn nổi trội với năng khiếu ca hát, Thảo My luôn là một gương mặt quen
thuộc trong hầu hết các hoạt động ngoại khóa, sân chơi âm nhạc tại Trường
Quốc tế Á Châu. Giải quán quân AHS Idol 2013 đã từng xướng tên Bùi Huyền
Thảo My.
Dù bận rộn cho việc đi diễn hay thi thố tài năng ca hát đến đâu, Thảo My cũng
không quên dành thời gian cho việc học tập. 9 năm liền Thảo My đều sở hữu kết
quả học tập tốt trong cả chương trình Việt Nam và chương trình tiếng Anh quốc
tế. Mới đây, Thảo My còn là một trong những gương mặt xuất sắc nhất của cuộc
thi Tìm kiếm tài năng năm 2016 do Trường Quốc tế Á Châu tổ chức và nhận được
học bổng 50% học phí năm học 2016-2017.

Bùi Huyền Thảo My (thứ 4 từ phải sang) - một trong những gương mặt xuất sắc đạt được
học bổng trong cuộc thi Tìm kiếm tài năng năm 2016
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“Ai tỏa sáng” là chương trình truyền
hình tìm kiếm những giọng ca đặc biệt,
có giọng hát hay giống thần tượng của
mình do Đài Truyền hình Việt Nam VTV9
và Công ty Truyền thông Blue Ocean
phối hợp sản xuất diễn ra từ 5/2016
đến 9/2016. Cuộc thi có sự tham gia
của giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Phương
Uyên, giám khảo xuyên suốt chương
trình nhạc sĩ Đức Huy và nhiều khách
mời nổi tiếng khác.

Ảnh: Tư liệu

✒ CÁC BI

NGUYỄN ĐẮC
MẠNH CANG

Giải nhì môn Vật lý kỳ thi
học sinh giỏi cấp Thành phố
✒ THU HÀ

Mùa hè 2016, Nguyễn Đắc
Mạnh Cang được cô giáo dạy
Vật lý tặng cho một món quà
đặc biệt - cuốn sách Vật lý nâng
cao. Đó là một mùa hè hết
sức thú vị đối với cậu học trò
khi nhận ra sở trường của bản
thân ở môn Vật lý sau thời gian
nghiền ngẫm và làm hết số bài
tập trong cuốn sách. Từ món
quà khích lệ nhỏ bé đến hành
trình tập trung cho đam mê,
Mạnh Cang đã chinh phục cuộc
thi học sinh giỏi toàn thành
phố trong lần đầu tham dự.

Niềm đam mê khoa học
của “giáo sư Cang”

“Giáo sư Cang” là biệt danh
hóm hỉnh mà các bạn học sinh
lớp 9/28 đặt riêng cho Nguyễn
Đắc Mạnh Cang. Giải thích lý do
ra đời của cái tên ngộ nghĩnh
này, cô Nguyễn Thị Sâm - giáo
viên chủ nhiệm của Mạnh Cang
chia sẻ: “Mạnh Cang là một học
sinh rất thông minh. Em có khả
năng tính nhẩm và hiểu bài rất
nhanh, đặc biệt trong các môn
tự nhiên. Ở lớp, Cang luôn đóng
vai trò là một nhà cố vấn đối với
các bạn. Chỉ cần bất kỳ bạn nào
chưa hiểu bài là Cang luôn sẵn
sàng giảng giải thật kỹ cho đến
khi hiểu mới thôi. Thậm chí, các
em học sinh lớp khác khi có yêu
cầu hỏi bài, Cang cũng nhiệt
tình giúp đỡ. Có lẽ vì vậy mà bạn

"Giáo sư Cang" trong phòng thí nghiệm Trường Quốc tế Á Châu

bè hay gọi em với biệt danh vui
là “giáo sư Cang”.
“Giáo sư Cang” của lớp 9/28
là một học sinh có niềm đam mê
đặc biệt với khoa học. Mỗi tiết
học thực hành thú vị ở trường
với Mạnh Cang luôn là một
thế giới đầy mới mẻ, cuốn hút.
Cang hiểu rằng mọi sự vật, hiện
tượng xung quanh mình đều
được tạo ra từ những nguyên
tắc, quy luật của vật lý. Vì thế,
em luôn cố gắng ghi nhớ từng
công thức, hiện tượng được
học và chỉ chờ có cơ hội là vận
dụng ngay vào đời sống hàng
ngày. Có lần học về nguyên lý
bình thông nhau, thích thú với
những ứng dụng thực tiễn mà
nguyên lý này mang lại, Mạnh
Cang liền áp dụng để thay nước
hồ cá ở nhà. Dù thực hiện thất

bại do đổ ít nước, kéo theo
không đủ lực hút để thay nước
thành công nhưng em không
nản chí và đã tìm ra cách khắc
phục. Đó không phải lần đầu
tiên Mạnh Cang thất bại trong
việc tìm tòi và ứng dụng các
hiện tượng vật lý vào cuộc sống
hàng ngày. Cang chia sẻ, mỗi
lần thất bại em luôn cố gắng
nghiên cứu để tìm ra nguyên
nhân và kết quả là bản thân có
thêm một bài học quý giá.

Hôm nay sẽ khác
hôm qua

Dù là học sinh giỏi 8 năm
liền tại Trường Quốc tế Á Châu
nhưng Nguyễn Đắc Mạnh Cang
chưa từng nghĩ sẽ thử thách
bản thân ở các cuộc thi cho đến
khi tình cờ được cô giáo dạy

Vật lý phát hiện ra năng khiếu.
Cang nhớ lại mùa hè năm lớp
8 khi được cô giáo tặng cho
cuốn sách Vật lý nâng cao, em
bắt đầu dành thời gian nghiền
ngẫm và giải cho bằng hết bài
tập trong cuốn sách. Sở thích
khám phá khoa học có sẵn
cộng với sự động viên, hướng
dẫn nhiệt tình từ các thầy cô đã
khiến niềm say mê của Mạnh
Cang dành cho môn Vật lý ngày
một lớn dần. Kỳ thi học sinh giỏi
môn Vật lý cấp Thành phố năm
học 2016-2017 cũng chính là
lần thử sức đầu tiên của Mạnh
Cang và bất ngờ là cậu học sinh
lớp 9/28 đã xuất sắc giành được
giải nhì.
Quan sát và nhìn cuộc sống
qua lăng kính khoa học là một
trong những bí quyết giúp
Mạnh Cang học tốt môn Vật lý.
Thói quen ghi nhớ kỹ công thức
ngay tại lớp và rèn luyện kiến
thức bằng cách làm thêm bài
tập nâng cao, theo Mạnh Cang,
“bài tập không cần làm quá
nhiều, chỉ cần làm ít mà hiểu
chắc, hiểu sâu là đủ”.
Nỗ lực của Nguyễn Đắc Mạnh
Cang chính là tự hơn bản thân
ngày hôm qua. Mỗi ngày là một
cơ hội để em tìm tòi và tích lũy
thêm kiến thức mới. Giấc mơ
trở thành nhà thiên văn học
khám phá thế giới sẽ là một
hành trình dài đối với cậu học
trò lớp 9/28 nhưng với nỗ lực
và định hướng đúng đắn, chắc
chắn con đường phía trước của
Mạnh Cang sẽ luôn rộng mở.

truong QU C TE A CHAU
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HUỲNH
CÔNG
NGHĨA

Giải 3 môn
Hóa học cấp
Thành phố
Trong những năm qua, học sinh
Trường Quốc tế Á Châu không
chỉ thể hiện sự năng động, tự tin
trong các hoạt động ngoại khóa
với rất nhiều huy chương, giải
thưởng của các kỳ thể thao của
Quận và TP (426 giải), các em còn
đạt thành tích cao trong các kỳ thi
học sinh giỏi cấp Quận và TP (466
giải) cũng như trong các kỳ thi
quốc tế. Duy trì kết quả ấn tượng
này, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp
Quận và TP năm học 2016-2017,
HS của Trường đã tiếp tục gặt hái
được thành tích ấn tượng với 18
giải cấp Quận và nhiều giải cấp
TP: 2 giải nhì môn Tiếng Anh, 1
giải nhì môn Vật lý, 1 giải 3 môn
Toán, 1 giải 3 môn Hóa học, 2 giải
3 môn Tiếng Anh.
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Huỳnh Công Nghĩa luôn hứng thú với những giờ học Hóa trong phòng thí nghiệm của trường

✒ AN NGUYỄN

H

uỳnh Công Nghĩa - HS lớp 9/10
vừa xuất sắc đạt giải 3 môn Hóa
học cấp TP năm học 2016-2017,
là cậu học trò khá kiệm lời khi nói
về thành tích, nhưng sẽ rất thoải mái chia sẻ
vô số điều thú vị về Hóa - môn học cậu yêu
thích nhất và say sưa nhắc lại hàng tá những
kỷ niệm vui học bên bạn bè, thầy cô Trường
Quốc tế Á Châu.
Sau một năm rút kinh nghiệm “chinh chiến”
từ lần thi đầu tiên chỉ đạt được giải khuyến
khích môn Hóa cấp Quận, Huỳnh Công Nghĩa
đã có một sự trở lại đầy bản lĩnh và tự tin để
chinh phục một trong những cuộc thi lớn toàn
thành phố. Với thành tích giải 3 môn Hóa cấp
Thành phố vượt qua thành tích cũ, cậu học trò
lớp 9/10 đã được “tưởng thưởng” xứng đáng
vì quá trình theo đuổi đam mê và những chuỗi
ngày kiên trì nỗ lực.
Thích học các môn khoa học tự nhiên vì tính
logic và kiến thức ứng dụng trong đời sống
thực tiễn, Hóa học vì thế không nằm ngoài sở
thích học tập của Nghĩa và không quá bất ngờ
khi cậu học trò nhanh chóng bị cuốn hút vào
môn học có nhiều ứng dụng bậc nhất trong đời
sống. Nghĩa luôn háo hức trước mỗi giờ học
Hóa để tìm hiểu về những nguyên tố mới, các
phương trình hóa học, nhìn thấy những biến
đổi thú vị bất ngờ khi kết hợp các chất, hay lý
giải những hiện tượng kỳ bí…
Đặc biệt mê tít thời gian thực hành trong
phòng thí nghiệm của trường, Nghĩa tận dụng
tối đa mỗi dịp để quan sát các hiện tượng,
phản ứng hóa học, vừa để thỏa sự tò mò, vừa
là cách học hiệu quả giúp em nhớ rất lâu kiến
thức mới. Học bằng phương pháp trực quan
sinh động cũng chính là một trong những bí
quyết giúp Nghĩa học tốt môn Hóa hơn. Xây
dựng cho mình thói quen xem các video thực

nghiệm Hóa học trên mạng để củng cố kiến
thức cho bài học trên lớp, theo cách vui học
này, kiến thức Hóa học dù nhiều đến đâu vẫn
được Nghĩa nắm vững và ghi nhớ rất rõ. Bên
cạnh đó, Nghĩa cũng không quên chú trọng vận
dụng kiến thức vào việc giải bài tập. Thường
bắt đầu từ những bài tập cơ bản đến những bài
khó, nâng cao từng chút, Nghĩa rèn luyện kỹ
năng giải bài tập theo hướng sáng tạo, không
gò bó vào một cách giải nhất định và chăm chỉ
“thử sức” với rất nhiều dạng bài khác nhau.
Nhờ vậy, Nghĩa có khả năng ứng biến trước
các bài tập mới, không lúng túng khi đối diện
với những bài khó, vốn là một trong những lợi
thế lớn giúp Nghĩa tự tin tranh tài tại cuộc thi
học sinh giỏi cấp Thành phố vừa qua.
Nhận tin vui về thành tích đạt được trong
thời điểm kỳ thi học kỳ 2 đang diễn ra, Nghĩa
cùng các bạn của mình hết sức nỗ lực để đạt
được kết quả tốt nhất có thể trong cả chương
trình Việt Nam và tiếng Anh quốc tế tại Trường
Quốc tế Á Châu vào năm cuối cấp THCS. Vì
bên cạnh Hóa học, Nghĩa cũng rất cần nền
tảng tốt ở nhiều môn học khác để theo học
ngành Dược trong tương lai với mong muốn
nghiên cứu, điều chế ra các loại thuốc có thể
chữa được những căn bệnh nan y. Xác định
ước mơ nghề nghiệp ngay từ sớm, Nghĩa vì thế
rất ý thức tích lũy kiến thức và kỹ năng trong
suốt nhiều năm theo học tại Trường Quốc tế
Á Châu. Trải nghiệm học tập 9 năm qua được
Nghĩa say sưa kể lại với nhiều câu chuyện thú
vị. Từ quá trình Nghĩa nhút nhát trở thành tự
tin, sự trưởng thành sau những lần làm việc
nhóm không ai chịu nhường ai, đến việc học
thoải mái ra sao, thầy cô đã tận tình chỉ dạy thế
nào… Hành trình vui học đó đã là một phần
của thành công hôm nay, là những mảnh ghép
tươi sáng cho bức tranh tương lai tốt đẹp đang
được xây đắp tỉ mỉ và đầy đam mê bởi cậu học
trò lớp 9/10 Huỳnh Công Nghĩa.

Ảnh: Tư liệu

CHÂN DUNG TIÊU BIỂU

PHẠM
VIỆT HÀ
Huy chương vàng
môn Toán kỳ thi
Olympic TPHCM

11 năm trưởng thành tại Trường Quốc tế Á Châu
Tính đến thời điểm hiện tại, Phạm Việt Hà đã theo học tại
Trường Quốc tế Á Châu 11 năm. Hà chia sẻ, chính môi trường học
tập hiện đại và không đặt nặng thành tích là lý do em gắn bó lâu
dài với ngôi trường của mình. Cậu học trò cho rằng khi có được
môi trường học tập thoải mái, phù hợp thì không chỉ riêng em mà
bất kỳ ai cũng có thể bộc lộ và phát huy năng lực của mình.
Dù dành trọn niềm đam mê những con số với môn Toán nhưng
cậu học sinh lớp 11/8 vẫn “ghi điểm” tuyệt đối trong mắt các thầy
cô khi luôn học giỏi đều ở nhiều môn học khác. Cô Lê Thị Phượng giáo viên chủ nhiệm của Việt Hà cho biết: “Việt Hà là một học sinh
thông minh, tư duy nhạy bén và có khả năng lĩnh hội cao. Tuy điềm
tĩnh, ít nói nhưng em luôn là “đầu tàu” của lớp trong học tập”. Năm
học tới sẽ là năm học cuối cấp của Việt Hà dưới mái trường Quốc
tế Á Châu. Em quyết tâm duy trì thành tích học tập tốt đồng thời
tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với môn Toán. Việt Hà dự định sau
khi tốt nghiệp THPT sẽ sang Nhật du học để thực hiện ước mơ trở
thành một kỹ sư Công nghệ thông tin trong tương lai.

✒ THU HƯƠNG

Từng giành giải 3 môn Toán trong kỳ thi học sinh
giỏi cấp Thành phố năm lớp 9, không mấy ngạc
nhiên khi Phạm Việt Hà - học sinh lớp 11/8
Trường Quốc tế Á Châu tiếp tục gặt hái thành
công khi thử sức với kỳ thi Olympic Tháng 4
TPHCM 2017.
Quyết định bất ngờ

Kỳ thi Olympic Tháng 4 TPHCM là một cơ hội tình cờ đối
với Phạm Việt Hà. Cậu học sinh lớp 11/8 là một trong 2 gương
mặt xuất sắc của lớp tham dự cuộc thi. Việt Hà không phải
là ứng cử viên số 1 được lựa chọn, tuy nhiên trong những
ngày cận kề cuộc thi, Hà đã quyết định thử sức chinh phục
sân chơi lý thú này sau khi được cô giáo và người bạn học
giỏi không kém của mình vốn là người được chọn trước đó
tín nhiệm trao lại cơ hội.
Phạm Việt Hà đã hoàn tất việc chuẩn bị cho cuộc thi trong
thời gian ngắn ngủi. Em nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình
của các thầy cô, từ việc lên kế hoạch ôn tập lại kiến thức,
ghi nhớ các phương pháp làm bài đến làm thêm các bài tập
nâng cao trên mạng Internet… Với nền tảng kiến thức có
sẵn cộng với việc chủ động học tập khoa học, Hà đã không
phụ sự tin tưởng của thầy cô, bạn bè khi vượt qua nhiều
gương mặt học sinh giỏi đại diện các trường ở TPHCM và các
tỉnh thành phía Nam ghi tên mình ở vị trí cao nhất.
Bật mí về bí quyết học xuất sắc môn Toán, Việt Hà chia sẻ:
“Trong môn Toán, em luôn tập trung nắm chắc kiến thức cơ
bản trước khi nghĩ đến việc tham khảo thêm kiến thức nâng
cao. Theo em, chỉ cần ghi nhớ kỹ các công thức, biết cách
suy luận từ công thức thì sẽ dễ dàng hơn trong việc hóa giải
các bài tập. Phương pháp làm bài rất quan trọng, tuy nhiên
cũng cần chú ý đến cách trình bày bài để tránh bị thiếu sót”.
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QUAN TÊM

Hành trình từ thiện
của học sinh AHS Học cách cho đi
✒ THU HÀ

Bằng các chuyến đi từ thiện thường xuyên đến các trường học, trung tâm dành cho trẻ
em nghèo khó, mồ côi và khuyết tật trên địa bàn TPHCM, học sinh Trường Quốc tế Á
Châu từng ngày học cách cho đi yêu thương để nhận lại giá trị sống tốt đẹp.
Những chuyến đi ý nghĩa
Một trong những hoạt động được rất nhiều học sinh Trường Quốc tế Á Châu mong đợi và
hưởng ứng nhiệt tình đó là việc tham gia các chuyến đi từ thiện hàng năm. Các em tin rằng hành
động của bản thân có thể tuy nhỏ bé nhưng đã góp phần thể hiện tích cực thông điệp sống: kết
nối cộng đồng và lan tỏa yêu thương.
Định kỳ hàng năm, sau mỗi đợt phát động, chương trình quyên góp từ thiện diễn ra tại trường
luôn thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo học sinh. Chương trình thu về hiện kim giá trị
cùng rất nhiều hiện vật như: quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, vật dụng cá nhân… do học sinh
đóng góp và tự tay đóng gói cẩn thận, tươm tất. Thông qua các chuyến đi, hàng ngàn phần quà
đã được gửi đến các em nhỏ nghèo khó, mồ côi và khuyết tật trên địa bàn TPHCM: Trung tâm
nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình (Quận Thủ Đức), Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật
và trẻ mồ côi TPHCM (Huyện Hóc Môn), Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (Quận
10), Mái Ấm Truyền Tin (Quận Bình Tân), Trường khuyết tật thị giác Hy Vọng 1 (Quận 1), Mái
ấm Tâm Đức (Quận 4),…

Học sinh Nguyễn Hải Minh
“Đến với Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và
trẻ mồ côi TPHCM, em có cơ hội hiểu rõ hơn về cuộc
sống của mọi người xung quanh mình. Em rất cảm
phục khi chứng kiến cuộc sống khó khăn nhưng đầy
nghị lực vươn lên của các anh chị và các em nhỏ khuyết
tật nơi đây. Em hy vọng sẽ có thêm nhiều chuyến đi ý
nghĩa như thế này trong thời gian tới. Đây sẽ là cơ hội
để chúng em sẻ chia tình cảm và tấm lòng của mình
đến với những người nghèo khó trong xã hội”.
22
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Học sinh Trần Minh Đạt
“Nhìn các anh chị ở trung tâm với
cuộc sống thiếu thốn nhưng luôn
phấn đấu hết mình để vươn lên thật
đáng ngưỡng mộ. Qua chuyến đi từ
thiện lần này, em thấy cuộc sống
của mình thật may mắn. Em tự nhủ
mình cần phải học thật giỏi để xứng
đáng với những gì quý giá mà ba
mẹ, thầy cô dành cho mình”.

Bồi dưỡng giá trị sống tốt đẹp
Các hoạt động từ thiện tại
Trường Quốc tế Á Châu bên
cạnh ý nghĩa giáo dục còn bồi
dưỡng cho học sinh những
phẩm chất đạo đức, giá trị
sống tốt đẹp. Các em học
cách quan tâm, chia sẻ với các
mảnh đời kém may mắn ngoài
xã hội. Hoạt động ngoại khóa
đầy tính nhân văn này còn góp
phần rèn luyện cho học sinh
các kỹ năng cần thiết: kỹ năng
ứng xử, giao tiếp, kết nối cộng
đồng…
“Chúng tôi tin rằng các
chuyến đi từ thiện sẽ là trải
nghiệm quý giá dành cho học
sinh. Các em sẽ ý thức hơn
về vai trò, trách nhiệm của
mình trong cuộc sống cũng
như học được những bài học
về tình yêu thương, tinh thần
vượt khó, phấn đấu để thành
công và trở thành người có ích
cho xã hội. Ngoài ra, tinh thần
thiện nguyện của các em phần
nào là lời kêu gọi hữu hiệu
nhất cho mọi sự ủng hộ các
hoạt động từ thiện trong cộng
đồng trường và cả các tổ chức
bên ngoài” - Đại diện Trường
Quốc tế Á Châu chia sẻ.

Học sinh Lê Hoàng Anh
“Đối với em, các chuyến đi từ
thiện luôn có ý nghĩa đặc biệt. Ở
đó, em có thể chia sẻ tấm lòng
của mình đến với những số phận
bất hạnh, cũng là nơi em học
được những bài học quý giá về
tình yêu thương giữa con người,
về tinh thần vượt khó để vươn lên
trong cuộc sống”.

Ảnh: Tư liệu
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Hè này có gì vui ?
Hè là khoảng thời gian ý nghĩa và đầy lý thú đối với học sinh.
Tuy nhiên làm thế nào để các em có thể vừa tận hưởng một
mùa hè vui chơi thú vị lại vừa được học tập nâng cao kiến
thức là mối quan tâm của rất nhiều phụ huynh hiện nay. Thấu
hiểu được điều này, Trường Quốc tế Á Châu đã xây dựng một
chương trình hè đặc biệt theo tiêu chí “học mà chơi” đầy hiệu
quả, phù hợp theo từng lứa tuổi và sở thích của học sinh.
✒ HẰNG NGA

C

hương trình vui học hè 2017 của Trường Quốc tế Á
Châu được xây dựng dựa trên những giá trị cốt lõi, đặc
sắc với những chọn lọc từ Chương trình quốc tế hiện
nay của Trường. Tất cả các hoạt động học thuật, sinh
hoạt câu lạc bộ, trải nghiệm, vui chơi ngoại khóa đều
được tổ chức bằng tiếng Anh với giáo viên nước ngoài và các huấn
luyện viên ngôi sao cùng hướng đến việc phát triển tư duy và tính
sáng tạo của mỗi học sinh.
Theo học khóa hè 2017, các em học sinh sẽ có cơ hội:
• Tiếp cận chương trình tiếng Anh quốc tế và phương pháp học tập
mới toàn thời gian.
• Luyện tập thường xuyên tất cả các kỹ năng Anh ngữ cần thiết cho
việc học tập và giao tiếp giúp dễ dàng thích ứng nhanh chóng với
môi trường học tập ở nước ngoài trong tương lai.
• Thoải mái phát triển trí tưởng tượng và khả năng phân tích qua
các môn học đặc biệt: Library Summer Reading, Drama, viết
luận, thuyết trình...
• Tham gia một mùa hè sôi động với chuỗi các sự kiện ngoại khóa
hấp dẫn, bổ ích để rèn luyện kỹ năng, giá trị sống. Chủ đề dự kiến
mỗi tuần như: dã ngoại miệt vườn trái cây Nam Bộ, trải nghiệm
“Một ngày làm nông dân", trại hè truyền thống tìm hiểu các dân
tộc Việt Nam, bùng nổ cùng phim bom tấn, lễ hội đồ chơi, sáng tạo
cùng tiết Fine Arts, thưởng thức tiệc buffet…

• Được tự do lựa chọn các môn thể thao theo sở thích: Bóng đá,
Bóng rổ, Cầu lông, Tennis…
• Hòa mình trong các giai điệu âm nhạc đầy sắc màu với sự dẫn dắt
của các ca sĩ, nhạc sĩ, huấn luyện viên múa nổi tiếng trong các tiết
Dance Class, Summer Music và Summer Sports.
• Thỏa sức tìm tòi, lắp ráp và lập trình robot trong chương trình
STEM Robotics với chủ đề “Robot nhí làm nông dân” và STEM
Computer Science với dự án “Vòng tuần hoàn của nước”...
Không chỉ được tích lũy thêm kiến thức, các hoạt động này hứa hẹn
mang đến cho học sinh những trải nghiệm đáng nhớ, giúp gia tăng
sự tự tin, gắn kết bạn bè, tạo bước đệm quan trọng để các em trưởng
thành về mọi mặt và được truyền cảm hứng để sẵn sàng bước vào một
năm học mới thành công.

Trường Quốc tế Á Châu
ASIAN
SCHOOL

Tel: (08) 38680260 - 0983572477 (Bậc Tiểu học IPS)
(08) 38680269 - 0937018780 (Bậc Trung học AHS)
Email: admission@asianintlschool.edu.vn
Website: www.asianintlschool.edu.vn

truong QU C TE A CHAU

23

NHÀ TRƯỜNG QUAN TÂM

ASIAN SCHOOL'S CONCERNS

BOOK FAIR &
STORYTELLING AND
BOOK TALK CONTEST
Chuỗi ngày vui đọc sách, sôi nổi cùng
sẻ chia tri thức tại Asian School

2017

✒ KIM NGÂN
Không chỉ một mà có đến 4 hoạt động thú vị liên tiếp diễn ra trong chuỗi ngày vui đọc
sách tại các cơ sở Bậc Tiểu học IPS để hàng ngàn học sinh thỏa sức sẻ chia tri thức và lan
tỏa niềm vui đọc sách rộng khắp trong cộng đồng học sinh Trường Quốc tế Á Châu.
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rong năm học 2016-2017, nhằm tiếp tục duy trì và phát triển văn hóa đọc
trong môi trường học đường, Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu đã
tổ chức sân chơi mới thu hút sự tham gia đông đảo của các em học sinh vì có
nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn như: triển lãm sách, hội thi kể chuyện, xây
dựng tủ sách học sinh và tặng sách kéo dài từ tháng 10/2016 đến cuối tháng 4/2017.
Triển lãm sách diễn ra tại thư viện ở tất cả các cơ sở Bậc Tiểu học IPS, là nơi tập
trung nhiều đầu sách tiếng Việt và tiếng Anh phong phú phù hợp lứa tuổi. Đến với
triển lãm sách, học sinh không chỉ được thoải mái lựa chọn những quyển sách yêu
thích, cùng bạn bè vui đọc sách, mà còn được tạo điều kiện mang sách về nhà nghiền
ngẫm để tham gia thi tài tại hội thi kể chuyện vô cùng thú vị.
Bên cạnh 2 hoạt động chính kể trên, chương trình còn xây dựng tủ sách học sinh và
triển khai hoạt động tặng sách nhằm khuyến khích sự sẻ chia tri thức, góp phần làm
phong phú thêm chương trình. Hưởng ứng nhiệt tình việc xây dựng tủ sách, mỗi học
sinh đều tự nguyện đóng góp rất nhiều sách hay như: truyện tranh tiếng Anh, sách văn
học, sách khoa học… Điều đặc biệt thú vị là vào cuối năm học, học sinh sẽ được nhà
trường tặng lại một quyển sách bổ ích từ chính nguồn sách ý nghĩa này.
Hào hứng có mặt trong buổi triển lãm sách, em Hồ Đắc Minh Khôi - HS lớp 3/1 cho
biết: “Em thích được mẹ dẫn đi nhà sách hay đến đường sách vì có rất nhiều sách để
đọc. Vì thế em rất vui khi Trường có triển lãm sách để em và các bạn cùng nhau đọc
những quyển sách hay. Em và các bạn còn tham gia xây dựng tủ sách. Em đã tặng
quyển “Bách khoa Địa lý” - một trong những cuốn sách yêu thích của em.”
Là một trong những thí sinh tranh tài tại Hội thi kể chuyện, chia sẻ về quyển sách
“Tâm hồn cao thượng”, Phạm Ngô Minh Phúc - HS lớp 2/3 cho biết: “Đây là quyển
sách tâm đắc nhất của em vì có những câu chuyện ý nghĩa, giúp em rút ra nhiều bài
học. Em muốn giới thiệu với các bạn quyển sách này để các bạn thấy rằng đọc sách
vừa vui, vừa giúp mình biết thêm nhiều điều hay.”
Với những kết quả tích cực đạt được, sân chơi mới lần này tại Trường Quốc tế Á
Châu được xem là một trải nghiệm vui học bổ ích, mang đến nhiều lợi ích giúp học
sinh rèn luyện thói quen đọc sách, mở rộng thêm kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn, hình
thành kỹ năng sống và rèn luyện trí tưởng tượng.

HỌC SINH ASIAN SCHOOL
HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH

Hai học sinh Trường Quốc tế Á Châu Nguyễn Tuấn Hải và
Nguyễn Anh Tuấn đã vinh dự trở thành đại sứ chính thức
đồng hành trong các hoạt động tuyên truyền của WFA
trong chiến dịch “Vietnam, Be My Hero” năm 2016

C

✒ HÀ VY
hiến dịch “Vietnam,
Be My Hero” là giai
đoạn thứ 2 của
chương trình “Bảo vệ
Tê giác hoang dã” do tổ chức
Wilderness Foundation Africa
(WFA) thực hiện với mục đích
kêu gọi các bạn trẻ Việt Nam
trở thành những siêu anh
hùng và lên tiếng chống lại
việc sử dụng sừng tê giác.

Quốc tế Á Châu là Nguyễn
Tuấn Hải và Nguyễn Anh Tuấn
đã vinh dự được lựa chọn làm
đại diện của giới trẻ Việt Nam
tham gia vào chuyến hành
trình trải nghiệm Nam Phi
năm 2015 và trở thành đại sứ
chính thức đồng hành trong
các hoạt động tuyên truyền
của WFA trong chiến dịch
“Vietnam, Be My Hero” năm
2016.

Các đại sứ trẻ Asian School
Chiến dịch “Vietnam, Be
My Hero” được tổ chức bảo vệ
động vật hoang dã Wilderness
Foundation Africa xây dựng
dựa trên chuỗi hoạt động
trong năm 2014 và 2015 khi có
đến hơn 15.000 học sinh của
12 trường quốc tế tại TPHCM
được giới thiệu về những
khủng hoảng trong nạn săn
trộm tê giác và được mời tham
dự cuộc thi "Tê giác hoang dã"
(Wild Rhino Competition).
Từ hơn 1.500 bài thi, 22 học
sinh đã chiến thắng và giành
được phần thưởng là chuyến
đi 5 ngày đến Nam Phi để trải
nghiệm cảm giác lần đầu tiên
nhìn thấy tê giác trong thế
giới hoang dã cũng như tìm
hiểu thêm về các vấn đề bảo
tồn và bảo vệ các cá thể hoang
dã khác.
Hai học sinh của Trường

Cùng thế giới hành động
Năm 2016, đại diện WFA đã
đến Trường Quốc tế Á Châu để
khởi động chiến dịch “Vietnam,
Be My Hero”. Học sinh của
trường đã nhanh chóng nắm
bắt ý nghĩa của chiến dịch và ý
thức được vai trò của bản thân
trong việc cùng thế giới chung
tay bảo vệ loài tê giác.
Tham dự Wild Rhino
Competition 2016 với bài luận
500 từ bằng tiếng Anh thể
hiện một cách sáng tạo quan
điểm cá nhân về vấn nạn săn
trộm tê giác cũng như đưa ra
các giải pháp thiết thực đối
với việc bảo vệ giống loài tê
giác, học sinh Nguyễn Việt Đức
(Trường Quốc tế Á Châu) là
một trong 7 học sinh Việt Nam
được WFA trao phần thưởng
chuyến đi Nam Phi vào tháng
7/2017. Ngoài Việt Đức còn có
thêm 6 gương mặt học sinh

Học sinh Nguyễn Việt Đức (thứ 3 từ trái sang) là một trong 7 học sinh Việt Nam được WFA
trao phần thưởng chuyến đi Nam Phi vào tháng 7/2017

khác của Trường Quốc tế Á
Châu giành được những giải
thưởng đặc biệt khác từ ban tổ
chức cuộc thi. Trường Quốc tế
Á Châu đồng thời là một trong
2 trường có số lượng bài dự thi
Wild Rhino Competition 2016
cao nhất (510 bài thi).
Vô cùng háo hức với phần
thưởng này, Việt Đức chia sẻ:
“Chuyến đi Nam Phi là cơ hội
tuyệt vời để em mở rộng sự
hiểu biết, trải nghiệm cảm giác
lần đầu tiên nhìn thấy tê giác
trong thế giới hoang dã cũng
như tìm hiểu thêm về các vấn
đề bảo tồn và bảo vệ các cá thể
hoang dã khác. Em sẽ làm hết
sức có thể để nâng cao ý thức
của mọi người đối với việc bảo
vệ tê giác hoang dã nói riêng và
môi trường sống xung quanh

chúng ta nói chung”.
Chiến dịch “Vietnam, Be My
Hero” là một trong số những
hoạt động cộng đồng mang
tính quốc tế được Trường
Quốc tế Á Châu quan tâm và
khuyến khích học sinh tham
gia, trải nghiệm, thể hiện
trách nhiệm đối với các vấn
đề của cộng đồng, xã hội bằng
những hành động thiết thực.
Đây cũng chính là định hướng
giáo dục hiện đại được nhiều
trường học ở các nước tiên
tiến nói chung và Trường Quốc
tế Á Châu nói riêng áp dụng
nhằm giúp học sinh trưởng
thành, phát triển các giá trị
đạo đức tốt đẹp bên cạnh việc
thụ hưởng nền tảng tri thức để
trở thành những công dân ưu
tú và có ích cho xã hội.
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SIU phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và IIG Việt
Nam tổ chức hội thảo “TOEIC và cơ hội việc làm tại Vietnam Airlines năm 2016”

Sinh viên "hưởng T
lợi" với chương
trình đào tạo
mang "tinh thần"
doanh nghiệp

rong nhiều năm qua, SIU được biết đến là một trong số
ít trường đại học “thổi hồn” doanh nghiệp vào chương
trình đào tạo giúp sinh viên đáp ứng tốt nhu cầu công
việc sau tốt nghiệp. Trường áp dụng phương pháp đào
tạo hiện đại từ các nước có nền giáo dục tiên tiến với việc đề cao
ứng dụng thực tiễn. Sinh viên học đến đâu được thực hành ngay
đến đó. Trường giúp sinh viên tìm kiếm tư liệu học tập, tích lũy
kinh nghiệm và tìm hiểu thực tế về nghề nghiệp tương lai bằng
cách tổ chức chương trình liên kết với các doanh nghiệp. Vì thế kỹ
năng làm việc của sinh viên được hình thành ngay từ khi bắt đầu
vào học tại trường.
Các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa, sinh
hoạt câu lạc bộ… cũng được SIU chú trọng và tổ chức thường
xuyên giúp sinh viên trở nên tự tin, năng động. Việc tham gia câu
lạc bộ còn là hoạt động bổ ích, giúp sinh viên vừa giải trí vừa phát
triển năng khiếu, năng lực và rèn luyện kỹ năng.
Tự tin trong công việc, dễ dàng giao tiếp với các đối tác nước
ngoài và thích nghi nhanh chóng trong môi trường làm việc quốc
tế chính là những thành công mà sinh viên SIU đã và đang làm
được. Theo thống kê của trường, không ít sinh viên tìm được việc
làm với vị trí cao khi còn đang thực tập tốt nghiệp. Gần 85% cử
nhân SIU sau khi tốt nghiệp có việc làm; 15% còn lại học lên bậc
học cao hơn hoặc chuyển tiếp du học tại nhiều nước trên thế giới.
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✒ VY HUỲNH

Nhiều thế hệ sinh viên (SV) của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) đã đạt được không
ít thành công khi nhà trường chủ trương “thổi hồn” doanh nghiệp vào chương trình đào
tạo, biến giờ học trở thành trải nghiệm quý giá, rèn luyện sinh viên cả về chuyên môn
lẫn kỹ năng.

Hồ Trung Dũng (đứng thứ 2 từ phải sang)

Hồ Trung Dũng chính thức trở thành nhân viên của Tập đoàn Neumann
Kaffee Gruppe - Đức từ khi đang là sinh viên năm 4 ngành Quản trị kinh doanh
- Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU). Sau 3 tháng thực tập tốt nghiệp tại văn phòng
đại diện của tập đoàn này ở TPHCM, Trung Dũng đã có thể đáp ứng và hòa nhập
công việc rất tốt. Chia sẻ về sự thích nghi nhanh chóng này, Trung Dũng cho biết:
“Cùng với việc tiếp thu kiến thức chuyên môn, chương trình đào tạo tại trường còn
chú trọng xây dựng, rèn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng làm việc cần thiết. “Gia
tài” tích lũy trong suốt 4 năm đại học đã thực sự phát huy hiệu quả khi tôi bước
vào môi trường làm việc thực tế”. Và đây cũng là nhận định của nhiều bạn sinh
viên sau khi tốt nghiệp tại SIU.
Nhìn lại trải nghiệm của bản thân, Đinh Lê Huyền Trang, cựu
sinh viên SIU hiện đang làm việc tại Công ty Cổ phần Navigos
Group, trực thuộc Tập đoàn En-Japan (EnWorld) - tập đoàn dẫn
đầu trong lĩnh vực cung cấp nhân sự tại Nhật Bản - cho biết: “SIU
đã cung cấp nền tảng nhất định, cùng sự tự tin, cá tính phát triển
trong tập thể giúp tôi có được thành công trong công việc”.
Cựu SV Phan Đức Thuận hiện giữ chức vụ Giám đốc Thuận
Hải Phan Rang Group: “Những kiến thức về kinh doanh hữu ích
cùng kinh nghiệm cọ xát thực tế doanh nghiệp có được khi theo
học ngành Quản trị kinh doanh tại SIU chính là nền tảng quan
trọng tạo động lực để tôi tự tin khởi nghiệp. Khởi đầu với việc mở
xưởng sửa chữa cơ giới nhỏ, sau đó nhân rộng quy mô với việc
kinh doanh cửa hàng phụ tùng kiêm nhập khẩu các loại xe cơ
giới, tôi dần đạt được những thành công nhất định sau vài năm
tốt nghiệp. Sắp tới, tôi dự định sẽ mở thêm 1 công ty về xây dựng.
Nhìn lại những thành quả đạt được, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn
SIU đã tạo nên một môi trường học tập tốt nhất để tôi có được
khởi đầu tốt đẹp và đi đến thành công như ngày hôm nay”.
Cựu SV Nguyễn Thị Hồng Diễm hiện đang học thạc sĩ tại
University of Houston (Mỹ): “4 năm học tập trong môi trường
quốc tế tại ĐH Quốc tế Sài Gòn đã giúp tôi có được nền tảng tốt
để dễ dàng thích nghi khi ra nước ngoài du học. Chỉ sau 2 tuần
học tập tại Mỹ, tôi gần như đã hiểu được bài giảng đến 90%. Ở
SIU, ngoài việc tích lũy kiến thức, tôi còn được rèn luyện nhiều kỹ
năng cần thiết để có thể áp dụng trong thực tế. Tôi tin rằng SV các
khóa sẽ trang bị được cho mình một hành trang tốt sau thời gian
học tại SIU”.
Cựu SV Trần Thị Ánh Tuyết sau khi tốt nghiệp chuyên ngành
Thương mại quốc tế tại SIU đã có những thuận lợi rất lớn khi
tiếp tục du học thạc sĩ tại Anh và hiện đang đảm nhiệm vị trí
Marketing Manager của Tổ chức S.E.A. Education Consultants
Viet Nam. Ánh Tuyết cho biết: “Tôi luôn trong tư thế sẵn sàng làm
quen với văn hóa doanh nghiệp và tự tin thể hiện năng lực bản
thân. Trong quá trình làm việc, tôi có thể vận dụng các kỹ năng
như công cụ hỗ trợ để phân tích và đưa ra những quyết định quan
trọng cho doanh nghiệp của mình”.

Chỉ với mức học phí
khoảng 44 triệu đồng/
năm, sinh viên đã được
thụ hưởng những giá trị
giáo dục tốt nhất theo
tiêu chuẩn Hoa Kỳ tại
SIU. Với thế mạnh về cơ
sở vật chất, điều kiện
học tập và nghiên cứu
đạt chuẩn quốc tế, SIU
là trường đại học quốc
tế uy tín tại Việt Nam
đào tạo bậc cao đẳng,
đại học và thạc sĩ, có
quan hệ hợp tác với
nhiều trường ĐH nước
ngoài, là thành viên của
các tổ chức kiểm định
chất lượng giáo dục
hàng đầu thế giới của
Hoa Kỳ: Hiệp hội quốc
tế các trường ĐH đào
tạo ngành Kinh doanh
(IACBE), Hiệp hội phát
triển giảng dạy doanh
thương bậc ĐH (AACSB)
và đang thực hiện kiểm
định quốc tế của IACBE.
Thông tin chi tiết về
tuyển sinh và học bổng
SIU 2017 xem tại: www.
siu.edu.vn

Cựu SV Nguyễn My Ly hiện đang theo học Fashion Merchandising tại Palomar College, California,
Mỹ: “Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quyết định sang Mỹ du học để mở mang kiến thức và khám phá
thế giới. Với nền tảng tiếng Anh có được khi theo học tại SIU, tôi đã dễ dàng bắt kịp chương trình học
tại Palomar College và nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Nếu như việc thuyết trình trước
đây đối với tôi là nỗi lo lắng thì hiện tại lại trở thành thế mạnh nhờ khoảng thời gian được thường
xuyên rèn luyện kỹ năng này thông qua các tiết học cũng như các hoạt động ngoài giờ tại SIU”.
truong QU C TE A CHAU

27

ƯỚC MƠ HỌC SINH

STUDENTS' DREAMS

ÛÚÁC MÚ

HOÅC SINH
CÁC XẾP HẠNG CỦA UNIVERSITY OF THE
PACIFIC:
• Đứng thứ 108 theo U.S. News & World Report
2016
• Top các trường đại học hàng đầu ở Mỹ theo
Forbes 2016
• Đứng thứ 55 trường đại học đào tạo cử nhân
ngành Kỹ thuật theo U.S. News & World Report
2017
• Đứng thứ 7 trong số 247 trường đại học ở
California về mức thu nhập của sinh viên sau tốt
nghiệp theo White House College Scorecard 2016
• Top 10 trường đại học tư thục ở California theo
Wall Street Journal 2016
• Chương trình thạc sĩ Trợ lý Bác sĩ của Pacific
đang trong tiến trình kiểm định của ARC-PA.

Trường Nha khoa Arthur A. Dugoni ở San Francisco

UNIVERSITY OF THE
PACIFIC - NGÔI TRƯỜNG
NHIỀU GIẢNG VIÊN &
SINH VIÊN ƯU TÚ:
Stephen McCaffrey, giáo
sư Trường Luật McGeorge
của Pacific được trao giải
Stockholm Water Prize
Laureate 2017 vì những
đóng góp to lớn của ông đối
với sự phát triển và nhận
thức tiến bộ của Luật về tài
nguyên nước thế giới.
Cựu phi hành gia của
NASA Jose Hernandez - một
trong 7 thành viên phi hành
đoàn trên tàu vũ trụ Space
Shuttle Discovery ngày
28/8/2009.
Nghị sĩ Mark Amodei
đã từng giành được ghế
trong Hạ viện Mỹ vào ngày
13/9/2011.

Cơ sở chính Stockton được bầu chọn là một trong 10 trường
đẹp nhất tại xứ sở cờ hoa

Biểu tượng của dòng
nhạc Jazz, nghệ sĩ dương
cầm, nhà soạn nhạc Dave
Brubeck.
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✒ DÃ QUỲ (Tổng hợp và lược dịch)

University of the Pacific được thành lập vào năm 1851, là một trong những
trường đại học hàng đầu ở California.

Ảnh: www.pacific.edu

Nhà môi giới cầu thủ
Scott Boras - một trong
những người quyền lực nhất
tại giải bóng chày Major
League Baseball của Mỹ.

Pacific cung cấp nhiều suất học bổng khác nhau dành
cho sinh viên năm nhất và sinh viên chuyển tiếp. Tất
cả sinh viên nộp hồ sơ xin nhập học đều được tự động
đánh giá để trở thành ứng viên của chương trình học
bổng. Sinh viên nộp đơn nhập học trước ngày 15/01
hàng năm sẽ được ưu tiên xem xét cấp học bổng.
Học bổng dành cho sinh viên năm nhất
• Regents' Scholarship: 10,000 USD
• President's Scholarship: 6,500 USD
• Provost's Scholarship: 4,000 USD
• Dean's Scholarship: 2,500 USD
• Pacific Scholarship: 2,000 USD đến 9,500 USD
Học bổng dành cho sinh viên chuyển tiếp
• Tri-County Transfer Scholarship: 15,000 USD
• Distinguished Transfer Scholarship: 10,000 USD
• Commended Transfer Scholarship: 5,000 USD
Thông tin chi tiết truy cập website: http://www.pacific.
edu/About-Pacific/AdministrationOffices/Office-ofFinancial-Aid/Types-of-Financial-Aid/Scholarships.html

U

niversity of the Pacific có 3 cơ sở riêng biệt. Cơ sở chính
tọa lạc tại thành phố Stockton, California, có kiến trúc truyền
thống, được bầu chọn là một trong 10 trường đẹp nhất tại xứ sở cờ
hoa. Cơ sở Stockton có rạp chiếu phim riêng, viện bảo tàng, phòng tập
thể dục, trung tâm thể thao, sân khấu, phòng hòa nhạc và câu lạc bộ
đêm dành cho sinh viên. Hai cơ sở còn lại của University of the Pacific
là Trường Luật McGeorge ở Sacramento và Trường Nha khoa Arthur
A. Dugoni ở San Francisco.
University of the Pacific sở hữu rất nhiều tiện nghi có thể đáp ứng
được nhu cầu sinh hoạt và học tập đa dạng của sinh viên. Trường còn
rất chú trọng đến đời sống tinh thần của sinh viên khi xây dựng khu
trung tâm tôn giáo Morris Chapel.
Mục tiêu của Pacific là tạo ra một môi trường học tập ấm áp để sinh
viên cảm thấy như được ở nhà. Thông qua các tiện ích và dịch vụ của
mình, trường muốn mang đến cho sinh viên sự chăm sóc chu đáo và
những trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời tại môi trường đại học.
Pacific tin rằng việc học tập và giảng dạy không chỉ diễn ra trong
phạm vi lớp học mà còn đến từ môi trường bên ngoài. Vì vậy, sinh
viên luôn được khuyến khích tham gia vào các tổ chức và hoạt động
của trường. Thông qua đó, sinh viên sẽ phát triển các kỹ năng lãnh
đạo, khả năng giao tiếp chuyên nghiệp, cơ hội thực hành những
kiến thức được học trên lớp và phát triển về mặt xã hội. Những trải
nghiệm này sẽ giúp sinh viên trở thành công dân trưởng thành và
đầy trách nhiệm.
University of the Pacific có trung bình 19 sinh viên/lớp và tỷ lệ
sinh viên/giảng viên là 14/1. Với hơn 80 chuyên ngành, sinh viên
University of the Pacific có thể lựa chọn theo học chương trình cử
nhân, cao học và nghiên cứu chuyên sâu dưới sự hướng dẫn của các
giảng viên từng đoạt những giải thưởng cao về giáo dục.

Hoạt động ngoài giờ học của sinh viên Pacific

truong QU C TE A CHAU
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BRADFORD
Đại học

✒ PHÚ TRẦN (Tổng hợp và lược
dịch)

T

hành lập năm 1966,
tọa lạc tại thành phố
Bradford - Tây Yorkshire
- London, Đại học
Bradford luôn là trường đi tiên
phong trong việc phát triển các
môn học mới, phản ánh và dự
đoán nhu cầu của sinh viên, các
nhà tuyển dụng và xã hội.
Bradford là trường đại học
đầu tiên tại Anh đào tạo các
khóa học bán phần ngoài phạm
vi London. Những khóa học này
được thiết kế phù hợp với bối
cảnh kinh tế, xã hội, khoa học
và môi trường đang thay đổi.
Trường đã đầu tư hàng triệu
bảng Anh vào cơ sở vật chất
đẳng cấp quốc tế để mang
đến cho sinh viên những trải
nghiệm học tập bổ ích và hiệu
quả nhất. Ở một số chuyên
ngành, sinh viên còn có cơ hội
học tập trong môi trường làm
việc thực tế.
Bên cạnh các trang thiết
bị hiện đại, Bradford sở hữu
một thư viện rộng lớn với hơn
100 bộ sưu tập sách và tài liệu
30

Ký túc xá The Green của Đại học Bradford - Ảnh: www.pinterest.com

Các xếp hạng của Đại học Bradford:
• Là một trong những trường đào tạo Kinh doanh hàng
đầu thế giới đạt 3 chứng chỉ chất lượng danh giá “Triple
Crown” của AACSB, EQUIS & AMBA - giải thưởng chỉ dành
cho 1% số ít các trường đào tạo Kinh doanh trên thế giới
• Trường ĐH “xanh” số 1 tại UK và thứ 8 trên thế giới theo
DesignCurial ranking 2015
• Đứng thứ nhất ở UK về đào tạo cử nhân Điều dưỡng và Hộ
sinh theo NSS 2016.
quý hiếm, ngoài ra còn có các
bản thảo, hình ảnh, những
tác phẩm nghệ thuật, bản đồ
và ngày càng nhiều những tài
liệu kỹ thuật số. J. B. Priestley
Archive là bộ sưu tập nổi tiếng
nhất của thư viện Bradford.
Từ khi được cấp Hiến chương
Hoàng gia vào năm 1966, Đại
học Bradford có thêm những
bước phát triển mạnh, mở
rộng nhiều lĩnh vực chuyên
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môn. Trường có 5 khoa chính:
Kỹ thuật & Tin học, Y tế, Khoa
học đời sống, Quản lý & Luật,
và Khoa học xã hội. Mỗi khoa
với nhiều chuyên ngành khác
nhau, đều có cơ sở vật chất và
trung tâm nghiên cứu riêng.
Năm học 2016-2017, Đại học
Bradford tuyển sinh 11.235 sinh
viên và 22% trong số đó là sinh
viên quốc tế đến từ 131 quốc gia
trên toàn cầu. Trường có 1.675

International
Academic Excellence Fee
Scholarships
l Học bổng quốc tế dành cho
HS-SV từ tất cả các quốc gia,
ngoại trừ Trung Quốc và các
nước thuộc EU, trị giá từ 2.500
- 4.000 bảng Anh sẽ được xét
dựa trên thành tích học tập và
quốc tịch.
l Ứng viên đạt học bổng trị giá
3.000 hoặc 4.000 bảng Anh sẽ
được phép đăng ký thêm học
bổng 50% học phí.
l Ứng viên được tự động xét học
bổng khi đăng ký nhập học. Số
tiền học bổng sẽ được hiển thị
trên thư mời nhập học.
Thông tin chi tiết truy cập
website: http://www.bradford.
ac.uk/fees-and-financialsupport/university-scholarshipsand-support/info/internationalacademic-excellence-2017-18

giảng viên - nhân viên, trong
đó 9,7% là người nước ngoài
và có đến 397 giảng viên được
trao tặng giải thưởng National
Teaching Fellowship (giải
thưởng uy tín nhất dành cho
những cá nhân xuất sắc trong
công tác giảng dạy bậc đại học).
Bên cạnh các hoạt động
giảng dạy, Đại học Bradford
còn mang đến cho sinh viên cơ
hội tham gia vào các hoạt động
câu lạc bộ thể thao và nghệ
thuật cùng nhiều hoạt động
ngoại khóa khác. Nhóm The
Arts on Campus có trụ sở đặt tại
Bradford với thế mạnh về nghệ
thuật thị giác, âm nhạc và sân
khấu giúp sinh viên có cơ hội
tiếp xúc với những trải nghiệm
văn hóa mới đầy ý nghĩa cả
trong và ngoài trường.

Ảnh: www.scholarship4all.com
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TỪ MỘT STARTUP NHỎ ĐẾN
CHUỖI CÀ PHÊ LỚN NHẤT THẾ GIỚI

Ảnh: www.wpengine.netdna-cdn.com

Bắt đầu từ một cửa hàng bán lẻ cà phê rang xay được thành lập vào năm 1971 tại Seattle
- Hoa Kỳ, Starbucks đã trở thành một trong những thương hiệu được biết đến và thành
công nhất trên thế giới hiện nay với hơn 24.000 cửa hàng ở 70 quốc gia, phục vụ sản
phẩm nước uống cho hàng triệu khách hàng mỗi ngày.
✒ THANH HUYỀN (Tổng hợp và
lược dịch)

Đ

ằng sau những bước
tiến vô cùng ngoạn
mục của Starbucks
là câu chuyện kinh
doanh tài ba khiến nhiều người
phải thán phục.
Táo bạo từ ý tưởng đến hành
động
Starbucks ra đời từ ý tưởng
của 3 cựu sinh viên Đại học San
Francisco gồm Jerry Baldwin,
Zev Siegl và Gordon Bowker.
Họ mở cửa hàng đầu tiên
vào ngày 30/3/1971, tọa lạc
tại 2000 Western Avenue Seattle - Washington chuyên
bán cà phê rang nguyên chất.
Song, người biến Starbucks
từ một quán cà phê nhỏ trở
thành chuỗi cà phê lớn nhất
thế giới lại là Howard Schultz một cựu nhân viên được thăng
tiến lên làm CEO sau 5 năm
làm việc tại Starbucks và cũng
là chủ sở hữu mới khi mua lại
thương hiệu vào năm 1987.
Howard Schultz bắt đầu mở
rộng kinh doanh bằng cách mở
cửa hàng mới ra ngoài khu vực
Seattle. Logo nàng tiên cá màu
xanh có 2 đuôi lần lượt xuất
hiện ở nhiều nơi trên thế giới,
trở thành một địa điểm quen
thuộc có cà phê rang thơm
lừng cùng nhiều loại đồ uống
đa dạng, bánh mì sandwich,
bánh ngọt và đồ ăn nhẹ mà
khách hàng có thể thưởng

thức tại chỗ hoặc mang đi
thuận tiện. Starbucks đặc biệt
nghiên cứu để cho hương vị
sản phẩm phù hợp với văn hóa
địa phương của từng đất nước
mà nó đặt chân tới. Đồng thời,
luôn duy trì mục tiêu phục vụ
cà phê theo tiêu chuẩn chất
lượng tốt nhất, sử dụng nguồn
nguyên liệu rõ ràng tại các
trang trại cà phê ở Châu Mỹ La
tinh, Châu Phi và Châu Á.
Howard Schultz thể hiện rõ
tài điều hành sáng suốt khi tạo
nên sức lôi cuốn khó cưỡng đối
với Starbucks. Luôn có những
cửa hàng Starbucks hiện hữu ở
những vị trí dễ tìm nhất ở các
thành phố, với nhiều hương vị
cà phê mới lạ, phong phú, thỏa
mãn khẩu vị của mọi đối tượng
khách hàng, kể cả phụ nữ và
trẻ em. Chính điều này đã làm
nên điều khác biệt nổi trội giúp
Starbucks dễ dàng vượt qua
các đối thủ cạnh tranh.
Từ một startup nhỏ ở địa
phương bán cà phê rang, đến
năm 1992, Starbucks đã vươn
mình mạnh mẽ, trở thành
một tập đoàn quốc gia có hơn
135 cửa hàng, doanh thu hàng
năm lên tới 72 triệu USD. Cũng
trong năm đó, Howard Schultz
đã đưa Starbucks lên sàn
chứng khoán NASDAQ lần đầu
tiên. Năm 1996, Starbucks mở
cửa hàng bên ngoài nước Mỹ
đầu tiên tại Tokyo - Nhật Bản.
Năm 1998, họ mua lại công ty
cà phê Seattle Coffee của Anh
với giá 83 triệu USD. Đến năm

2013, Starbucks được nhắc đến
là một thương hiệu cà phê
lớn nhất trên thế giới, với hơn
20.891 cửa hàng trên khắp 62
quốc gia, riêng ở Hoa Kỳ đã có
13.000 cửa hàng. Năm 2015,
con số cửa hàng Starbucks tại
Hoa Kỳ là hơn 14.000 và dự
định sẽ tăng lên thêm 3.500
trong 5 năm tới.
Một công ty có trách nhiệm
Starbucks luôn hướng đến
việc xây dựng một công ty
phát triển bền vững và luôn
tạo ra sự cân bằng giữa lợi
nhuận và trách nhiệm đối với
thiên nhiên. Công ty áp dụng
cách tiếp cận toàn diện để
tìm kiếm nguồn cung cấp cà
phê chất lượng cao. Điều này
bao gồm các hoạt động mua
bán có trách nhiệm, hỗ trợ các
khoản vay của nông dân và các
chương trình bảo tồn rừng.
Khi mua cà phê theo cách
này không chỉ giúp thúc đẩy
một tương lai tốt đẹp hơn cho
người nông dân mà còn tạo ra
một nguồn cung cấp lâu dài
những hạt cà phê chất lượng
cao được công ty pha trộn cẩn
thận, rang và đóng gói tươi
trong gần nửa thế kỷ qua. Bên
cạnh đó, Starbucks còn cam kết
chia sẻ trách nhiệm của khách
hàng đối với môi trường. Đội
ngũ Starbucks luôn phấn đấu
giảm thiểu tối đa ảnh hưởng
đến môi trường thông qua việc
bảo tồn năng lượng nước, luôn
tái chế và xây dựng xanh.
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Học sinh AHS

GIÀNH 4 HUY CHƯƠNG VÀNG
KỲ THI OLYMPIC TPHCM
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PHẠM VIỆT HÀ - lớp 11/8
Huy chương vàng môn Toán

TRẦN MINH TRUNG - lớp 10/1
Huy chương vàng môn Tiếng Anh

HÀ XUÂN UYÊN - lớp 10/3
Huy chương vàng môn Tiếng Anh

NGUYỄN DUY THÔNG - lớp 11/11
Huy chương vàng môn Tiếng Anh

HOÀNG ĐỨC KHÁNH - lớp 11/21
Huy chương bạc môn Ngữ văn

LÊ NGỌC DUY - lớp 11/24
Huy chương bạc môn Tiếng Anh

NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN - lớp 10/23
Huy chương bạc môn Tiếng Anh

NGUYỄN ANH TUẤN - lớp 10/16
Huy chương đồng môn Toán
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HỘI THẢO “KHỞI NGHIỆP VÀ LÀM THUÊ”

S

inh viên Câu lạc bộ Kinh tế Trường Đại học Quốc tế Sài
Gòn (SIU) đã lên ý tưởng và tổ chức hội thảo với chủ đề
“Khởi nghiệp và làm thuê” thu hút sự quan tâm của đông
đảo sinh viên các khóa. Các chuyên gia, doanh nhân
startup thành công và cựu sinh viên SIU đang làm việc tại các
doanh nghiệp tham gia hội thảo đã chia sẻ quan điểm cũng
như kinh nghiệm của mình về vấn đề được quan tâm hàng đầu
hiện nay: Startup và tiềm năng của startup ở Việt Nam trong
thời điểm hiện tại. Ngoài ra, những thắc mắc của sinh viên liên
quan đến việc học tập, chọn ngành, chọn nghề… cũng được
giải đáp nhiệt tình.
Bên thềm hội thảo, sinh viên và các khách mời còn được theo
dõi chương trình nghệ thuật sôi động do các câu lạc bộ của
Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn tổ chức. Được biết, đây là hoạt động
thường niên nhằm đánh giá năng lực và tổng kết hoạt động của
các câu lạc bộ hiện đang hoạt động sôi nổi tại SIU.

VƯƠNG MINH PHÚC - lớp 11/3
Huy chương bạc môn Tiếng Anh

Lễ tổng kết cuộc thi
Olympic Tháng 4 TPHCM
do Sở GD&ĐT tổ chức diễn
ra sáng 09/4/2017 đã
vinh danh 11 học sinh
của Trường Quốc tế Á
Châu với thành tích nổi
bật: 4 huy chương vàng,
4 huy chương bạc và 3
huy chương đồng ở nhiều
bộ môn khác nhau.

✒ GIA HÂN

K

ỳ thi Olympic Tháng 4 TPHCM là kỳ thi học sinh giỏi
hàng năm dành cho học sinh khối 10 và 11 của các trường
trung học phổ thông không chuyên tại TPHCM và các tỉnh
thành phía Nam. Các môn thi gồm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng
Anh, Tiếng Pháp, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học. Kỳ thi
Olympic Tháng 4 TPHCM 2017 được khai mạc vào ngày 07/4, lễ
tổng kết và trao giải diễn ra sáng ngày 09/4/2017.
Theo Sở GD&ĐT TPHCM, kết quả của kỳ thi không chỉ giúp
ngành giáo dục đào tạo các tỉnh thành phát hiện ra những học sinh
có năng khiếu ở các bộ môn mà còn tạo cơ hội giao lưu, trao đổi
kinh nghiệm học tập giữa các học sinh giỏi cũng như kinh nghiệm
bồi dưỡng học sinh giỏi giữa giáo viên các trường THPT khu vực
phía Nam.
Trong lần thứ 2 tham dự kỳ thi Olympic Tháng 4 TPHCM, học
sinh Trường Quốc tế Á Châu đã có cơ hội trau dồi kiến thức và phát
huy năng lực nổi bật của mình khi giành được kết quả ấn tượng tại
cuộc thi. Cụ thể là: 1 huy chương vàng môn Toán, 3 huy chương
vàng môn Tiếng Anh, 1 huy chương bạc môn Ngữ văn, 3 huy
chương bạc môn Tiếng Anh, 2 huy chương đồng môn Toán và 1 huy
chương đồng môn Vật lý.

VŨ PHƯỚC THỤY KHANH - lớp 10/4
Huy chương đồng môn Vật lý
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TRƯƠNG ĐỨC KHẢI - lớp 10/19
Huy chương đồng môn Toán

Không chỉ “ghi điểm” ấn tượng ở môn Tiếng Anh (3 huy chương
vàng, 3 huy chương bạc) nhờ ưu thế theo học chương trình tiếng Anh
quốc tế chuẩn giáo dục bậc phổ thông của AERO và Common Core
State Standards - Hoa Kỳ, học sinh Trường Quốc tế Á Châu còn thể
hiện tư duy và kiến thức chắc chắn ở nhiều môn học thuộc chương
trình giáo dục Việt Nam. Kết quả này một lần nữa khẳng định hiệu
quả đào tạo của nhà trường với việc chú trọng không ngừng nâng
cao chất lượng giảng dạy cả chương trình Việt Nam và chương trình
tiếng Anh quốc tế, đồng thời tạo điều kiện tối đa để học sinh phát
huy năng lực, năng khiếu bản thân.
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TRƯỜNG QUỐC TẾ
Á CHÂU XÂY CƠ SỞ
MỚI QUY MÔ, HIỆN ĐẠI
tại CELADON CITY
Quận TÂN PHÚ

C

Tương tự như 10 cơ sở khác của
Trường Quốc tế Á Châu ở Quận 1,
Quận 3, Quận 10, Quận Tân Bình
và Quận Bình Thạnh, các lớp học
tại Campus Tân Phú vẫn được
thiết kế phân bổ nhỏ để tạo điều
kiện tương tác tối đa giữa giáo
viên và học sinh. Các phòng chức
năng như: phòng máy tính, chiếu
phim, thí nghiệm, mỹ thuật, âm
nhạc… được đầu tư theo tiêu
chuẩn của CIS (Hội đồng các
trường quốc tế - Anh Quốc) và
WASC (Hiệp hội các trường phổ
thông và đại học miền Tây Hoa
Kỳ) với trang thiết bị giảng dạy,
học tập và sinh hoạt cao cấp.
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ampus Tân Phú có diện tích đất lên đến
30.064,6 m2 (hơn 3 ha) là một khu phức
hợp hiện đại đạt tất cả các tiêu chí cao
cấp như trường quốc tế tại các nước
phát triển.
Nằm trong khuôn viên của Celadon City, dự án
khu đô thị xanh tích hợp các tiện ích hàng đầu
tại TPHCM, Campus Tân Phú là dự án trọng điểm
được Trường Quốc tế Á Châu mua và đầu tư xây
dựng quy mô, hiện đại nhất từ trước đến nay. Dự
án được thiết kế bởi AREP - Pháp.
Campus Tân Phú là một khu phức hợp hiện đại
theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ có đầy đủ nhà hát opera,
thư viện truyền thống, thư viện điện tử, các hội
trường dành cho các câu lạc bộ học thuật và nghệ
thuật, sân vận động, nhà thi đấu đa năng, sân
bóng rổ, 2 hồ bơi, 4 sân tennis... đáp ứng đầy đủ
nhu cầu học tập, sinh hoạt và giải trí cho học sinh.

Là dự án tiêu chuẩn quốc tế, Campus Tân Phú hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội cho học sinh địa bàn các Quận
Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Tân, Quận 12, Hóc Môn, Củ Chi và các tỉnh lân cận… được học tập, sinh
hoạt và giải trí như học sinh tại các nước phát triển đồng thời đáp ứng nguyện vọng của Phụ huynh về
một môi trường giáo dục toàn diện dành cho con em mình. Dự án đầy tiềm năng này cũng góp phần
vào sự phát triển chung của Celadon City, của giáo dục TPHCM nói riêng và đất nước nói chung trong
nỗ lực mang đến môi trường giáo dục tiên tiến, chất lượng dành cho các em học sinh.
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Ca sĩ TRANG NHUNG:
Trường Quốc tế Á Châu là ngôi trường
quốc tế thực thụ dành cho người Việt

G

ắn bó và đồng
hành
cùng
Trường Quốc tế
Á Châu trong
nhiều năm liền, ca sĩ Trang
Nhung - phụ huynh học sinh
Ngô Phương Bích Ngọc (lớp
4/2) và Ngô Nhật Phương
Trang (lớp 1/5) dành nhiều tình
cảm chân tình đồng thời có
những chia sẻ sâu sắc đến nhà
trường.
Quyết định chọn Trường
Quốc tế Á Châu cho con
theo học
Thời gian đầu tôi suy nghĩ
đắn đo khi chọn trường cho
con bởi có ý kiến cho rằng
trường quốc tế không chú
trọng nhiều đến chữ viết của
học sinh. Tuy nhiên, qua tìm
hiểu kỹ về Trường Quốc tế Á
Châu, tôi nhận thấy đây là ngôi
trường hiện đại và có nhiều cải
tiến trong việc dạy và học. Tôi
quyết định cho các con theo
học tại trường với mong muốn
con giữ được nền tảng tiếng
Việt mà vẫn học tốt tiếng Anh
để hòa nhập môi trường quốc
tế trong tương lai. Thêm vào
đó, trường cũng gần nhà, rất
tiện cho việc đưa đón, chăm
sóc con.
Hài lòng và yên tâm khi con
được chăm sóc chu đáo
Vì bận rộn với công việc nên
thời gian phụ huynh chúng
tôi dành cho các con không
nhiều. Tôi rất yên tâm khi nhìn
thấy các con được các thầy
cô ở trường quan tâm chăm
36

sóc tận tình. Nhà trường còn
tạo điều kiện cho các bé sinh
hoạt thêm ở các câu lạc bộ để
các con giao lưu, học hỏi thêm
nhiều kỹ năng sống và tự tin
khi giao tiếp.
Những thay đổi tích cực của
con
Sau 2 năm theo học, con gái
tôi từ một cô bé nhút nhát đã
mạnh dạn, tự tin hơn rất nhiều
cả về học tập lẫn giao tiếp, đặc
biệt vốn tiếng Anh của cháu
tiến bộ rõ rệt. Ở trường, cháu
luôn hào hứng tham gia các
hoạt động ngoại khóa, văn
nghệ cùng các bạn. Nhận thấy
tiềm năng của con, tôi cổ vũ
cháu tham gia cuộc thi “Tìm
kiếm tài năng Việt Nam 2015”
(Vietnam’s Got Talent) - một
cuộc thi có quy mô cả nước
nhằm tôn vinh tài năng cá
nhân hay tập thể dành cho mọi
lứa tuổi ở nhiều lĩnh vực khác
nhau. Suốt cuộc thi, con được
khán giả yêu quý, được các
giám khảo công nhận và giành
giải á quân của cuộc thi.
Kỳ vọng về sự phát triển
Trường Quốc tế Á Châu có
môi trường học tập rất phù
hợp với người Việt và túi tiền
của người Việt. Tôi hy vọng
trường sẽ ngày càng phát triển
hơn nữa, đào tạo ra nhiều hơn
nữa các thế hệ học sinh ưu tú
để chúng ta luôn tự hào rằng
có một ngôi trường quốc tế
thực thụ dành cho người Việt.
Cảm ơn và chúc sức khỏe đến
nhà trường và các thầy cô vì đã
dành cho các con môi trường
học tập tốt nhất.
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✒ THÙY ANH

