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TOAÂN CAÃNH
Học sinh AHS đạt giải nhất cuộc
thi Hùng biện tiếng Anh Quận 10

QUÖËC TÏË AÁ CHÊU

huấn kỹ năng sử dụng và khai thác thư viện
điện tử. Buổi tập huấn nhằm giúp đội ngũ
giáo viên tiếp cận với tri thức toàn cầu thông
qua nguồn thư viện điện tử của nước ngoài.
Hoạt động bổ ích này nằm trong kế hoạch
bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho giáo viên
trong những năm đầu Trường Quốc tế Á
Châu đưa chuẩn giáo dục bậc phổ thông của
American Education Reaches Out (AERO) Hoa Kỳ áp dụng vào chương trình quốc tế
tại Trường.

nội lực trái ngược với vóc dáng nhỏ bé đã
giúp Lương Hoàng Nhi (cơ sở Cao Thắng)
chiến thắng ở vị trí thứ 2. Giải 3 được trao
cho phong cách sôi động Dương Quốc Nam
(cơ sở Thái Văn Lung).
AHS Idol không chỉ là sân chơi bổ ích để
học sinh rèn luyện tiếng Anh, thể hiện niềm
đam mê ca hát, mà còn là nơi chắp cánh cho
những giọng ca tài năng và khơi nguồn cảm
hứng cho những màn trình diễn nghệ thuật
đẹp mắt, hấp dẫn.

Gay cấn và hấp dẫn tìm ngôi vị
quán quân AHS Idol 2016
Học sinh Tiêu Hoàng Long (thứ 5 từ trái qua)

Sáng 07/11/2015, vòng chung kết cuộc thi
hùng biện tiếng Anh chủ đề “Nét đẹp văn hóa
Việt” do Hội đồng Đội cùng Phòng GD&ĐT
Quận 10 phối hợp tổ chức đã diễn ra sôi nổi
tại Quận Đoàn - Nhà Thiếu nhi Quận 10.
Vòng chung kết cuộc thi là cuộc tranh tài gay
cấn giữa 10 thí sinh xuất sắc nhất đại diện
cho các trường THCS trên địa bàn Quận 10
đã được lựa chọn từ vòng sơ kết diễn ra ngày
31/10. Cuộc thi là sân chơi bổ ích giúp học
sinh thêm tự tin, năng động và nâng cao khả
năng tiếng Anh, kỹ năng hùng biện và trình
bày trước đám đông.
Vượt qua nhiều thí sinh khác tại cuộc thi,
với bài hùng biện tiếng Anh lôi cuốn, tự tin,
Tiêu Hoàng Long, học sinh lớp 8 Trường
Quốc tế Á Châu đã chinh phục hoàn toàn
Ban giám khảo, xuất sắc giành ngôi vị cao
nhất tại cuộc thi.

Ngày 09/01/2016, tại cơ sở Cao Thắng
Bậc Trung học AHS Trường Quốc tế Á Châu
đã diễn ra vòng chung kết hệ thống cuộc thi
AHS Idol 2016.
8 thí sinh xuất sắc nhất đã cùng nhau
tranh tài để tìm ra ngôi vị quán quân AHS
Idol 2016. Hội tụ giọng hát hay và bản lĩnh
làm chủ sân khấu, ngôi vị quán quân cuộc thi
AHS Idol 2016 đã thuộc về Nguyễn Hoàng
Thiên Kim (cơ sở Pasteur). Giọng hát đầy

Khuấy động không gian âm nhạc và tự tin làm chủ sân khấu

ĐẠI DIỆN TRƯỜNG QUỐC TẾ CHÂU ÂU THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Tập huấn kỹ năng khai thác thư
viện điện tử

Đại diện EIS thăm và làm việc tại SIU

Trong 2 ngày 17 & 19/12/2015, Trường
Quốc tế Á Châu phối hợp với NXB Cengage
- Hoa Kỳ tổ chức cho giáo viên Bậc Tiểu học
IPS và Bậc Trung học AHS chương trình tập
2
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gày 22/01/2016, đại diện Trường Quốc tế Châu Âu (European International School EIS) đã có chuyến thăm và làm việc trực tiếp cùng đại diện của Trường ĐH Quốc tế
Sài Gòn. Buổi gặp gỡ đặt dấu mốc quan trọng về mối quan hệ tốt đẹp giữa SIU và
EIS. Trong buổi làm việc, đại diện EIS đánh giá cao môi trường đại học chất lượng quốc tế
tại SIU và bày tỏ nguyện vọng được SIU tạo điều kiện để học sinh EIS tham gia học tập bậc
đại học trong thời gian tới.

Ảnh: Tư liệu

Đại diện NXB Cengage chia sẻ kinh nghiệm khai thác thư
viện điện tử cho giáo viên Bậc Tiểu học IPS và Bậc Trung
học AHS

Giao lưu văn hóa giữa Trường Quốc tế Á Châu và
Trường Maartens College
Sáng 23/02/2016, học sinh Bậc Trung học AHS Trường Quốc
tế Á Châu tại cơ sở Pasteur và Cộng Hòa đã có buổi gặp gỡ, giao
lưu với học sinh đến từ Trường Maartens College - Hà Lan.
Maartens College được biết đến là một trường trung học có
lịch sử lâu đời ở Haren (Groningen) - Hà Lan với môi trường
giáo dục hiện đại, năng động. Chuyến tham quan Trường Quốc
tế Á Châu là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch của
Maartens College để học sinh trải nghiệm và khám phá nền văn
hóa, giáo dục Việt Nam.
Để chào đón những người bạn mới đến từ đất nước Hà Lan
xinh đẹp, học sinh Trường Quốc tế Á Châu đã chuẩn bị rất nhiều
hoạt động giao lưu ý nghĩa. Các em hào hứng trở thành những
hướng dẫn viên nhiệt tình khi tiếp đón, hướng dẫn các vị khách
tham quan trường, tham gia vào các lớp học, câu lạc bộ và tổ
chức các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa, ẩm thực, trò chơi
tập thể… Buổi giao lưu đã thực sự mang đến những trải nghiệm
mới mẻ cho học sinh của cả 2 trường về các nền văn hóa khác
nhau cũng như cơ hội có thêm nhiều bạn bè quốc tế, đồng thời
tạo điều kiện cho học sinh và giáo viên trao đổi các kiến thức
trong dạy và học.
Không chỉ ấn tượng bởi sự mến khách của Trường Quốc tế Á
Châu, học sinh Maartens College còn thể hiện niềm yêu thích về
môi trường học tập, sinh hoạt hiện đại và tiện nghi tại Trường
Quốc tế Á Châu.

Rực rỡ mùa xuân cùng học sinh
Trường Quốc tế Á Châu

Học sinh Trường Quốc tế Á Châu
tranh tài hùng biện tiếng Anh

Với chủ đề “All for the peace world”,
mang thông điệp ý nghĩa cùng chung tay
bảo vệ và xây dựng một thế giới hòa bình,
học sinh Trường Quốc tế Á Châu đã cùng
nhau chào đón một mùa xuân an lành, hạnh
phúc với Lễ hội hóa trang diễn ra từ ngày 19
- 26/01/2016 đối với Bậc Tiểu học IPS và Lễ
hội mùa xuân diễn ra từ ngày 26 - 29/02/2016
tại các cơ sở Bậc Trung học AHS.
Lễ hội là một trong những hoạt động ngoại
khóa truyền thống của học sinh Trường Quốc
tế Á Châu. Được tổ chức vào mỗi dịp xuân
về, Lễ hội hóa trang và Lễ hội mùa xuân là
dịp để học sinh vui chơi chào đón năm mới,
cùng nhau khám phá những nền văn hóa
khác nhau trên thế giới thông qua các tiết
mục trình diễn thời trang, văn nghệ đặc sắc
và hòa mình trong không khí lễ hội với vô số
những hoạt động sôi nổi, hấp dẫn như: ẩm
thực, trò chơi tập thể...

Ngày 20/02/2016, tại cơ sở Cao Thắng
đã diễn ra vòng chung kết hệ thống cuộc
thi Hùng biện tiếng Anh 2016 (English
Speaking Contest) do Bậc Trung học AHS
Trường Quốc tế Á Châu tổ chức.

Vũ điệu Tây Nguyên

Lễ dâng hương của sinh viên SIU

Quảng trường Văn Miếu

Các thí sinh trong phần trao giải thưởng sau cuộc thi

Khởi động từ ngày 01/01/2016, sau gần
một tháng tranh tài, vòng chung kết hệ thống
cuộc thi Hùng biện tiếng Anh 2016 quy tụ
những “nhà hùng biện” tiếng Anh xuất
sắc nhất từ các cơ sở. Với nội dung thuyết
trình phong phú và công cụ hỗ trợ chuyên
nghiệp, các thí sinh tham gia đều tạo được
sự lôi cuốn, thu hút người xem. Chinh phục
Ban giám khảo với phong cách hùng biện tự
tin và tư duy phản biện sắc sảo, 3 thí sinh
Trương Cao Bá Trí (cơ sở Cộng Hòa), Trần
Ngọc Hạnh Nguyên (cơ sở Cộng Hòa) và Võ
Việt Hà (cơ sở Pasteur) lần lượt giành ngôi
vị quán quân ở 3 nhóm cấp độ chương trình
tiếng Anh quốc tế: Elementary, Intermediate
và Advanced.

Ngày 05/3/2016, sinh viên khóa 5, 6, 7
ĐH và sinh viên khóa 6 CĐ đã tham gia nghi
thức dâng hương tại Khu truyền thống - dã
ngoại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tại
Thị xã Long Khánh - Đồng Nai.
Lễ dâng hương là hoạt động nằm trong
khuôn khổ của chương trình Lễ tốt nghiệp
dành cho các tân cử nhân của Trường Đại
học Quốc tế Sài Gòn. Buổi lễ ý nghĩa là cơ
hội cho sinh viên ghi nhớ và tri ân công lao
các bậc tiền nhân, các thế hệ thầy cô và đấng
sinh thành, đồng thời tạo động lực và hun
đúc lòng quyết tâm trong sinh viên nỗ lực
không ngừng trong học tập và thành công
trong tương lai.
Ngoài nghi thức dâng hương, sinh viên còn
được tham gia rất nhiều hoạt động vui chơi
hết sức bổ ích, sôi nổi như: hội trại, chương
trình ẩm thực, trò chơi vận động, giao lưu ca
hát… cùng các thành viên câu lạc bộ: Nghệ
thuật, Thể thao, Kinh tế SIU.
truong QU C TE A CHAU
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Trường Quốc tế Á Châu đón tiếp
đại diện Đại học Aberystwyth
sang thăm và làm việc tại Việt
Nam

Ngày 15/3/2016, đại diện Đại học
Aberystwyth (Vương quốc Anh) đã có chuyến
thăm và làm việc thân mật cùng đại diện
Trường Quốc tế Á Châu. Chuyến thăm nhằm
mục đích tìm hiểu và mở rộng mối quan hệ
hợp tác giáo dục song phương giữa 2 trường.
Đại diện Aberystwyth University bày tỏ
nguyện vọng được chào đón học sinh Trường
Quốc tế Á Châu tham gia học tập tại đây.
Cuộc gặp gỡ và trao đổi đánh dấu mối quan
hệ hợp tác tốt đẹp giữa 2 bên và một lần nữa
khẳng định uy tín của Trường Quốc tế Á Châu
trong nền giáo dục quốc tế.
Thành lập năm 1872, Aberystwyth
University là trường đại học nghiên cứu công
lập, tọa lạc ở Aberystwyth, xứ Wales, Vương
quốc Anh. Theo bảng xếp hạng Times Higher
Education World University Rankings 2016,
Aberystwyth University nằm trong top 200
trường đại học hàng đầu thế giới.

Học sinh Trường Quốc tế Á Châu
hào hứng với ngày hội sáng tạo
khoa học

HÀNG NGHÌN HỌC SINH, PHỤ HUYNH TRẢI NGHIỆM NGÀY HỘI
SIU OPEN DAY 2016

T

rong 2 ngày 19 & 27/3/2016, hơn 1.200 học sinh và phụ huynh đã đến Đại học Quốc
tế Sài Gòn để được tư vấn, hướng dẫn, giao lưu trò chuyện cùng giảng viên, sinh viên
SIU trong khuôn khổ của sự kiện SIU Open day 2016.
SIU Open day là sự kiện được Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức hàng năm nhằm
tạo điều kiện cho phụ huynh và học sinh trải nghiệm môi trường học tập quốc tế tại đây.
Năm nay, sự kiện đã thu hút sự tham gia của đông đảo phụ huynh và hơn 1.200 học sinh
các trường THPT ở TPHCM, Tiền Giang, Vũng Tàu, Đồng Nai.
Một chuỗi các hoạt động hấp dẫn diễn ra trong ngày hội như: tham quan cơ sở vật chất,
trải nghiệm “thử làm sinh viên”, nghe chia sẻ kinh nghiệm từ sinh viên, cựu sinh viên thành
đạt của SIU, giao lưu thể thao, gặp gỡ các ca sĩ nổi tiếng… đã nhận được sự quan tâm và
hưởng ứng nhiệt tình từ phía học sinh tham gia.
Bên cạnh tôn vinh các ý tưởng nghiên
cứu sáng tạo trong học sinh, ngày hội còn có
những nội dung tranh tài thú vị khác mang
tên: “Ròng rọc động”, “Thổi bong bóng
không dùng hơi”, “Hiệu ứng Domino”…
Ngày hội “Học sinh THCS với sáng tạo
khoa học” 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.

Video clip về môi trường giành
chiến thắng ở cuộc thi Oliver
Stone’s video clip 2016

Các bạn học sinh AHS thuyết trình sản phẩm dự thi

Sáng 30/3, ngày hội “Học sinh THCS với
sáng tạo khoa học” do Phòng GD&ĐT Quận
1 tổ chức đã diễn ra tại Trường THCS Trần
Văn Ơn. Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn
720 học sinh các trường THCS trên địa bàn
Quận 1 với gần 20 sản phẩm, mô hình nghiên
cứu, sáng tạo tham gia tranh tài. Trong đó,
học sinh Bậc Trung học AHS Trường Quốc tế
Á Châu đã giới thiệu mô hình “máy hút khói”
do chính các bạn sáng tạo trong trạm thi “Ý
tưởng khoa học”.
4
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Oliver Stone’s video clip 2016 là cuộc thi
sáng tạo video do Trường Quốc tế Á Châu tổ
chức dành cho học sinh Bậc Trung học AHS.
Đây là sân chơi tích cực giúp học sinh phát
huy năng khiếu, óc sáng tạo và rèn luyện kỹ
năng thuyết trình, làm việc nhóm. Đồng thời,
các chủ đề ý nghĩa của cuộc thi cũng góp phần
phát triển các giá trị, nâng cao nhận thức cho
các em về những vấn đề của cuộc sống.
Tại vòng chung kết diễn ra ngày 31/3, đại
diện các cơ sở đã mang đến những phần thi ấn
tượng. Các video clip được đầu tư công phu,
nghiêm túc và đầy sáng tạo do chính các em
học sinh viết kịch bản, đạo diễn, diễn xuất và
ghi hình. Vượt qua nhiều đối thủ khác, video
clip mang thông điệp bảo vệ môi trường với
tên gọi “Environmental problems” của nhóm

học sinh lớp 10/7 (cơ sở Trần Nhật Duật) đã
giành chiến thắng thuyết phục. Video clip
được Ban Giám khảo đánh giá xuất sắc cả về
chất lượng, thông điệp ý nghĩa lẫn tinh thần
sáng tạo.

Singing with stars - bữa tiệc âm
nhạc sôi động và đáng nhớ
Trong 2 ngày 02 & 09/4/2016, hàng loạt
các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng đã đến Trường
Quốc tế Á Châu để gặp gỡ và giao lưu cùng
các em học sinh trong khuôn khổ của sự kiện
ngoại khóa Giao lưu cùng ngôi sao - Singing
with stars 2016.
Sân khấu Singing with stars năm nay đặc
biệt “nóng” hơn bao giờ hết khi có sự xuất
hiện của rất nhiều vị khách mời nổi tiếng như:
ca sĩ Noo Phước Thịnh, Minh Hằng, Trúc
Nhân, Thanh Duy, Hari Won, Soobin Hoàng
Sơn; nghệ sĩ hài Trường Giang, Hoàng Sơn,

Sân khấu Singing with stars náo nhiệt trước giờ khai mạc

Ảnh: Tư liệu

Đại diện Đại học Aberystwyth tham quan trường và trò
chuyện cùng học sinh

Kiều Linh, Mai Sơn, Á quân Cười xuyên
Việt 2015 - Mạc Văn Khoa; MC Ngọc Trai
và Quốc Bảo.
Giao lưu cùng ngôi sao - Singing with
stars là một trong những chương trình ngoại
khóa được học sinh mong chờ nhất vào cuối
mỗi năm học. Các em được gặp gỡ, giao lưu
cùng các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, trực tiếp cổ
vũ cho những tiết mục biểu diễn đặc sắc để
thỏa niềm đam mê dành cho âm nhạc. Đồng
thời, sân khấu Singing with stars còn là cơ
hội để học sinh tự tin thể hiện tài năng âm
nhạc của mình.

Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ bằng trò chơi dân gian
Tại Trường Quốc tế Á Châu, Ngày hội trò chơi dân gian là một trong những hoạt động ngoại
khóa bổ ích diễn ra định kỳ hàng năm dành cho các em học sinh Bậc Tiểu học IPS. Năm 2016,
Ngày hội trò chơi dân gian diễn ra từ ngày 15 - 29/4/2016 tại các cơ sở của Trường.
Hàng loạt các trò chơi có tính tương tác cao như: nhảy sạp, nhảy lò cò, cà kheo, kéo co,
nhảy bao bố, bịt mắt bắt dê, ai nhanh hơn, ô ăn quan, rồng rắn lên mây, múa rối tay, ném vòng,
ném lon, đập heo, làm bánh in… được thiết kế sáng tạo, phù hợp với lứa tuổi, sở thích và điều
kiện của học sinh. Việc tham gia vào các trò chơi tập thể vui nhộn góp phần giúp học sinh rèn
luyện sức khỏe để trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát, tạo sự gắn kết bạn bè, đồng thời giúp các em
có thêm niềm hứng thú để học tập hiệu quả hơn.

Ngày hội tham quan Bậc Trung
học AHS

Học sinh Bậc Tiểu học IPS hào hứng tham quan Bậc
Trung học AHS

Trong 2 ngày 13 & 14/4/2016, hơn 700
học sinh 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 góc 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 Bậc Trung học
AHS thuộc hệ thống Trường Quốc tế Á Châu.

G

Học sinh Trường Quốc tế Á Châu
đạt giải nhất Hội thi Nét vẽ xanh
năm 2016
Nét vẽ xanh là hội thi thường niên có quy mô
lớn do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối
hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ
chức trong nhiều năm qua.
Ở lần thứ 19 tổ chức, Hội thi Nét vẽ xanh tiếp
tục là sân chơi nghệ thuật bổ ích và lành mạnh,
bồi dưỡng khả năng hội họa cho học sinh dưới
15 tuổi, hướng các em đến cái đẹp để hoàn
thiện nhân cách và phát triển trí tưởng tượng.
Chính thức phát động từ tháng 12/2015,

NGÀY HỘI SẮC MÀU - LET COLORS SPEAK 2015-2016

ần 180 họa sĩ nhí của Trường Quốc tế
Á Châu đã nỗ lực vượt qua vòng bán
kết tại các cơ sở để tham gia vòng
chung kết Let Colors Speak diễn ra sáng ngày
12/4/2016 tại cơ sở Cộng Hòa.
Let Colors Speak là cuộc thi sáng tạo nghệ
thuật dành cho học sinh từ Bậc Tiểu học IPS
đến Bậc Trung học AHS Trường Quốc tế Á
Châu. Năm học 2015-2016, cuộc thi đã thu hút
sự tham gia của hàng trăm thí sinh yêu thích
mỹ thuật ở khắp các cơ sở. Những tác phẩm
của học sinh tham gia ngày càng được đầu tư,
sáng tạo hơn cả về nội dung lẫn chất liệu.
Kết thúc cuộc thi, Ban giám khảo đã chọn
ra 20 giải tranh đẹp, trong đó 10 giải cho Bậc
Tiểu học IPS và 10 giải cho Bậc Trung học AHS;
một giải bình chọn cho tác phẩm được thí
sinh tham dự vòng chung kết bình chọn; 2 Các tác phẩm được trưng bày tại các khu vực triển
giải sáng tạo và 2 giải ấn tượng.
lãm tranh trong khuôn viên sân trường

Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ 19 đã nhận được
39.552 tranh dự thi vòng sơ khảo tại các quận,
huyện. Có 10.326 tranh lọt vào vòng chung
khảo 1 và 543 em được dự thi vòng chung
khảo xếp hạng. Vượt qua nhiều họa sĩ nhí
tài năng, Thái Mạnh Phi - học sinh lớp 8/34
Trường Quốc tế Á Châu đã xuất sắc đạt giải
nhất với tranh chủ đề “Quê hương tôi”. Tiêu
Hoàng Long - học sinh lớp 8/28 Trường Quốc
tế Á Châu đạt giải ba với bức tranh chủ đề
“Cuộc phiêu lưu tuyệt vời”. 2 giải khuyến
khích thuộc về Trần Nguyễn Hồng Ngọc - học
sinh lớp 8/6 và Phạm Nguyễn Ngân Quỳnh học sinh lớp 8/3 Trường Quốc tế Á Châu.

Giáo viên Trường Quốc tế Á Châu
tham gia chương trình tư vấn
truyền hình trực tuyến
Ngày 04/5/2016, tại tòa soạn báo Thanh
Niên, Thạc sĩ Lê Thị Thanh Hòa, giáo viên
tiếng Anh Trường Quốc tế Á Châu là một
trong những khách mời của chương trình tư
vấn truyền hình trực tuyến do báo Thanh Niên
tổ chức.
Buổi tư vấn diễn ra với chủ đề “Hướng
dẫn ôn thi THPT quốc gia hiệu quả” có sự
tham gia của các chuyên gia, nhà báo, giáo
viên giàu kinh nghiệm đã giải đáp hàng loạt
các thắc mắc liên quan đến ôn tập các môn
thi chính: Toán, Văn và Tiếng Anh của kỳ thi
THPT quốc gia cho học sinh cả nước.
Trong buổi tư vấn, đại diện Trường Quốc tế
Á Châu, cô Lê Thị Thanh Hòa đã mang đến
nhiều thông tin bổ ích khi tận tình hướng dẫn
học sinh phương pháp ôn tập và kỹ năng làm
bài thi tiếng Anh hiệu quả.
truong QU C TE A CHAU
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QUAN TÊM

HỌC BỔNG

DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ TẠI

Ảnh: www.teanabroad.org

ĐẠI HỌC
MELBOURNE
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✒ ĐÌNH PHÚ (Tổng hợp và lược dịch)

T

hành lập năm 1853, University of
Melbourne có những đóng góp
đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu,
giảng dạy và học tập. Theo Times Higher
Education World University Rankings 20152016, University of Melbourne là trường
đại học nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu
của Úc và được Academic Ranking of World
Universities 2015 xếp vào top 50 thế giới.
Thông tin học bổng
Học
bổng
The
International
Undergraduate Scholarships nhằm ghi
nhận những đóng góp quan trọng của
sinh viên quốc tế trong việc đa dạng hóa
cộng đồng sinh viên tại University of
Melbourne.
Điều kiện tham gia
• Không phải là công dân của Úc và New
Zealand
• Nhận được đề nghị nhập học không
điều kiện của University of Melbourne
• Đạt thành tích học tập xuất sắc vào
năm cuối cấp:
- 4 điểm A trong kỳ thi GCE A Level
- Điểm ATAR đạt 99.9 theo chương
trình 12 năm của Úc
- Đạt 98% trong chương trình dự bị
đại học
- Điểm tú tài quốc tế (IB) đạt 44
• Chưa từng học đại học
Giá trị học bổng
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế tại
Đại học Melbourne mang đến một trong
những lợi ích sau:
• Miễn giảm 10.000 USD học phí năm
học đầu tiên
• Miễn giảm 50% học phí toàn phần
chương trình cử nhân
• Miễn giảm 100% học phí toàn phần
chương trình cử nhân

Ảnh: www.wordpress.com

Hình thức đăng ký
Ứng viên không nhất thiết phải nộp đơn ứng tuyển. Tất
cả ứng viên đủ điều kiện và nhận được đề nghị nhập học
vô điều kiện sẽ tự động được xem xét. Có 5 đợt tuyển
chọn với số lượng học bổng cụ thể cho từng đợt:
• Tháng 11, tháng 12 và tháng 01 hàng năm dành cho
sinh viên bắt đầu học kỳ 1 hoặc 2
• Tháng 4 và tháng 5 hàng năm dành cho sinh viên
bắt đầu vào học kỳ 2
Để biết thêm thông tin về học bổng, ứng viên có
thể truy cập vào trang web của trường qua địa chỉ:
https://studenteforms.app.unimelb.edu.au/apex/
f?p=153:2:0:::2:P2_ID:283

Ảnh: www.education.unimelb.edu.au

truong QU C TE A CHAU
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HỌC BỔNG SIU
lên đến 481 triệu/suất
dành cho học sinh
Trường Quốc tế Á Châu
Ngoài học bổng Chủ tịch SIU và học bổng Tài năng trị giá
lên đến 481 triệu/suất dành cho học sinh Trường Quốc tế Á
Châu, còn có hàng trăm suất học bổng giá trị cao được SIU
công bố trong chương trình học bổng năm học 2016-2017.
Thông tin học bổng
Học bổng được cấp cho học sinh Trường Quốc tế Á Châu
có nguyện vọng theo học các ngành tại SIU: Khoa học máy
tính, Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị
kinh doanh, Thương mại quốc tế, Quản trị du lịch, Kinh tế đối
ngoại, Marketing) và Ngôn ngữ Anh.
SIU được biết đến là trường đại học quốc tế uy tín tại Việt
Nam, có quan hệ hợp tác với nhiều trường ĐH nước ngoài, là
thành viên các tổ chức kiểm định 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.

Bên cạnh các suất học bổng hấp dẫn dành cho học sinh Trường
Quốc tế Á Châu, học sinh trên cả nước hoàn toàn có cơ hội nhận
được các suất học bổng giá trị tại Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn bởi
sự đa dạng về chính sách học bổng năm học 2016-2017 để chào
đón tân sinh viên ĐH, CĐ.
Nhằm tìm kiếm, nuôi dưỡng tài năng từ khắp mọi nơi, trong 8
năm qua, chương trình học bổng của SIU với tổng trị giá đã thực
hiện hơn 74 tỷ đồng dành cho HS có thành tích xuất sắc ở bậc
THPT, sinh viên các nguyện vọng 1, 2, 3 và đặc biệt là hỗ trợ học
phí chương trình kỹ năng tiếng Anh và tin học cho toàn bộ SV bậc
đại học và cao đẳng các khóa của Trường.
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Hình thức đăng ký
Học sinh đủ điều kiện cần hoàn tất hồ sơ, liên hệ trực tiếp
Phòng Tuyển sinh SIU để được hướng dẫn đăng ký xét học
bổng.
Để biết thêm thông tin về chương trình học bổng SIU 2016,
học sinh truy cập vào trang web của Trường Đại học Quốc
tế Sài Gòn tại địa chỉ: http://www.siu.edu.vn/ hoặc email:
admission@siu.edu.vn

Ảnh: Tư liệu

✒ KIM NGÂN

Giá trị học bổng
• Học bổng Chủ tịch SIU: toàn phần 100% học phí 4 năm đại
học trị giá khoảng 168,8 triệu - 481,2 triệu/suất cho học sinh
AHS thuộc top 3 trong kỳ thi THPT quốc gia.
• Học bổng Tài năng: 50% học phí 4 năm đại học trị giá
khoảng 84,4 triệu - 240,6 triệu/suất cho học sinh AHS có
thành tích xuất sắc 3 năm THPT.
• Học bổng 50% học phí năm 1 trị giá khoảng 21,1 triệu 60,15 triệu/suất cho học sinh AHS xuất sắc trong hoạt động
club hoặc có thành tích học tập xuất sắc năm học lớp 12.
• Học bổng 20% học phí năm 1 trị giá khoảng 8,44 triệu 24,06 triệu/suất cho tất cả học sinh AHS khác.

Ảnh: www.humber.ca

Humber
College - Học viện kỹ
thuật và đào tạo cao cấp được
thành lập năm 1967, là trường đại học
uy tín của Canada. Humber College cung
cấp các chương trình cao đẳng, đại học và
sau đại học đào tạo về công nghệ ứng dụng,
các chương trình nghề cũng như nghệ
thuật ẩm thực. Theo bảng xếp hạng
Ranking Web of Universities 2016,
Humber College đứng thứ
63 tại Canada.
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HỌC SINH QUAN TÂM

STUDENTS' CONCERNS

ĐẠI HỌC
QUỐC TẾ
SÀI GÒN
(SIU)
công bố phương thức tuyển sinh
Hàng nghìn học sinh, phụ huynh trải nghiệm ngày hội SIU Open day 2016

N

ăm 2016, Trường ĐH
Quốc tế Sài Gòn tiếp tục
duy trì 2 phương thức
xét tuyển ĐH-CĐ chính quy
dựa vào học bạ lớp 12 hoặc kết
quả thi THPT quốc gia của Bộ
GD&ĐT.
Để theo học các ngành Khoa
học máy tính, Quản trị kinh
doanh (gồm các chuyên ngành:
Quản trị kinh doanh, Thương
mại quốc tế, Quản trị du lịch,
Kinh tế đối ngoại, Marketing) và
Ngôn ngữ Anh, thí sinh được lựa
chọn một trong 2 phương thức
xét tuyển mà nhà trường công
bố, mở ra nhiều cơ hội trúng
tuyển cho thí sinh.
Chương trình giảng dạy bằng
tiếng Việt không yêu cầu trình độ
tiếng Anh đầu vào.
Chương trình giảng dạy bằng
tiếng Anh cần đạt yêu cầu trình
độ tiếng Anh đầu vào hoặc tham
dự kỳ kiểm tra tiếng Anh do SIU

tổ chức, nếu chưa đạt yêu cầu sẽ
được học tiếng Anh để đạt trình
độ học chính thức.
Đặc biệt, trong năm 2016 với
mục tiêu tìm kiếm, nuôi dưỡng
tài năng từ khắp nơi, SIU đa
dạng về chính sách học bổng,
đáng chú ý có học bổng Chủ tịch
SIU và học bổng Tài năng trị giá
lên đến 481 triệu/suất đang chờ
đón các ứng viên có thành tích
xuất sắc trong học tập và nghiên
cứu khoa học.
SIU là mô hình ĐH được đánh
giá cao với thế mạnh về cơ sở vật
chất, điều kiện học tập và nghiên
cứu đạt chuẩn quốc tế. SIU đặc
biệt chú trọng gắn kết thực tiễn
trong đào tạo khi thường xuyên
tổ chức các buổi giao lưu với các
nhà quản lý - hoạch định chính
sách của Chính phủ, lãnh đạo
các công ty, tập đoàn hàng đầu
của Việt Nam và nước ngoài;
tổ chức tham quan, tiếp cận các
doanh nghiệp để SV tìm kiếm

tư liệu học tập cũng như tích
lũy những kinh nghiệm thực tế,
sẵn sàng cho nhu cầu công việc
trong tương lai. Học tập trong
môi trường đề cao tính thực
tiễn và sự chủ động, SV từng
bước được trang bị đầy đủ kiến
thức, kỹ năng, phẩm chất và sự
tự tin cần thiết để đáp ứng yêu
cầu của nền kinh tế tri thức. Với
khả năng hòa nhập và phát triển
nổi trội, SV SIU luôn trở thành
ứng viên tiềm năng, thu hút
các nhà tuyển dụng và dễ dàng
thành công trong môi trường
cạnh tranh hiện nay. Không ít
bạn đã tìm kiếm được vị trí cao
ngay khi còn đang thực tập với
mức lương hấp dẫn. Gần 80%
SV SIU sau khi tốt nghiệp đều
nhanh chóng có việc làm, có em
thành lập doanh nghiệp, tạo việc
làm cho nhiều người khác; trên
20% SV học bậc học cao hơn
và chuyển tiếp du học tại nhiều
nước trên thế giới.

Học sinh tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam chọn một trong 2 phương thức xét tuyển: dựa vào
kết quả lớp 12 hoặc kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Đối với phương thức xét tuyển kết quả lớp 12, thí
sinh tốt nghiệp THPT (không phân biệt cụm thi) có điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 6.5 trở lên
(ĐH), 5.5 trở lên (CĐ); điểm trung bình chung cả năm lớp 12 các môn thuộc khối xét tuyển đạt từ 6.5
trở lên (ĐH), 5.5 trở lên (CĐ) và xếp loại hạnh kiểm từ Khá trở lên. Với phương thức xét tuyển dựa
vào kết quả thi THPT quốc gia: xét tuyển thí sinh dự thi ở các cụm thi do trường ĐH tổ chức và đạt
mức điểm sàn của Bộ GD&ĐT.
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.
10
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“

Theo thống kê
của Bộ Văn hóa
- Thể thao và Du
lịch, mỗi người
dân Việt Nam đọc
chỉ 0,8 bản sách/
năm trong khi
bình quân một
người Pháp đọc
15 quyển sách/
năm

”

Ảnh: Tư liệu

✒ VY HUỲNH

KHỞI ĐỘNG
CHƯƠNG TRÌNH
TẶNG SÁCH
SIU BOOKIES 2016
✒ KIM NGÂN

S

IU BOOKIES 2016 là chương trình
văn hóa - giáo dục vì cộng đồng
do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
(SIU) triển khai tổ chức. Chương trình
tặng sách miễn phí cho mọi đối tượng
học sinh trên toàn quốc.
Theo thống kê của Bộ Văn hóa - Thể
thao và Du lịch, mỗi người dân Việt Nam
đọc chỉ 0,8 bản sách/năm trong khi bình
quân một người Pháp đọc 15 quyển sách/
năm; người Mỹ đọc 12 quyển/năm. Trước
thực trạng đó, bước sang năm 2016, nỗ
lực của xã hội trong việc xây dựng thói
quen đọc sách và thúc đẩy văn hóa đọc
ngày càng diễn ra mạnh mẽ.
Sau thời gian dài chú trọng phát triển
văn hóa đọc cho học sinh - sinh viên Tập
đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu và thu về
những kết quả tích cực tác động đến sự
phát triển tư duy, nhận thức trong môi
trường học đường, Trường Đại học Quốc

tế Sài Gòn tiến tới xây dựng văn hóa
đọc trong cộng đồng bằng hành động
thiết thực tổ chức chương trình SIU
BOOKIES 2016.
Với quy mô lớn diễn ra trên toàn quốc,
dành cho mọi đối tượng học sinh phổ
thông, cùng SIU BOOKIES 2016, học sinh
cả nước có thể cùng đọc, cùng chia sẻ và
trưởng thành hơn với tri thức và thông
điệp từ sách mà chương trình trao tặng.
Chính thức khởi động vào ngày
22/3/2016, ngay từ những ngày đầu, SIU
BOOKIES 2016 đã nhận được hàng ngàn
lượt đăng ký tham gia nhận sách đến từ
học sinh bậc tiểu học, trung học cơ sở và
trung học phổ thông ở nhiều tỉnh thành.
Dưới hình thức hỏi và đáp online,
mỗi học sinh tham gia được tự do lựa
chọn đầu sách theo ý thích trong quỹ
sách phong phú của chương trình gồm
hàng ngàn quyển sách tiếng Việt và
tiếng Anh.

Cách thức tham gia:
Bước 1: Học sinh truy cập website Trường
Đại học Quốc tế Sài Gòn http://www.siu.
edu.vn/ để xem thông tin, thể lệ chương
trình.
Bước 2: Học sinh điền đầy đủ thông tin
gồm: họ tên, ngày sinh, địa chỉ thường trú,
số điện thoại (nếu có), địa chỉ email, lớp
học, tên và địa chỉ trường đang học.
Sách tặng được gửi về trường học sinh
đang theo học, không chuyển đến địa chỉ
nhà riêng, nên địa chỉ trường cần chính
xác, rõ ràng để sách đến tận tay học sinh.
Bước 3: Học sinh chọn một trong những bậc
học: Tiểu học, Trung học cơ sở hoặc Trung
học phổ thông để trả lời câu hỏi. Học sinh
cấp học nào chọn câu hỏi cấp học đó.
Bước 4: Chọn ngôn ngữ câu hỏi và chọn 01
cuốn sách trong danh mục sách tặng.
Bước 5: Trả lời các câu hỏi.
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Email: admission@siu.edu.vn
Lewis Campus
8C Tống Hữu Định, Quận 2
Tel: 54093929 - Fax: 54093928
Fleming Campus
16 Tống Hữu Định, Quận 2
Tel: 54093931 - Fax: 54093928
truong QU C TE A CHAU
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CHÂN DUNG TIÊU BIỂU

R

ASIAN SCHOOL PORTRAITS

CHÊN DUNG

TIÏU BIÏÍU

CÔ NGUYỄN THỊ LAN - 11 NĂM MANG MẦM
YÊU THƯƠNG GIEO TRÊN BỤC GIẢNG

“Tình yêu thương là nền tảng của giáo dục” là điều mà cô Nguyễn Thị Lan đã đúc kết
và áp dụng hiệu quả trong suốt 11 năm giảng dạy. May mắn sinh ra và lớn lên trong
tình yêu thương của gia đình, cô Lan nhận ra rằng “mỗi đứa trẻ được yêu thương từ
bé, sẽ biết yêu thương khi lớn lên”.
✒ CÁT BI

K

hông có chuyện chê trách hay bắt
ép việc học hành, không có bất kỳ
hình phạt nào được áp dụng trong
lớp học. Chỉ có tình yêu thương là
động lực để học sinh phấn đấu học tập tốt hơn
và cảm hóa những hành vi nghịch ngợm.
Đó là những điều đã và đang làm được
của cô Nguyễn Thị Lan, giáo viên cơ sở Trần
Nhật Duật Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế
Á Châu.
Người thầy trong mắt trẻ thơ
Lớp học của cô Lan trung bình có khoảng
20 học sinh. Bắt đầu một năm học mới, cô và
trò sẽ có một buổi trò chuyện để hiểu nhau
hơn. Trò sẽ nói nhiều về sở thích, còn cô giáo
sẽ khéo léo lồng vào câu chuyện vui những
điều cô cần ở học sinh thay vì phổ biến nội
quy và giải thích cặn kẽ vì sao như thế. Ấn
tượng đầu tiên về một cô giáo vui vẻ, cởi mở
được hình thành trong suy nghĩ của 20 đứa trẻ
và là khởi đầu tốt đẹp cho sự gắn bó lâu dài
giữa họ về sau.
Để mỗi ngày đến trường của học sinh đều
là một ngày vui, những kiến thức mới mẻ
trong sách vở được cô Lan truyền đạt bằng
phương pháp giảng dạy sinh động. Mỗi ngày
một câu chuyện về tình yêu thương, đoàn
12
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kết, chuyện người tốt việc tốt từ thực tế cuộc
sống… truyền cho các em cảm hứng, hướng
đến những hành vi chuẩn mực. Và điều đặc
biệt là các em sẽ có thêm một người bạn cũng
chính là cô giáo của mình.
Không chỉ đặt mình ở vị trí người thầy, cô
Lan còn trở thành “người bạn” tâm tình của
từng học sinh khi luôn lắng nghe các em mỗi
ngày. Sự gần gũi, quan tâm từ cô giáo theo
thời gian dần trở thành sợi dây vô hình gắn
kết cô và trò. Các học trò của cô Lan luôn
thoải mái bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc của mình,
đặc biệt những khó khăn, áp lực mà các em
gặp phải. “Tôi nhớ có lần có em học trò vì
không được bố mẹ tin tưởng, mặc cảm với
sức học của mình nên đâm ra nhút nhát, tự
ti. Tôi đã cố gắng để động viên, khích lệ em
ấy trong quá trình học tập, mặt khác, tôi gặp
gỡ phụ huynh để chia sẻ tâm tư của bé. Kết
quả là cuối năm học, từ một học sinh yếu, em
đã vươn lên thành học sinh khá trong sự bất
ngờ của bạn bè, bố mẹ. Kết quả này đã khiến
tôi vô cùng hạnh phúc”. Cô Lan chia sẻ câu
chuyện về một học trò, ánh mắt không giấu
được niềm vui.
Tương tự với nhiều trường hợp khác, sự
phối hợp ăn ý giữa cô giáo và phụ huynh đã
nhanh chóng giải tỏa tâm lý, giúp học sinh
thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Và
cô Lan lúc đó, quả thật giống như “cô tiên áo

Giáo dục bằng tình yêu thương
“Tình yêu thương là nền tảng của giáo
dục” là điều mà cô Nguyễn Thị Lan đã đúc
kết và áp dụng hiệu quả trong suốt 11 năm
giảng dạy. May mắn sinh ra và lớn lên trong
tình yêu thương của gia đình, cô Lan nhận ra
rằng “mỗi đứa trẻ được yêu thương từ bé, sẽ
biết yêu thương khi lớn lên”. Nhận định này
sau đó trở thành kim chỉ nam cho cô ngay từ
những ngày đầu bước lên bục giảng. Dùng
tình yêu thương là giải pháp cho mọi vấn
đề, mọi đối tượng trong lớp học đã giúp cô
“chiếm trọn” tình cảm của học trò. Để rồi từ
đó, những em hay nghịch tự ý thức ngoan
hơn, những em học chưa tốt phấn đấu học tập
tốt hơn để không phụ lòng tin yêu của cô giáo.
Thay vì bắt ép hay dùng hình phạt đối với
học sinh, cô Lan chọn từng bước một xây
dựng tính tích cực tự giác cho các em. Như
khi ươm một mầm cây, đòi hỏi quá trình vun
trồng tỉ mỉ. Quá trình đó là những ngày kiên
trì theo sát học trò, chú ý đến từng biểu hiện,
thái độ dù là nhỏ nhất, là những đêm trăn trở
tìm “phương án” để trẻ chịu mở lời tâm sự hay
những giờ nhẫn nại đến tận nhà thuyết phục
phụ huynh…
Dẫu vậy, những khó khăn chưa bao giờ
khiến cô Lan chùn bước. Không chỉ do tâm
huyết với nghề, mà vì trong mọi hoàn cảnh, cô
đều nhận được sự hỗ trợ tích cực từ nhà trường
và các đồng nghiệp. Giáo dục học sinh bằng
tình yêu thương là định hướng của Trường
Quốc tế Á Châu từ khi thành lập, chính vì vậy
nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các
giáo viên sâu sát, sẻ chia cùng học sinh. Hàng
tháng, những buổi tọa đàm thường xuyên
được tổ chức để cô và đồng nghiệp cùng trao
đổi kinh nghiệm giảng dạy, cách giáo dục học
sinh tốt nhất.
Vì một môi trường giáo dục mà tất cả học
sinh đều được thụ hưởng yêu thương công
bằng như nhau, nhiều giáo viên tại Trường
như cô Lan đã và đang thầm lặng mang yêu
thương đến lớp học. Nỗ lực đó góp phần
giúp mái trường Quốc tế Á Châu luôn khắc
sâu trong tâm trí của bao thế hệ học sinh và
là địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con
em mình.

Ảnh: Tư liệu

hồng” (tên gọi do học sinh đặt) mang đến cho
cuộc sống của các em ngập tràn yêu thương và
những điều kỳ diệu.

R

èn chữ cùng

PHAN NGUYỄN CHIÊU TRÂN

✒ AN NGUYỄN

R

èn luyện nghiêm túc trong suốt
một thời gian dài, với tình yêu
đặc biệt dành cho con chữ, Phan
Nguyễn Chiêu Trân lớp 5/8
Trường Quốc tế Á Châu sở hữu nét chữ đẹp
như in và đạt được nhiều giải thưởng viết
đúng, viết đẹp cấp trường và cấp Quận.

Miệt mài rèn chữ
Cũng như bao bạn bè cùng trang lứa,
Chiêu Trân bắt đầu làm quen với chữ viết khi
em bước vào lớp 1. Từng chữ cái nhỏ, to, nét
thanh, nét đậm đều được cô giáo ân cần cầm
tay em nắn nót. Chiêu Trân lúc đó nhỉnh hơn
so với các bạn ở chỗ chỉ cần tập viết 2 lần là
đã giống như chữ mẫu. Năng khiếu bộc lộ
cùng sự ngưỡng mộ đặc biệt khi nhìn thấy
các anh chị trong trường thi vở sạch chữ đẹp
là nguồn cảm hứng và là ý chí cho quyết tâm
rèn chữ của Chiêu Trân.
Cứ tưởng đó là suy nghĩ vu vơ trong vô số
những mong muốn trẻ con, ấy vậy mà Chiêu
Trân nói là làm. Suốt từ lớp 1 đến hiện tại
đã lên lớp 5, đều đặn ngày ngày, Chiêu Trân
dành một tiếng đồng hồ cho việc rèn chữ.
Bắt đầu từ các chữ cái đơn giản, dễ viết đến
những chữ khó, làm quen với chữ thường
đến chữ in hoa, thử sức từ một câu ngắn sang
đoạn thơ rồi dài hơn là cả bài văn… “Có
công mài sắt, có ngày nên kim”, vở viết của
Chiêu Trân đều đặn những nét chữ đẹp, ngày
càng tiến bộ, ngày thêm sạch sẽ, rất hiếm lỗi
sai sót, đó là thành quả của quãng thời gian
dài rèn luyện nghiêm túc. Thử sức mình ở
các cuộc thi, Chiêu Trân liên tiếp đạt được
các giải thưởng vở sạch chữ đẹp cấp trường
và mới đây nhất là thành tích rèn chữ, giữ vở
tốt trong ngày hội “Em tập viết đúng, viết
đẹp” cấp Quận năm học 2014-2015.

Ít ai biết rằng chữ đẹp theo chuẩn để
so tài không chỉ đơn giản là sạch đẹp,
dễ nhìn mà phải chuẩn từng chi tiết
từ nét hất, nét vòng, khoảng cách
giữa các chữ, độ cao của chữ và cách
đặt dấu thanh… Bên cạnh đó, còn có
nhiều yếu tố tác động đến nét chữ
như: tư thế ngồi, cách chọn bút phù
hợp, cách cầm bút, cách pha mực…
đòi hỏi ở người viết không chỉ lòng
kiên trì mà còn cả niềm đam mê và
trân quý với con chữ.
Lan tỏa tình yêu con chữ
Là gương mặt học sinh tiêu biểu của Bản
tin Trường Quốc tế Á Châu kỳ này, Chiêu
Trân thể hiện rõ sự háo hức. Được nhiều
người biết đến là niềm vui trước tiên, sau nữa
đây là dịp để Chiêu Trân nhắn nhủ một điều
quan trọng đối với các em lớp 1, đó là “học
giỏi và không quên rèn chữ vì chữ đẹp chính
là lợi thế, ý thức rèn chữ sớm sẽ hỗ trợ nhiều
cho kết quả học tập”.
Từ quá trình rèn chữ, Chiêu Trân cùng lúc
đã rèn luyện thêm cho bản thân nhiều thói

quen tốt như: tính cẩn thận, quan sát, kiên trì,
thường xuyên đọc nhiều sách giúp vốn từ dồi
dào, khả năng viết văn tốt, từ đó nâng cao kỹ
năng viết đúng chính tả. Ngoài ra, chữ đẹp
còn là cách để gây ấn tượng tốt với người đối
diện vì “mọi người sẽ có cảm tình với người
viết chữ đẹp” - Chiêu Trân hồn nhiên lý giải.
Làm quen với Chiêu Trân, sẽ thấy bên
cạnh tài viết chữ đẹp, đây còn là cô bạn rất
nổi trội tại Trường Quốc tế Á Châu với thành
tích liên tiếp 2 năm là quán quân và á quân
cuộc thi English Singing Contest và 4 năm
liền đạt học sinh giỏi cả chương trình Việt
Nam và chương trình tiếng Anh quốc tế.
Chiêu Trân luôn tích cực tham gia các hoạt
động của lớp, trường và rất thích các chuyến
dã ngoại do trường tổ chức như: đi công
viên, sở thú, bảo tàng…
5 năm theo học tại Trường Quốc tế Á
Châu, không chỉ say mê rèn chữ, Chiêu
Trân còn tìm thấy thêm một nguồn cảm
hứng để theo đuổi - đó chính là âm nhạc.
Giờ học English Music và các hoạt động
ngoại khóa, sân chơi thể hiện khả năng nghệ
thuật tại Trường Quốc tế Á Châu lại một lần
nữa chắp cánh cho ước mơ lớn của Chiêu
Trân - trở thành ca sĩ. Ngộ nghĩnh ở chỗ cô
ca sĩ này không chỉ quyết tâm hát hay, học
giỏi mà còn nỗ lực rèn chữ, sáng tạo ra một
bộ chữ mang đậm dấu ấn cá nhân để… “hồi
âm thư của người hâm mộ gửi cho con” Chiêu Trân hào hứng.
Ở một cô bé lớp 5, nhưng có đến 2 niềm
đam mê đang lớn dần, ấp ủ theo đó là bao
dự định, quyết tâm. Sẽ còn nhiều thời gian
để Chiêu Trân phát triển tài năng tại Trường
Quốc tế Á Châu, nơi em tìm thấy nhiều
nguồn cảm hứng và niềm vui trong từng
ngày đến trường.
truong QU C TE A CHAU
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Trong những năm qua, học sinh Trường Quốc tế Á Châu không chỉ
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 Thành phố
(260 giải), các em còn đạt rất nhiều thành tích cao trong các kỳ thi
học sinh giỏi cấp Quận và Thành phố (416 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 Thành phố năm học 2015-2016, học sinh của Trường đã
tiếp tục gặt hái được thành tích cao với 12 giải Tiếng Anh, 3 giải Ngữ
văn, 2 giải Vật lý cấp Quận, và nhiều giải cấp Thành phố: 1 giải nhất
môn Tiếng Anh, 1 giải nhất môn Sinh học, 3 giải nhì môn Tiếng Anh, 1
giải nhì môn Ngữ văn, 5 giải ba môn Tiếng Anh, 1 giải ba môn Vật lý.
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NHAN THIÊN TƯỜNG
Nuôi dưỡng ước mơ bằng tri thức
Nhan Thiên Tường là thành viên của lớp
12/8 cơ sở Cao Thắng Trường Quốc tế Á
Châu. Thiên Tường thân thiện, hiền lành
và nổi trội bởi thành tích học tập xuất sắc
cả chương trình Việt Nam và chương trình
tiếng Anh quốc tế. Không chỉ là một người
bạn đáng mến, Thiên Tường còn là “gia sư”
giỏi và tận tụy của lớp 12/8. Mới đây, Thiên
Tường vừa tham gia kỳ thi học sinh giỏi
cấp Thành phố và đem về niềm tự hào cho
Trường Quốc tế Á Châu với giải nhất môn
Sinh học. Thành tích vô cùng ấn tượng và là
minh chứng cho nỗ lực của cậu học trò đang
theo đuổi hành trình hiện thực hóa ước mơ
trở thành bác sĩ.
Nói về ước mơ ấp ủ suốt 12 năm học tập,
Thiên Tường cho biết em có cảm mến đặc
biệt với nghề y dù gia đình không ai theo
nghề. “Khoảnh khắc nhìn thấy bác sĩ khoác
lên người chiếc áo blouse trắng tận tình
chăm sóc bệnh nhân” là hình ảnh đẹp luôn
in đậm trong tâm trí và hình thành nên khát
khao trong Thiên Tường. Mặt khác, chứng
kiến xã hội phải đối diện với nhiều căn bệnh
quái ác, Thiên Tường càng
nung nấu quyết tâm được
✒ THÙY GIANG
gia nhập vào đội ngũ áo
trắng đi đến nhiều nơi, giúp
“Nếu được khoác lên người
đỡ thật nhiều người trong
khả năng có thể.
chiếc áo blouse trắng, chưa biết
Ý thức được tầm quan
trọng của ngành nghề mà
mình có thể đóng góp những gì,
mình theo đuổi, Thiên
nhưng trước tiên, em sẽ là một
Tường luôn chủ động tích
lũy tri thức. Em phân chia
lương y chân chính để mọi người
quỹ thời gian hợp lý để học
có thể hoàn toàn tin tưởng, yên
đều các môn, trong đó, đặc
biệt chú trọng kiến thức
tâm tìm đến”. Đó là ước mơ tuổi
Sinh học. Nhận định “mỗi
phần, mỗi chương của môn
thơ được ấp ủ lớn dần thành mục
Sinh đều là những điều quý
tiêu phấn đấu trong suốt 12 năm
báu có thể vận dụng vào
cuộc sống”, Thiên Tường
học tập của Nhan Thiên Tường luôn tìm tòi cặn kẽ từ những
học sinh Trường Quốc tế Á Châu
điều nhỏ nhất của sinh vật là
ADN đến những phần học
vừa xuất sắc đạt giải nhất môn
rộng lớn về quần thể, quần
xã, sinh quyển… Tự nhủ
Sinh học cấp Thành phố.
“học không bao giờ là đủ”
nên ngoài những kiến thức
trong sách vở, Thiên Tường
còn mở mang hiểu biết từ nhiều nguồn tư
liệu trên mạng và tích cực học hỏi từ bạn bè,

GIẢI
NHẤT
MÔN SINH
HỌC CẤP
THÀNH
PHỐ

thầy cô. Phương pháp học tập hiệu quả suốt
nhiều năm giúp Thiên Tường có được nền
tảng kiến thức vững vàng, tạo sức bật mạnh
mẽ để em vươn cao gặt hái thành công trên
con đường đã chọn.
12 năm trưởng thành tại Quốc tế Á
Châu
Năm cuối cấp, đứng trước ngưỡng cửa
quan trọng của cuộc đời, Thiên Tường tập
trung cao độ cho việc học. Nhận thấy kỳ thi
học sinh giỏi là một cơ hội tốt để cọ xát, qua
đó đánh giá năng lực bản thân, Thiên Tường
mạnh dạn đăng ký tham gia. Nhờ nỗ lực cùng
quá trình ôn luyện nhận được sự hướng dẫn,
chỉ dạy tận tình của cô giáo bộ môn Sinh,
Thiên Tường đã vượt qua nhiều gương mặt
học sinh giỏi để ghi tên mình ở vị trí cao
nhất. Thành tích có được là động lực lớn để
Thiên Tường tiếp tục phấn đấu đạt kết quả
tốt trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.
Là người cần mẫn, luôn ưu tiên hàng đầu
cho việc học, song vẫn có một Thiên Tường
“chơi hết mình” cùng bạn bè khi hăng hái
tham gia vào các hoạt động của lớp, trường.
12 năm gắn bó với Trường Quốc tế Á Châu,
Thiên Tường không bỏ sót bất kỳ dịp lễ
hội, các hoạt động ngoại khóa, hay những
chuyến đi trải nghiệm nào cùng bạn bè. Vì
đó là cơ hội để Thiên Tường giải tỏa áp lực
học tập, học hỏi nhiều điều hay và lưu giữ
những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Và “dù
Trường Quốc tế Á Châu không phải là nơi
khơi nguồn khát khao trong em, nhưng đã
tạo điều kiện tốt nhất để em trưởng thành
cùng ước mơ nghề nghiệp của mình” Thiên Tường cho biết.
Khi được hỏi, nếu trở thành bác sĩ, em sẽ
đóng góp điều gì cho cộng đồng, với thái
độ khiêm tốn, Thiên Tường chia sẻ về mục
tiêu trước mắt là trở thành sinh viên y khoa,
có thể lĩnh hội những kiến thức về di truyền
học để hiểu hơn về cơ thể con người cùng sự
phát sinh của nhiều căn bệnh. Sau đó, Thiên
Tường sẽ phấn đấu là một lương y chân
chính để mọi người có niềm tin hơn vào
đội ngũ y bác sĩ. Và giống như nhiều người
trong đội ngũ áo trắng, Thiên Tường luôn
sẵn sàng đi đến nhiều nơi gian khó để giúp
đỡ khám chữa bệnh cho mọi người. Những
kế hoạch cho tương lai nhưng đã và đang
được gầy dựng từ hiện tại, từng bước một,
như cách Thiên Tường đã đi trong hành
trình bền bỉ chạm tới ước mơ của mình.
truong QU C TE A CHAU
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hời gian 2 giờ 30 phút
trong phòng thi là lúc
những tri thức quý báu
được tích lũy từ vô số quyển sách
đã đọc và các tiết học Văn lý thú
trên lớp phát huy tác dụng. Cô
học trò nhỏ đã có một bài thi xuất
sắc, mang về huy chương bạc
Ngữ văn đầy tự hào cho Trường
Quốc tế Á Châu trong kỳ thi
Olympic Tháng 4 vừa qua.

Sách là phần thưởng
vô giá

Yêu sách hơn bất cứ món quà
nào, đó là sở thích rất đặc biệt ở
Nguyễn Dương Quỳnh Nhi. Từ
bé đến lớn, trả lời cho câu hỏi
của mẹ “con thích gì, muốn được
tặng quà gì?”, Quỳnh Nhi chỉ đưa
ra lựa chọn duy nhất là sách thay
vì những chiếc váy xinh hay một
món đồ chơi đẹp. Những quyển
sách dày cộm, trang giấy còn
thơm mùi mới và câu chuyện
ẩn chứa trong con chữ luôn có
một sức hấp dẫn đặc biệt đối với
Quỳnh Nhi.
Chính vì vậy, ngoài những
dịp như sinh nhật, giáng sinh, lễ,
tết…, Quỳnh Nhi luôn phấn đấu
đạt kết quả học tập tốt để có cơ hội
đòi quà từ mẹ. Phần thưởng đơn
giản chỉ là 1 đến 3 quyển sách,
nhưng theo thời gian Quỳnh Nhi
đã có một tủ sách khổng lồ, kèm
theo 2 điều vô giá là tri thức tích
lũy từ việc đọc nhiều sách và tình
yêu ngày càng lớn dành cho văn
chương.
10 năm theo học tại Trường
Quốc tế Á Châu, tiếp thu những
kiến thức lý thú, lắng nghe các
bài giảng Văn học sinh động
được thầy cô truyền đạt tận tình,
không chỉ thêm yêu môn học,
Quỳnh Nhi còn được tạo điều
kiện nuôi dưỡng đam mê. Đó là
lý do, cô học trò nhỏ ngay lập
tức xung phong tham gia kỳ thi
Olympic khi được cô giáo thông
báo về cuộc thi. “Em yêu thích
Văn và tự tin với nền tảng kiến
thức mình có được”, Quỳnh Nhi
giải thích.
Thành tích huy chương bạc
Ngữ văn Quỳnh Nhi vừa đạt
được là kết quả của một bài thi
xuất sắc, vận dụng thông minh
kiến thức trên lớp kết hợp với
sự trau dồi, tích lũy của bản thân
16
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Huy chương bạc Ngữ văn kỳ thi Olympic
Đối diện với đề thi mở đầy thử thách tại kỳ thi Olympic,
Nguyễn Dương Quỳnh Nhi tự tin vận dụng kiến thức, thể
hiện ý tưởng và hành văn trau chuốt.
suốt nhiều năm. Qua đó, góp
phần khẳng định tài năng của học
sinh Trường Quốc tế Á Châu ở
các sân chơi trí tuệ.

Lớp trưởng gương mẫu

Sở hữu điểm trung bình môn
Văn trên 9.0, học tốt cả chương
trình Việt Nam và chương trình
tiếng Anh quốc tế, huy chương
bạc Ngữ văn mới đây càng nối
dài thêm lý do để bạn bè ngưỡng
mộ cô bạn lớp trưởng 10/24
Trường Quốc tế Á Châu.
Nhắc đến Quỳnh Nhi, thầy cô,
bạn bè đều vô cùng yêu mến bởi
sự thân thiện, hòa đồng, sẵn sàng
giúp đỡ mọi người và luôn tiên
phong trong mọi phong trào của
trường, lớp. Nói về sự năng nổ
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của mình, Quỳnh Nhi cho biết,
em tham gia không phải để thể
hiện mình là lớp trưởng gương
mẫu mà vì bản thân em rất yêu
thích các hoạt động phong phú tại
Trường vì “đó là nơi để phát huy
năng khiếu hiện có và phát hiện
ra năng khiếu còn tiềm ẩn”.
Trải nghiệm các sân chơi thú
vị, có nhiều kỷ niệm đẹp với bạn
bè, thầy cô chính là một trong
những lý do khiến cho Quỳnh Nhi
luôn gắn bó với Trường Quốc tế
Á Châu. Với định hướng du học
trong tương lai, Quỳnh Nhi nhận
thấy việc học tại Trường vô cùng
hữu ích cho em vì song song với
việc được trang bị kiến thức,
văn hóa, em có ưu thế hơn hẳn
khi được tiếp thu văn hóa nước

Nguyễn Dương Quỳnh Nhi là
một trong những gương mặt
học sinh Trường Quốc tế Á
Châu đạt thành tích cao trong
kỳ thi Olympic Tháng 4 lần 2
TPHCM.
Kỳ thi Olympic Tháng 4 lần 2
TPHCM là kỳ thi do Sở GD&ĐT
tổ chức, dành cho học sinh giỏi
lớp 10 và lớp 11 của các trường
trung học phổ thông. Diễn ra
từ ngày 01/4/2016 đến ngày
03/4/2016, kỳ thi đã thu hút
sự tham gia của 4.400 học
sinh của 141 trường đến từ 11
tỉnh, thành khu vực phía Nam.
Riêng TPHCM có 118 trường
với 3.788 học sinh dự thi. Các
môn thi gồm: Ngữ văn, Lịch sử,
Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp,
Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh
học, Tin học.
Lần đầu tiên tham dự kỳ thi,
học sinh Trường Quốc tế Á
Châu đã xuất sắc mang về
9 huy chương ở các bộ môn
Tiếng Anh, Ngữ văn và Lịch
sử. Cụ thể: 4 huy chương vàng
môn Tiếng Anh, 3 huy chương
bạc môn Ngữ văn, 1 huy
chương đồng môn Lịch sử và 1
huy chương đồng môn Tiếng
Anh. Thành tích ấn tượng 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, đồng thời tạo điều kiện tối
đa để học sinh phát huy năng
lực, năng khiếu bản thân.
ngoài từ các giáo viên bản xứ với
chương trình học chuẩn Hoa Kỳ.
Ấp ủ ước mơ trở thành nhà
thiết kế đồ họa, Quỳnh Nhi đặt
mục tiêu phải giành được một
suất học bổng du học tại Hoa
Kỳ. Nỗ lực trước mắt là làm
dày thêm thành tích học tập tại
Trường lẫn thành tích ở các cuộc
thi. Hào hứng khoe về việc “em
vẫn sẽ xung phong đi thi Văn đến
khi nào không được thi nữa mới
thôi”, Quỳnh Nhi cho biết đã lập
ra những kế hoạch cho tương lai.
Và học tập tại Trường Quốc tế Á
Châu với Quỳnh Nhi chính là sự
lựa chọn đúng đắn để em có thể
tỏa sáng tài năng và tiến xa cùng
ước mơ nghề nghiệp.
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Hà Mỹ Thi trong Lễ hội Halloween

HÀ MỸ THI - Cô học trò say mê ngôn ngữ
Yêu thích tiếng Anh từ bé nên lựa chọn học tập tại Trường Quốc tế Á Châu được xem là
bước đệm quan trọng giúp Hà Mỹ Thi biến đam mê thành thế mạnh. Vì đam mê ngôn
ngữ đến một cách tự nhiên và bản năng nên khi được đặt vào môi trường học tập lý
tưởng, khả năng tiếp nhận ngôn ngữ của Mỹ Thi càng được phát huy tối đa.
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em ngôn ngữ là cầu nối để khám phá
văn hóa, con người trên thế giới, việc
học tiếng Anh vì thế chưa bao giờ
nhàm chán đối với Hà Mỹ Thi - gương mặt
học sinh xuất sắc của Trường Quốc tế Á Châu
vừa đạt thành tích học sinh giỏi Tiếng Anh cấp
Thành phố năm học 2015-2016.
Hứng khởi học tập như chiếc chìa khóa để
Mỹ Thi đến với nhiều nguồn kiến thức phong
phú, đồng thời thúc đẩy cô học trò thêm tự tin
trong hành trình chinh phục ước mơ khám phá
và sáng tạo của mình.

Bí quyết vui học

Nhắc đến ngôn ngữ, nếu nhiều người sẽ chỉ
hình dung ra những con chữ, ký tự khô khan
thì với cô học trò say mê ngôn ngữ như Mỹ
Thi, đó là chiếc cầu nối giúp em khám phá vô
số những điều mới mẻ về văn hóa, con người
trên thế giới rộng lớn. Góc nhìn tích cực khiến
cho việc học ngôn ngữ chưa bao giờ nhàm
chán mà trái lại luôn là khoảng thời gian thú vị,
cuốn hút Mỹ Thi. Mong muốn có thể sử dụng
nhiều ngôn ngữ trong tương lai, ở thời điểm
hiện tại, Mỹ Thi đã thông thạo 3 thứ tiếng Việt,
Trung, Anh. Trong đó, tiếng Anh là một ngôn
ngữ đẹp mà Mỹ Thi đặc biệt yêu thích.
Để việc học Anh ngữ không trở thành áp
lực, Mỹ Thi gắn tiếng Anh vào cuộc sống
thường ngày. Tiếng Anh được Mỹ Thi sử dụng

tự nhiên trong những cuộc trò chuyện sôi nổi,
nghe những bản nhạc hay, theo dõi các bộ
phim không phụ đề, đọc tiểu thuyết, tin tức,
viết nhật ký… Len lỏi trong những điều quen
thuộc, từ những bỡ ngỡ, sai sót ban đầu, theo
thời gian “tất tần tật mọi thứ như từ vựng, ngữ
pháp hay âm nhấn đều sẽ vào nếp một cách
nhẹ nhàng nhất, việc tiếp thu kiến thức trở nên
đơn giản và hiệu quả vô cùng” - Mỹ Thi hào
hứng cho biết.
Học từng ít một, đều đặn hàng ngày với
những bí quyết trên, giống như những niềm
đam mê khác, chỉ cần dành nhiều thời gian cho
điều mình yêu thích, mong muốn biết nhiều
thứ tiếng của Mỹ Thi hoàn toàn có thể trở
thành hiện thực. Sau tiếng Anh và Trung, Mỹ
Thi đang ấp ủ những dự tính về việc học tiếng
Tây Ban Nha - ngôn ngữ tiếp theo mà em yêu
thích và sẽ chưa dừng lại.

Bồi đắp đam mê thành thế mạnh

Mỹ Thi đã có những trải nghiệm học tập thú
vị cùng giáo viên nước ngoài trong những tiết
học sôi nổi, các buổi tranh luận bổ ích cùng bạn
bè và có cơ hội thử sức ở hàng loạt các sân chơi,
cuộc thi tiếng Anh được nhà trường tổ chức
thường niên… 12 năm học tập đầy hứng khởi
tại Trường Quốc tế Á Châu đã tạo điều kiện tốt
nhất để Mỹ Thi rèn giũa các kỹ năng Anh ngữ,
qua đó “giúp em dễ dàng kết nối với thế giới,
đồng thời còn là cơ hội để em tiến xa hơn trong
học tập và nghề nghiệp” - Mỹ Thi nhận định.
Từ lâu, tiếng Anh giống như chiếc chìa khóa
vạn năng trong hành trình khám phá tri thức
của Mỹ Thi. Ngôn ngữ thông dụng nhất trên
thế giới này có thể mở ra vô số nguồn kiến
thức phong phú mà Mỹ Thi có thể học hỏi, tìm
tòi khi các ngôn ngữ ít thông dụng hơn bị giới
hạn. Ý thức trau dồi ngôn ngữ song song với
tích lũy tri thức đã mang về cho Mỹ Thi những
thành tích ấn tượng: 11 năm liền học sinh giỏi
chương trình Việt Nam và tiếng Anh quốc tế
tại Trường Quốc tế Á Châu, giải ba cuộc thi
English Speaking Contest 2012, giải ba cuộc
thi viết tiếng Anh do một trung tâm Anh ngữ
uy tín tổ chức năm 2014 và mới đây nhất là
giải ba học sinh giỏi Tiếng Anh cấp Thành phố
năm học 2015-2016.
Trả lời cho câu hỏi trong 5 năm tới, em sẽ
thấy mình ở vị trí nào, Hà Mỹ Thi hào hứng
khoe về nghề nghiệp tương lai sẽ trở thành
nhà thiết kế được tự do sáng tạo, khám phá
bản thân và thế giới. Lựa chọn của cô học trò
năng động đến từ năng khiếu hội họa bên cạnh
lợi thế ngôn ngữ được xem là bàn đạp giúp
Hà Mỹ Thi thêm tự tin trong hành trình chinh
phục ước mơ của mình.
truong QU C TE A CHAU

17

CHÂN DUNG TIÊU BIỂU

ASIAN SCHOOL PORTRAITS

Ở
vươn

kỳ thủ 11 tuổi sở hữu
26 huy chương cờ vua

Sở hữu tố chất của một kỳ thủ tài năng, Nguyễn Phú Huy
đến với con đường cờ vua chuyên nghiệp từ rất sớm. Ở
tuổi lên 5, Nguyễn Phú Huy đã ghi tên mình vào đội năng
khiếu cờ vua TPHCM bằng 5 trận toàn thắng trong kỳ thi
tuyển chọn tài năng toàn thành phố. Điều đáng nói là Phú
Huy chỉ mới làm quen với cờ vua một năm trước đó.

18
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tuổi 11, Nguyễn Phú Huy đã có 7
năm theo đuổi niềm đam mê cờ
vua và là hạt giống tài năng của đội
tuyển cờ vua TPHCM với bộ sưu tập 26 huy
chương vàng, bạc, đồng khi tham gia “chinh
chiến” ở các giải đấu cờ vua trong nước và
quốc tế.
Những ván cờ thỏa đam mê
Với cậu bé 5 tuổi khi đó và đến tận bây
giờ, 64 ô cờ đen trắng cùng những nước đi
thiên biến vạn hóa trong cờ vua luôn cuốn hút
khiến em muốn khám phá mỗi ngày. Phú Huy
mê cờ vua đến nỗi luôn háo hức tìm người
chơi cùng. Những lúc không có ai, máy vi
tính sẽ là đối thủ để Huy đấu trí. Bước ngoặt
đến với đội năng khiếu cờ vua TPHCM, Phú
Huy như được giải “cơn khát” vì đó là mảnh
đất màu mỡ để em thỏa đam mê và phát triển
tài năng.
Có được sự hướng dẫn luyện tập bài bản,
chuyên nghiệp, ngay trong lần đầu tiên tham
gia thi đấu, Phú Huy đã nhanh chóng lập
thành tích cao khi giành chiến thắng chung
cuộc 2 huy chương vàng đồng đội và cá nhân
U7 Giải Đồng bằng sông Cửu Long. Với
chiến thuật thông minh, tâm lý vững vàng
trước mọi đối thủ, Phú Huy liên tiếp mang
về các giải thưởng và trở thành hạt giống tài
năng của đội tuyển cờ vua TPHCM khi “chinh
chiến” ở các giải đấu cờ vua trong nước và
quốc tế. 7 năm qua, Nguyễn Phú Huy đã sở
hữu bộ sưu tập 26 huy chương cờ vua, trong
đó có những thành tích đầy tự hào như: huy
chương bạc đồng đội U7 - Giải vô địch cờ
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Giấc mơ
tầm thế giới của
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vua trẻ toàn quốc (2011); huy chương đồng
cá nhân cờ chớp U9 - Giải vô địch cờ vua
trẻ toàn quốc (2012); huy chương vàng đồng
đội cờ nhanh U8 - Hội khỏe Phù Đổng toàn
quốc (2012) và nhận bằng khen tuyên dương
của UBND TPHCM; huy chương vàng đồng
đội cờ nhanh U9 - Giải cờ vua năng khiếu
TPHCM (2013); huy chương vàng đồng đội
cờ nhanh - Hội khỏe Phù Đổng Thành phố
(2014)…
Trở về từ các giải đấu, Phú Huy lại miệt
mài nghiên cứu các thế cờ, hoàn thiện thêm
kỹ năng. Không chỉ hướng tới mục tiêu nâng
cao thành tích trong nước, em còn nuôi khát
khao chinh phục các giải đấu cờ vua quốc tế
nhằm tích lũy hệ số Elo, hiện thực hóa ước
mơ cháy bỏng trở thành đại kiện tướng.
Niềm vui đến trường của kỳ thủ nhí
Dù dành trọn đam mê cho cờ vua và hàng
năm vẫn đều đặn tham gia các giải đấu lớn,
Phú Huy vẫn ý thức về tầm quan trọng của
việc học vì nhận thấy giữa chơi cờ và việc
học có sự bổ trợ qua lại cho nhau. Chơi cờ
giúp Phú Huy luyện trí não để học tập tốt
hơn, trong khi đó, kiến thức và kỹ năng có
được trong quá trình học tập là những điều
rất quan trọng đối với một kỳ thủ như Huy.
Chính vì vậy, Phú Huy luôn nỗ lực để đạt
kết quả cao trong chương trình Việt Nam và
chương trình tiếng Anh quốc tế tại Trường
Quốc tế Á Châu. Bên cạnh đó, Phú Huy còn
là một người bạn thân thiện, hòa đồng, luôn
tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa
của lớp, trường và sẵn sàng trao đổi kiến thức
cờ vua với những bạn có cùng đam mê.
Phú Huy cho biết Trường Quốc tế Á Châu
được xem là lựa chọn quan trọng của bố mẹ
để em phát triển hơn trong tương lai. Những
ngày đầu mới chuyển đến trường, Phú Huy
đã cảm thấy đây đúng là môi trường học tập
phù hợp với mình vì chương trình học thú vị,
cùng nhiều hoạt động vui chơi, rèn luyện kỹ
năng đa dạng, bổ ích. Trong đó, các tiết học
tiếng Anh cùng giáo viên nước ngoài là một
trong những điều Phú Huy yêu thích và mong
chờ nhất. Không chỉ do không khí sôi nổi của
tiết học mà còn vì đây là cơ hội để Phú Huy
phát triển hơn các kỹ năng tiếng Anh, giúp
ích rất nhiều cho niềm đam mê cờ vua của
mình. “Một kỳ thủ giỏi tiếng Anh sẽ có lợi
thế khi giao tiếp với bạn bè thế giới, hay quan
trọng hơn cả trong tình huống kiện lỗi với
trọng tài nước ngoài ở các giải đấu quốc tế,
nếu yếu tiếng Anh sẽ là một bất lợi vô cùng
lớn”, Phú Huy chia sẻ.
Cũng như nhiều kỳ thủ giỏi đã từng trưởng
thành tại Trường Quốc tế Á Châu, Nguyễn
Phú Huy đang và sẽ được tạo điều kiện tốt
nhất để cùng lúc phát triển tri thức và đam mê
với giấc mơ vươn tầm thế giới mà em đang
ấp ủ.

Nguyễn Phú Huy đã có 7 năm theo đuổi niềm đam mê cờ vua
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Đ
Cô Nguyễn Thị Vỹ Hạ - Giám đốc bộ
phận Mỹ thuật, Trưởng ban tổ chức
trại hè chia sẻ: “Các hoạt động diễn
ra trong trại hè nhằm vun đắp và
nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp
trong học sinh. Học thuật luôn là mục
tiêu quan trọng, tuy nhiên, ở Trường
Quốc tế Á Châu, giáo dục đạo đức
và kỹ năng cũng được đề cao không
kém. Các giá trị cốt lõi này được nhà
trường lồng ghép vào chương trình
học chính khóa và đặc biệt là thông
qua các hoạt động ngoại khóa để học
sinh từng bước tích lũy các kỹ năng
cần thiết cho quá trình hội nhập và
phát triển”.
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ược thiết kế sáng tạo và tổ
chức quy mô ở khắp các
cơ sở của Bậc Tiểu học
IPS, Trại hè Asian School chủ đề
hướng về nguồn cội là hoạt động
ngoại khóa ý nghĩa dành cho trẻ
trong dịp hè.
Với nhịp sống hiện đại hiện
nay, kiến thức và kỹ năng rõ ràng
vẫn chưa đủ, trẻ còn cần được bồi
dưỡng, rèn luyện các giá trị đạo
đức để có thể phát triển toàn diện
và sẵn sàng đối mặt với những thử
thách mới trong cuộc sống. Trại
hè Asian School được xây dựng
dựa trên những tiêu chí giúp học
sinh rèn giũa những phẩm chất
quan trọng kể trên.
Trại hè được thiết kế dựa trên
ý tưởng tái hiện 3 vùng miền văn
hóa Việt Nam: Bắc - Trung - Nam.
Học sinh hóa thân thành công dân
của từng vùng miền qua trang
phục truyền thống và tham gia vào
các hoạt động tập thể, các trò chơi
dân gian… Những hoạt động này
không chỉ giúp các em vui chơi,
thư giãn, phát triển khả năng tư
duy, sáng tạo, sự khéo léo mà còn
là cơ hội để các bạn nhỏ hiểu thêm
về văn hóa truyền thống, tình yêu
đối với quê hương, đất nước và
lòng tự hào dân tộc. Ngoài ra,

trong suốt quá trình tham gia trại
hè, học sinh được phát huy năng
khiếu và phẩm chất cá nhân thông
qua các cuộc thi hấp dẫn mang
tính nhân văn như: thi cắm hoa,
thiết kế và trình diễn thời trang vì
môi trường…
Tại Trường Quốc tế Á Châu,
giáo dục đạo đức, kỹ năng còn
được thực hiện thông qua nhiều
hoạt động mang tính trải nghiệm
bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh
như: hoạt động rèn nề nếp lễ nghĩa
hàng tháng, các lễ hội truyền
thống, các tiết học kỹ năng thực tế
ngoài trời, hoạt động từ thiện, dã
ngoại khám phá, trải nghiệm thực
tế cuộc sống, lễ dâng hương tri ân
công lao các bậc tiền nhân, thầy
cô, cha mẹ…
Việc bảo tồn các giá trị văn hóa
truyền thống trong bối cảnh hội
nhập toàn cầu hóa hiện nay là điều
không hề dễ dàng. Trường Quốc
tế Á Châu là một trong số trường
hiếm hoi giải quyết được bài toán
cân đối giữa tính quốc tế và giá trị
truyền thống dân tộc; đáp ứng kỳ
vọng của phụ huynh khi học sinh
được trang bị nền tảng tri thức
tiên tiến để có thể hội nhập thế
giới mà không đánh mất bản sắc
văn hóa dân tộc.

Ảnh: Tư liệu

✒ THU HÀ

Trại hè Asian School nằm trong chuỗi
hoạt động ngoại khóa đa dạng của
chương trình học tập quốc tế mùa hè
tại Trường Quốc tế Á Châu. Chương
trình hè là sự kết hợp hài hòa giữa
việc củng cố kiến thức học thuật, rèn
luyện kỹ năng tiếng Anh với các hoạt
động ngoại khóa hấp dẫn mang đến sự
hứng khởi đặc biệt dành cho học sinh.
Theo học khóa hè học sinh 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.
• Tham dự một mùa hè vui tươi, sôi động với một chuỗi các sự kiện ngoại khóa hấp dẫn, bổ
ích như: đi tham quan, khám phá làng nghề, trải nghiệm làm nông dân, hóa thân thành
hướng dẫn viên du lịch, vui chơi ở trại hè truyền thống, rèn kỹ năng sống tại công viên,
thi đua học sinh làm giáo viên, thưởng thức tiệc buffet, sáng tạo cùng tiết Fine Arts, lễ
hội trò chơi, bùng nổ cùng phim bom tấn mùa hè, thoải mái theo đuổi các bộ môn thể
thao theo sở thích và đam mê, hòa mình trong giai điệu âm nhạc đầy màu sắc với sự dẫn
dắt của các ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng, huấn luyện viên múa ngôi sao trong các tiết Summer
Music, Summer Sports…

truong QU C TE A CHAU
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“MỘT NGÀY
LÀM NÔNG
DÂN”
✒ GIA HÂN

Học từ
trải
nghiệm
22
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Chỉ một ngày tham gia trải nghiệm làm nông dân
trong dịp hè, nhiều học sinh Trường Quốc tế Á Châu
đã có thể kể vanh vách các quy trình làm nấm, cách
chăm sóc hoa hay rành rọt chia sẻ “bí quyết” để
bắt cá dưới mương, vắt sữa bò…

Ảnh: Tư liệu

Có gì hấp dẫn ở nông trại?
Điểm dừng chân chuyến đi dã ngoại
hè của học sinh Bậc Trung học AHS
Trường Quốc tế Á Châu là một nông
trại nằm ở ngoại ô huyện Củ Chi,
TPHCM. Khác xa với không khí thành
phố náo nhiệt, ồn ào, nơi đây được
bao phủ bởi cây cối xanh tươi, không
gian thoáng đãng và đầy sức sống.
Một miền quê thu nhỏ hiện ra để các
bạn học sinh tìm tòi, khám phá cũng
như có những phút giây thư giãn hòa
mình với thiên nhiên tươi đẹp.

Những “nông dân” thực thụ
Đến với nông trại, các bạn học sinh
Bậc Trung học AHS Trường Quốc tế Á
Châu đã hóa thân thành những “nông
dân” thực thụ và trực tiếp trải nghiệm
những công việc lao động thường
ngày:
- Tìm hiểu quy trình trồng nấm, tự tay
thu hoạch nấm, phân loại và cân nấm.
- Tiếp xúc với các loài vật nuôi như bò,
heo, dê, cừu; trực tiếp cho bò ăn, vắt
sữa bò.
- Be mương bắt cá, nướng cá.
- Chăm sóc hoa.
- Thưởng thức những món ăn dân dã
đầy hấp dẫn như: cá lóc đồng nướng
trui, nấm nướng, heo rừng hấp hay
bánh flan từ sữa bò tươi…

Học từ trải nghiệm
Trải nghiệm hoạt động thực tế nơi ruộng đồng
ngoài việc mang lại kiến thức còn góp phần phát
triển các giá trị và kỹ năng sống trong học sinh. Các
em có cơ hội học tập và khám phá nhiều kiến thức
mới mẻ, bổ ích về nông nghiệp; được hiểu thêm
về cuộc sống và công việc thường nhật của người
nông dân Việt Nam, từ đó thêm yêu quý và biết trân
trọng giá trị sức lao động. Những hoạt động nhóm
sôi nổi trong suốt hành trình trải nghiệm cũng góp
phần tạo ra môi trường vui chơi phấn khởi cho học
sinh trong dịp hè, giúp các em rèn luyện sức khỏe,
phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó.

Giáo
viên Đào
Thị Thu
Huyền
“ M ộ t
ngày làm
nông dân”
là một trong những hoạt động ngoại khóa
thú vị của Trường Quốc tế Á Châu trong
dịp hè. Chương trình được xây dựng với
mục đích đem đến cho học sinh cơ hội
tích lũy kiến thức và rèn luyện kỹ năng
sống. Tham gia một ngày trải nghiệm, tôi
nhận thấy niềm vui đặc biệt từ các học
trò của mình. Các em đã có một ngày hòa
mình với thiên nhiên, làm những công
việc bổ ích, ý nghĩa. Tôi tin rằng các em
sẽ luôn phát huy được vai trò tích cực của
mình trong mọi hoạt động.”

Học
sinh
Tiến
Anh
“Một
ngày
l à m
nông dân” là trải nghiệm hè thực
sự thú vị đối với chúng em. Lần
đầu tiên em tận tay làm các công
việc của một người nông dân như:
trồng nấm, hái nấm, vắt sữa bò,
bắt cá… Mọi thứ đều rất mới mẻ,
vì thế cảm giác trong em rất hào
hứng, thích thú. Chuyến đi giúp
em và các bạn có những giây phút
thư giãn thoải mái bên nhau, đặc
biệt là được trải nghiệm nhiều điều
thú vị của cuộc sống.”

Học sinh Bae Kyung Eun
“Đây là lần đầu tiên em
được tận tay làm những
công việc nhà nông. Mọi
thứ đều rất mới lạ nhưng
lại khiến chúng em vô cùng
thích thú. Chúng em đã có
một ngày trải nghiệm thật
tuyệt vời giữa thiên nhiên
với rất nhiều hoạt động thú
vị như bắt cá, hái nấm, vắt
sữa bò…”

Học sinh Phạm Ngọc Khuê
“Em và các bạn đã có một
ngày trải nghiệm nhiều công
việc nhà nông rất thú vị. Qua
chuyến đi, em càng thêm yêu
quý và trân trọng công sức
lao động của các bác nông
dân, từ đó quý trọng hơn cuộc
sống của bản thân, gia đình.
Chuyến đi cũng góp phần
giúp chúng em thư giãn, thoải
mái để học tập tốt hơn.”

truong QU C TE A CHAU

23

NHÀ TRƯỜNG QUAN TÂM

ASIAN SCHOOL'S CONCERNS

Lần đầu tiên tại SIU - Cuộc đua không tưởng

UNBELIEVABLE

RACE C

✒ HOÀNG NGÂN

uộc đua không tưởng - Unbelievable Race là chương trình trải
nghiệm thực tế với hàng loạt các thử thách diễn ra trong cuộc
đua mà các đội chơi phải nỗ lực vượt qua để giành chiến thắng.
Chương trình do sinh viên SIU lên ý tưởng và tổ chức thực hiện.

Hành trình của Unbelievable Race
Từ những ý tưởng sơ khai ban đầu về một sân chơi để sinh viên các
khóa cùng nhau vui chơi và trải nghiệm, nhóm sinh viên khóa 5 đã kết
nối với sinh viên toàn trường cùng tham gia xây dựng dự án và mạnh dạn
trình bày kế hoạch đến Ban Giám hiệu. Tuy là một dự án hoàn toàn mới
mẻ nhưng nhóm sinh viên ngay lập tức nhận được sự đồng thuận của nhà
trường, đồng thời còn được khuyến khích và tạo mọi điều kiện hỗ trợ tích
cực để dự án hình thành.
Với sức trẻ và khả năng sáng tạo của sinh viên SIU, dự án nhanh chóng
hoàn thiện các khâu chuẩn bị và Unbelievable Race ra đời trong niềm
háo hức của sinh viên. Giống như nhiều sân chơi sôi nổi khác tại SIU,
Unbelievable Race dù lần đầu tổ chức nhưng thu hút sự quan tâm lớn khi
có rất nhiều đội chơi đăng ký tham gia.
Đến với Unbelievable Race, mỗi đội chơi gồm 4 người di chuyển lần
lượt đến từng chặng, vượt qua thử thách của chương trình để nhận mật
thư đi tiếp và tìm ra con đường nhanh nhất về đích.
24
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Lấy cảm hứng từ format chương trình truyền hình thực tế The Amazing
Race hiện đang rất thành công tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam,
để phù hợp với môi trường và văn hóa ở SIU, sinh viên đã thiết kế lại
chương trình tạo nên một cuộc tranh tài đầy thú vị và kịch tính giữa các
đội chơi.

Cao Nguyễn Hoài Thu - SV Khóa 8 ngành Ngôn ngữ Anh
“Đây là một chương trình rất tuyệt vời. Dù không đạt được vị
trí cao nhất như mong đợi nhưng em và đồng đội đã cố gắng
hết sức vượt qua thử thách để về đích. Em mong muốn chương
trình sẽ luôn được duy trì và ngày càng phát triển trở thành
chương trình thường niên mang đậm dấu ấn sinh viên SIU.”
Hồ Trung Dũng - SV Khóa 5 ngành Quản trị kinh doanh
“Em rất vui vì Cuộc đua không tưởng - Unbelievable Race
2015 lần đầu tiên tổ chức đã đạt được thành công như vậy. Từ
ý tưởng của một vài cá nhân ban đầu nhưng với sự chung sức
của sinh viên toàn trường đã tạo nên một chương trình vô cùng
thành công. Các đội chơi đã rất đoàn kết và hết mình trong các
chặng đua. Em tin rằng với bản lĩnh sinh viên SIU, các bạn sẽ
xây dựng chương trình ngày càng phát triển lớn mạnh.”
Tiến sĩ Lê Văn Bảy - Giảng viên Trường Đại học Quốc tế
Sài Gòn
“Theo sát sinh viên trong chương trình, tôi nhận thấy đây là
một sân chơi rất thú vị và bổ ích đối với các bạn sinh viên
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Rõ ràng ban đầu có một vài
nhóm xuất phát tốt nhưng về sau bị dẫn và ngược lại có nhóm
bứt phá lên dẫn đầu. Thông qua hoạt động này sinh viên có
thể tự rút ra nhiều kinh nghiệm trong kỹ năng cá nhân và tập
thể. Tôi tin mỗi bạn đều học hỏi thêm được nhiều điều như: kỹ
năng làm việc, giải quyết vấn đề, chấp nhận thách thức và tìm
cách xử lý… vốn giúp ích rất nhiều cho các bạn trong công
việc sau này.”

5 chặng đua đặt tại nhiều địa điểm khác nhau trong khu Thảo Điền - Quận 2 TPHCM với những thử thách vô cùng đa dạng cùng nhiều cấp độ khó như: giải
mật thư, thử thách ăn mì gói, xếp hình theo mảnh ghép cho sẵn, tìm người bí ẩn,
thử thách ném bóng rổ, thử thách dưới nước…
Trước giờ xuất phát, nêu cao tinh thần fairplay, các đội đều sung sức và quyết
tâm đua hết mình. Đối diện với thử thách, không chỉ sử dụng thể lực bền bỉ, các
đội còn thể hiện sự ứng phó linh hoạt, vận dụng tư duy logic, phán đoán, cùng
tinh thần đoàn kết chặt chẽ giữa các thành viên với nhau.
Hội tụ tất cả các yếu tố cần có, nhóm sinh viên Khóa 6 chuyên ngành Quản
trị kinh doanh và Kinh tế đối ngoại liên tục dẫn đầu các thử thách và đã về
đích đầu tiên sau khi xuất sắc chinh phục cả 5 chặng đua. Về nhì là nhóm sinh
viên Khóa 5 chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Kinh tế đối ngoại. Nhóm
sinh viên Khóa 8 ngành Ngôn ngữ Anh cũng nhanh chóng về đích ở vị trí thứ
3. Ba đội xuất sắc nhất của cuộc đua nhận được những phần thưởng giá trị từ
Ban tổ chức.
Ấn tượng Unbelievable Race
Lần đầu tiên tổ chức, nhưng Cuộc đua không tưởng - Unbelievable Race đã
để lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng, tạo nên sân chơi tràn ngập niềm vui và gây
dấu ấn mạnh mẽ đối với tất cả các đội tham dự.
Cuộc đua trở thành một sân chơi thú vị, một chương trình ý nghĩa - nơi sinh
viên SIU trải nghiệm, hoạt động lành mạnh sau giờ học; là cơ hội cho sinh viên
thể hiện tài năng, rèn luyện kỹ năng tổ chức sự kiện, làm việc nhóm; nâng cao
tinh thần đồng đội, hợp tác trong các hoạt động và tạo điều kiện giao lưu sôi nổi
giữa sinh viên các khóa trong trường.
Sau thành công ở mùa đầu tiên, Cuộc đua không tưởng - Unbelievable Race
sẽ tiếp tục trở lại đầy hấp dẫn và sôi động vào các năm sau, góp phần làm phong
phú thêm các hoạt động ngoại khóa tại SIU, thúc đẩy tính tích cực, sáng tạo
trong sinh viên và phù hợp với xu hướng học tập hiện đại của các trường đại
học lớn trên thế giới.
truong QU C TE A CHAU
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ÛÚÁC MÚ

HOÅC SINH

✒ ĐÌNH BẢO (Tổng hợp và lược dịch)

C

arnegie Mellon University (còn gọi là Carnegie
Mellon hay CMU) là trường đại học nghiên cứu tư
thục ở Pittsburgh, Pennsylvania.

Năm 1900, nhà tư bản công nghiệp người Mỹ gốc
Scotland - Andrew Carnegie đã sáng lập nên Trường Công nghệ
Carnegie. Năm 1912, Carnegie Technical Schools được chuyển đổi
thành Viện Công nghệ Carnegie cung cấp chương trình đào tạo
4 năm. Năm 1967, Carnegie Institute of Technology sát nhập với
Viện Nghiên cứu Công nghiệp Mellon để thành lập Trường Đại học
Carnegie Mellon.
Carnegie Mellon có 7 trường thành viên: Đại học Kỹ thuật, Mỹ
thuật, Khoa học Xã hội và Nhân văn Dietrich, Khoa học Mellon,
Kinh doanh Tepper, H. John Heinz III, và Khoa học máy tính. CMU
còn có cơ sở tại Qatar và Thung lũng Silicon.
Với thế mạnh đào tạo là khoa học và công nghệ, sinh viên
Carnegie Mellon có cơ hội thiết kế robot di động, tạo ra những bộ
phim tư liệu, nghiên cứu các xu hướng văn hóa và phát triển công
nghệ truyền thông kỹ thuật số.
Sinh viên CMU đến từ 50 tiểu bang trên khắp nước Mỹ và hơn
70 quốc gia trên toàn thế giới. Hàng năm, khoảng 1.580 sinh viên
nhập học tại Carnegie Mellon. Tổng số sinh viên của trường hiện
là 5.800, đến từ nhiều nền văn hóa - xã hội và kinh tế khác nhau
với đa dạng niềm đam mê học thuật lẫn nghệ thuật. Giảng viên,
sinh viên và cựu sinh viên của trường giành được rất nhiều thành
tựu với 19 giải Nobel và 42 giải Dickson.

Các xếp hạng của Đại học
Carnegie Mellon:
• Đứng thứ 24 theo Times
Higher Education 2014-2015
• Đứng thứ 62 theo QS World
University Rankings 20152016
• Đứng thứ 61 theo Shanghai
Jiao Tong 2015

Điều kiện tuyển sinh:
• Đơn dự tuyển
• Lệ phí tuyển sinh
• Học bạ THPT
• Chứng chỉ tiếng Anh: SAT và TOEFL hoặc IELTS (nếu tiếng Anh
không phải là ngôn ngữ chính)
• Bản đánh giá học sinh của trường THPT
• Thư giới thiệu của giáo viên
• Bài tiểu luận trình bày lý do nộp đơn dự tuyển tại CMU
• Bảng điểm THPT và danh mục giáo trình đã học
• Giấy chứng nhận/ bằng tốt nghiệp THPT
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Sinh viên CMU không chỉ trải nghiệm học tập trong phạm vi
lớp học mà còn có cơ hội học hỏi và giao lưu với bạn bè đến từ
nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Ngoài ra, sinh viên
còn có cơ hội tham gia vào hơn 250 tổ chức sinh viên từ các nhóm
dịch vụ, văn hóa cho đến các câu lạc bộ thể thao và các tổ chức
học thuật.
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✒ MỸ HẰNG (Tổng hợp và lược dịch)

Đ
Các xếp hạng của
Đại học British
Columbia
+ Đứng thứ 3 ở
Canada, 21 ở Bắc
Mỹ và 50 trên toàn
thế giới theo bảng
xếp hạng của QS
World University
Rankings 2015-2016
+ Đứng thứ 34
trên toàn thế giới
theo bảng xếp
hạng của Times
Higher Education
World University
Rankings 2015-2016

Đại học

ại học British Columbia (University
of British Columbia) hay UBC là
một trường đại học nghiên cứu công
lập, tọa lạc tại tỉnh bang British Columbia,
Canada. Tiền thân của UBC là Đại học
McGill thành lập năm 1908. Năm 1915,
UBC tách ra độc lập và chính thức lấy tên
University of British Columbia.
Đại học British Columbia đào tạo bậc đại
học và sau đại học với hơn 300 chương trình
học thuật khác nhau. Hầu hết sinh viên của
UBC theo học tại các khoa chính như: Nghệ
thuật, Khoa học, Y học, Khoa học ứng dụng
và Kinh doanh.
Hai cơ sở chính của trường tọa lạc tại thành
phố Vancouver và vùng Okanagan, thu hút
hơn 60.000 sinh viên trong nước và từ hơn
140 quốc gia trên toàn thế giới.
Nằm cách trung tâm thành phố Vancouver
khoảng 30 phút lái xe, Vancouver campus của
UBC là một địa điểm lý tưởng cho bất cứ ai
đến với thành phố. Hơn 39.000 sinh viên bậc
đại học và gần 10.000 sinh viên bậc sau đại
học đang theo học tại cơ sở này.
Bên cạnh đó, Okanagan campus cũng là
một môi trường học tập thân thiện, nơi thu
hút hơn 8.300 sinh viên theo học các bậc học
của UBC.

Với hơn 6 triệu đầu sách và tạp chí, 5,3 triệu
vi phẩm, hơn 833.000 bản đồ, video và nhiều
tài liệu đa phương tiện khác, thư viện của UBC
được xem là thư viện nghiên cứu lớn thứ 2 ở
Canada, phục vụ tốt nhất hoạt động nghiên
cứu, giảng dạy và học tập tại trường.
Đại học British Columbia là thành viên của
Universitas 21 - Hiệp hội quốc tế các trường
đại học nghiên cứu hàng đầu trên thế giới, là
thành viên Canada duy nhất của Association
of Pacific Rim Universities (APRU) - Hiệp
hội các trường đại học khu vực vành đai Thái
Bình Dương. Với quỹ tài trợ nghiên cứu hơn
500 triệu USD mỗi năm, UBC là trường quản
lý ngân sách nghiên cứu lớn thứ 2 so với bất
kỳ trường đại học nào khác ở Canada.
Nhiều giảng viên, cựu sinh viên của UBC
đạt được những giải thưởng danh giá ở nhiều
lĩnh vực khác nhau, trong đó có 7 giải Nobel
và 69 học bổng Rhodes. Nổi bật nhất là giải
Nobel Hóa học năm 1993 của Michael Smith
(nhận cùng Kary B. Mullis) với những đóng
góp cho lĩnh vực di truyền học DNA. George
Stanley - người thiết kế quốc kỳ của Canada
- cũng từng là giảng viên của trường. Ngoài
ra, nhiều chính trị gia nổi tiếng đã từng theo
học tại UBC, phải kể đến như 3 Thủ tướng
của Canada là Kim Campbell, Justin Trudeau
và John Turner.

BRITISH COLUMBIA
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tấn công vào ngành công nghiệp không khói
này. Xuân Thảo thể hiện rõ sự nhạy bén trong
kinh doanh khi nhận định: “Để làm dịch vụ
chúng ta không cần phải đầu tư nhà máy sản
xuất, nhân công nhiều nên mức độ rủi ro là
rất thấp, bên cạnh đó vì không cần đầu tư
vốn nhiều, nếu làm tốt thì mức lợi nhuận đạt
được sẽ khá cao.”
Đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH
Đầu tư Du lịch Sài Gòn Trẻ tại TPHCM
do Nguyễn Xuân Thảo làm giám đốc đã có
thêm chi nhánh tại Bình Dương hoạt động
hiệu quả với lượng khách hàng ổn định và
không ngừng gia tăng lợi nhuận qua các
năm. Xuân Thảo cho biết, nhiều bạn bè ở
SIU cũng đồng thời là khách hàng lớn và là
đối tác của công ty.

TRỞ THÀNH CHỦ
DOANH NGHIỆP
TỪ 0 ĐỒNG
✒ SONG GIANG

K

hông đợi cầm trong tay tấm bằng tốt
nghiệp đại học, Nguyễn Xuân Thảo
bước vào con đường kinh doanh khi
mới chỉ là sinh viên chuyên ngành Quản trị
du lịch tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.
Quyết tâm khởi nghiệp từ xuất phát điểm bằng
0, với tầm nhìn và định hướng rõ ràng, Xuân
Thảo đã trở thành chủ một doanh nghiệp sở
hữu lượng khách hàng tiềm năng và không
ngừng gia tăng lợi nhuận qua các năm.
Tự lập kiếm tiền
Với ý thức tự lập, Xuân Thảo muốn kiếm
tiền để tự trang trải cuộc sống sinh viên và
tích lũy kinh nghiệm trong thương trường để
chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn. Ý tưởng
kinh doanh đầu tiên xuất phát từ niềm đam
mê du lịch, Xuân Thảo trở thành đối tác cho
một công ty lớn và hưởng khoản chênh lệch từ
dịch vụ bán vé máy bay. Biết nắm bắt nhu cầu
khách hàng kết hợp với khả năng ngoại giao
khéo léo, Xuân Thảo nhanh chóng thiết lập
các mối quan hệ, hướng đến những đối tượng
khách hàng tiềm năng. Công việc trở nên suôn
sẻ khi ngày càng nhiều khách hàng tin tưởng

“Học ở SIU có thể bạn giải Toán không
giỏi, bạn viết Văn không hay, bạn lập
trình chưa tốt nhưng chắc chắn cơ hội
thành công của bạn khi ra đời là rất
cao bởi bạn sẽ là người có tầm nhìn
lãnh đạo. SIU cho bạn nhiều thứ mà
môi trường đào tạo đại học của Việt
Nam hiện tại còn rất yếu, đó là: kỹ
năng mềm, sự tự tin, tính kỷ luật, sự
chuyên nghiệp và tính thực tế của
một nền kinh tế tư bản mà SIU đã thổi
hồn vào trong phương pháp đào tạo.”
- Xuân Thảo chia sẻ về trải nghiệm
trong suốt 4 năm học tập tại SIU.
lựa chọn dịch vụ của Xuân Thảo.
Nhận thấy tiềm năng của nhu cầu dịch vụ
du lịch ngày càng gia tăng cả về số lượng
lẫn chất lượng, sau khi tốt nghiệp, chàng cựu
sinh viên SIU quyết định lập công ty riêng để

Ảnh: Tư liệu

Cựu sinh viên SIU Nguyễn Xuân Thảo - chuyên ngành Quản trị du lịch, khóa 1

Nơi tạo dựng giá trị
Để đạt được thành công như hiện nay,
Xuân Thảo đã phải trải qua không ít khó
khăn của bước đầu khởi nghiệp. Những năm
“lăn lộn” trên thương trường, Xuân Thảo tự
đúc kết được những giá trị tác động trực tiếp
đến công việc, đó chính là: kiến thức chuyên
môn, kỹ năng mềm, thái độ làm việc và đam
mê. Có đến 3 trong 4 yếu tố kể trên được
Xuân Thảo trau dồi và tích lũy ở môi trường
đại học. SIU chính là nơi giúp Xuân Thảo
mở rộng tầm nhìn, tích lũy kiến thức và vun
đắp ý tưởng để bắt tay vào thực hiện các dự
án kinh doanh.
Theo học chuyên ngành Quản trị du lịch
tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn được
xem là quyết định đúng đắn của Xuân Thảo,
bởi đó là quãng thời gian “doanh nhân trẻ”
học hỏi và rèn giũa nhiều tố chất quan trọng:
từ rèn luyện kỹ năng thông qua các hoạt động
đa dạng trong trường, đến việc hình thành
phong cách làm việc chuyên nghiệp và kỷ
luật… Về sau, những lần tiếp xúc với khách
hàng, những cuộc trao đổi, thương thảo hợp
đồng cũng vì thế trở nên dễ dàng hơn.

Cựu sinh viên SIU Nguyễn Xuân Thảo - Giám đốc Công
ty TNHH Đầu tư Du lịch Sài Gòn Trẻ
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STUDENTS' DREAMS

✒ THANH HUYỀN (Tổng hợp và
lược dịch)

Đi tiên phong trong lĩnh
vực thương mại điện tử

Những năm đầu đời

Jeff Bezos sinh ngày
12/01/1964 tại Albuquerque,
New Mexico. Khi còn nhỏ, Jeff
Bezos đã thể hiện sự thông
minh và sở thích tìm tòi, ông
biến garage của bố mẹ thành
một phòng thí nghiệm và lắp
ráp các dụng cụ điện quanh
nhà. Ở tuổi thiếu niên, cùng
gia đình chuyển đến Miami,
ông bắt đầu phát triển niềm
đam mê dành cho máy vi tính
và tốt nghiệp trung học với
thành tích thủ khoa. Trong
suốt thời gian học trung học,
ông đã bắt đầu công việc kinh
doanh khi tổ chức trại hè cho
các học sinh lớp 4, 5, 6.

Bezos thành lập văn phòng
công ty trong garage cùng
một vài nhân viên và bắt đầu
phát triển phần mềm bán
hàng qua mạng. Sau đó, văn
phòng được chuyển sang một
căn nhà với 2 phòng ngủ. Tại
đây, ông bắt đầu phát triển
một trang web bán hàng.
Sau khi mời 300 bạn bè thử
nghiệm trang web, Bezos
chính thức mở trang Amazon.
com vào ngày 16/7/1995.
Amazon.com nhanh chóng
đạt được những thành công
nhất định. Chỉ trong vòng 30
ngày, trang web đã bán sách
cho khách hàng trên khắp
nước Mỹ và 45 quốc gia trên
thế giới mà không cần quảng

Năm 2008, Bezos nhận bằng tiến sĩ danh dự về khoa học và công
nghệ từ Đại học Carnegie Mellon. U.S. News & World Report
cũng bầu chọn ông là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc
nhất nước Mỹ.
Năm 2011, The Economist trao cho Bezos và Gregg Zehr Giải
thưởng Sáng tạo vì sản phẩm Amazon Kindle.
Năm 2012, ông được tạp chí Fortune bầu là Doanh nhân của năm.
Tháng 12/2012, Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia bầu chọn Amazon là nhà
bán lẻ hàng đầu của năm và trao Huy chương Vàng cho Bezos.
Năm 2015, Bezos được tạp chí Forbes xếp thứ 17 trong danh sách
những người quyền lực nhất thế giới.
Năm 2016, tạp chí Forbes bầu chọn Bezos là người giàu thứ 5
trên thế giới với tổng giá trị tài sản là 58,8 tỷ USD (tính đến
ngày 03/5/2016).

Bezos tiếp tục theo đuổi
đam mê máy tính tại Đại
học Princeton, tốt nghiệp cử
nhân Khoa học máy tính và
Kỹ thuật điện vào năm 1986.
Sau khi tốt nghiệp, ông làm
việc cho một số công ty ở Phố
Wall như Fitel, Bankers Trust
và công ty đầu tư D. E. Shaw.
Bezos trở thành phó chủ tịch
trẻ nhất của D. E. Shaw vào
năm 1990.
Khi sự nghiệp trong lĩnh
vực tài chính đang thăng
tiến, Bezos lại có một quyết
định đầy mạo hiểm khi dấn
thân vào lĩnh vực thương
mại điện tử còn rất mới mẻ.
Ông bỏ việc vào năm 1994,
chuyển đến Seattle và nhắm
vào mục tiêu tiềm năng chưa
được khai thác của thị trường
Internet bằng cách mở một
cửa hàng sách trực tuyến.
30

cáo trên báo chí. Trong vòng
2 tháng, doanh thu của công
ty đạt mốc 20.000 USD/
tuần, tăng trưởng nhanh hơn
những gì mà Bezos và đội ngũ
của mình tưởng tượng.
Amazon.com được cổ phần
hóa vào năm 1997 khiến nhiều
nhà phân tích thị trường hoài
nghi về sự tồn tại của nó khi
các công ty bán lẻ truyền
thống cũng bắt đầu phát triển
các trang web thương mại
điện tử. Hai năm sau, không
chỉ tiếp tục duy trì hoạt động,
Amazon.com đã vượt qua
các đối thủ cạnh tranh và trở
thành công ty hàng đầu trong
lĩnh vực thương mại điện tử.
Bezos tiếp tục đa dạng hóa
các dịch vụ của Amazon bằng
việc bán thêm các sản phẩm
như đĩa CD và video vào năm
1998, sau đó là các mặt hàng
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quần áo, điện tử, đồ chơi và
nhiều hơn nữa thông qua mối
quan hệ đối tác với các công ty
bán lẻ hàng đầu.
Năm 2006, Amazon.com
ra mắt video về dịch vụ theo
yêu cầu, ban đầu được gọi là
Amazon Unbox trên TiVo, sau
đó được đổi tên thành Amazon
Instant Video. Năm 2007,
công ty phát hành Kindle,
thiết bị đọc sách kỹ thuật số
cầm tay cho phép người dùng
mua, tải về, đọc và lưu các đầu
sách mà họ lựa chọn. Cũng
trong năm 2007, Bezos công
bố đầu tư vào Blue Origin, một
công ty hàng không vũ trụ có
trụ sở tại Seattle chuyên phát
triển công nghệ du lịch vào
không gian. Ngoài ra, Amazon
còn mở rộng sang thị trường
máy tính bảng với sự ra đời
của Kindle Fire vào năm 2011.

Mua lại The Washington
Post và những dự án gần
đây
Ngày 05/8/2013, Bezos
khiến cả thế giới biết đến mình
khi mua The Washington
Post và các ấn phẩm khác

liên kết với công ty mẹ The
Washington Post Co., với giá
250 triệu USD. Thỏa thuận
này chấm dứt triều đại kéo dài
4 thế hệ của gia đình Graham
ở The Post Co.
Đầu tháng 12/2013, Bezos
cho biết Amazon sẽ áp dụng
sáng kiến mới với tên gọi
“Amazon Prime Air”, công
nghệ sử dụng máy bay không
người lái để giao hàng cho
khách hàng. Theo Bezos,
những chiếc máy bay không
người lái này có thể mang các
vật nặng lên đến 2,3 kg và di
chuyển được trong phạm vi
16 km tính từ trung tâm phân
phối hàng hóa của công ty.
Ông cho biết “Amazon Prime
Air” có thể trở thành hiện thực
trong vòng ít nhất là 4 hoặc 5
năm tới.
Năm 2014, Amazon bị chỉ
trích là quá phô trương khi
tung ra sản phẩm điện thoại
Fire Phone. Dự án này ngay
lập tức bị ngưng lại một năm
sau đó. Tuy nhiên, Amazon
đã thực sự thành công với dự
án Amazon Studios. Sau khi
ra mắt một số chương trình
mới trong năm 2013, Amazon
tạo được bước đột phá lớn khi
chiến thắng tại lễ trao giải
Emmy năm 2014 với bộ phim
truyền hình “Transparent”.
Năm 2015, công ty tiếp tục sản
xuất và phát hành Spike Lee's
Chi-Raq.
Bên cạnh đó, từ động thái
Amazon thuê nhiều máy bay
chở hàng, mua một loạt xe tải,
khiến cho nhiều người tin rằng
Amazon nuôi tham vọng bước
chân vào thị trường kinh doanh
chuyển phát nhanh trong
tương lai, lĩnh vực mà UPS và
FedEx đang thống trị.

EFF

Jeff Bezos - nhà sáng lập
kiêm CEO của website
thương mại điện tử lớn nhất
thế giới Amazon.com - một
trong những người quyền
lực nhất trong giới công
nghệ, là người dám nghĩ
dám làm, có tầm nhìn tiên
phong và đam mê sáng tạo.

Ảnh: www.wired.co.uk

FF BEZOS
truong QU C TE A CHAU

31

PHỤ HUYNH QUAN TÂM

PARENTS' CONCERNS

PHUÅ HUYNH

QUAN TÊM

Á hậu Quý bà thế giới 2009 Hoàng Thị Yến

Lý do chọn Trường Quốc tế Á Châu
Gia đình tôi có 2 con, con trai lớn năm nay 17 tuổi và đang theo học lớp 12 tại một trường công lập. Những năm
trước gia đình tôi không có điều kiện để cho con trai lớn theo học trường quốc tế. Sau này khi bé gái thứ 2 đến
tuổi đi học, vợ chồng tôi quyết định chọn cho con theo học một trường ngoài công lập để con có điều kiện phát
triển một cách tốt nhất. Chúng tôi cũng cân nhắc một số trường quốc tế khác và cuối cùng quyết định cho con
học tại Trường Quốc tế Á Châu vì 2 lý do:
• Thứ nhất, bé có cơ hội tiếp xúc với ngoại ngữ từ nhỏ, hành trang không thể thiếu trong thời đại ngày nay và
được tham gia những lớp học ngoại khoá giúp trau dồi các kỹ năng sống cần thiết - điều mà các trường công
lập chưa làm được.

Ảnh: Tư liệu

• Thứ hai, học phí của trường ở mức hợp lý, trong khả năng kinh tế của chúng tôi.
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Á hậu Quý bà thế giới 2009 Hoàng Thị Yến - Phụ huynh học sinh Nguyễn Hoàng Đan Vy, lớp 5/9 - là một phụ
huynh gắn bó và đồng hành với Trường Quốc tế Á Châu trong suốt nhiều năm liền. Trong một cuộc trò
chuyện thân tình với Bản tin Trường Quốc tế Á Châu, phụ huynh đã có nhiều chia sẻ về quá trình học tập và
phát triển của con mình.

Cảm ơn
thầy cô những người
“truyền lửa”
để mỗi ngày
đều là ngày
vui của
các con

Yên tâm khi con học tại trường
Điều tôi cảm thấy hài lòng và yên tâm
nhất đó là con tôi không còn rụt rè nữa.
Bé vốn dĩ là đứa trẻ nhút nhát, nhất là
trước đám đông. Hiện tại con tôi đang
học lớp 5, cháu đã thật sự tự tin trong
giao tiếp và có nhiều hiểu biết về nhân
sinh quan khi được các giáo viên Trường
tận tình chỉ dạy.
Ngoài ra, việc con tôi học bán trú và ăn
3 bữa (sáng, trưa, xế) tại Trường cũng là
điểm cộng. Mặc dù ở các trường công lập
cũng có các lớp bán trú nhưng bữa sáng
của các con thường phải ăn ở nhà hoặc
bên ngoài nên cũng khá bất tiện về mặt
thời gian.
Vợ chồng tôi có dự định cho bé đi du
học nên ngoài kiến thức Anh ngữ được
đào tạo ở Trường ngay từ nhỏ thì điều
quan trọng là bé có được kỹ năng sống
tốt, đó là hành trang không thể thiếu khi
bước ra thế giới.
Sự tiến bộ của con qua từng năm học
Trong 2 năm đầu lớp 1 và lớp 2, bé
nhà tôi không được nhạy bén lắm vì vốn
tiếng Anh của bé chưa nhiều, cộng thêm
tính nhút nhát nên kết quả thực tế trong
học tập tôi cảm nhận được là không tốt,
mặc dù cuối năm điểm xếp hạng của
bé vẫn cao. Đến năm bé học lớp 3 tôi có
chút hoài nghi vì có vẻ như chương trình
dạy học của Trường khá thoải mái nên
bé ít động não, những bài đọc hay môn
Toán bé tiếp thu khá chậm, riêng phần

kỹ năng ngoại khoá thì tôi yên tâm hơn.
Đến học kỳ II của lớp 3 có vẻ như những
kỹ năng bắt đầu phát huy tác dụng, tôi
thấy con mình nói tiếng Anh khá trôi
chảy, các môn học khác của bé được cô
giáo chủ nhiệm nhận xét vào mỗi cuối
tuần khá dần lên. Và đến nay, tôi hoàn
toàn yên tâm về vốn tiếng Anh của bé.
Hàng ngày đón con đi học về, con thường
trò chuyện với tôi bằng tiếng Anh nhuần
nhuyễn, cộng thêm cách bé thể hiện
trong giao tiếp và các kỹ năng văn thể
mỹ của bé khiến tôi hoàn toàn yên tâm
khi đã lựa chọn Trường Quốc tế Á Châu
là nơi gửi gắm con mình.
Cảm ơn thầy cô đã truyền lửa cho con
Tôi thích cách các thầy cô nhận xét
ưu và nhược điểm của các bé. Mặc dù có
những môn bé học còn chưa tốt, nhưng
thầy cô luôn động viên và khuyến khích
khiến bé luôn thấy mình phải phấn đấu
hơn mà không gặp áp lực. Ngoài những
nhận xét cho cá nhân từng học sinh
thì cách trò chuyện của thầy cô đối với
học trò cũng là điểm mạnh. Các bé luôn
cảm nhận mình được chăm sóc chu đáo.
Những câu chuyện vui, những câu đố và
cả những câu chuyện mang tính thời sự
mà các bé được cô giáo kể trên lớp luôn
được con tôi kể lại một cách đầy hứng
thú. Cảm ơn các thầy cô giáo luôn là
người truyền lửa để con tôi không cảm
thấy sợ hãi khi đến trường mà đổi lại mỗi
ngày đến trường đều là một ngày vui.
truong QU C TE A CHAU
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MBA

CHUẨN HOA
KỲ TẠI SIU Lựa chọn
của các nhà
lãnh đạo
tương lai
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✒ THU HÀ
hương trình thạc sĩ
Quản trị kinh doanh
(MBA) là một trong
những chương trình
cao học được tìm kiếm nhiều
nhất tại Việt Nam hiện nay.
Lợi thế của một thạc sĩ MBA
Chương trình MBA giúp
người học đào sâu kiến thức
chuyên môn, bồi dưỡng kỹ
năng thực hành và nâng cao
năng lực quản lý. Trong bối
cảnh nền kinh tế hội nhập với
sự cạnh tranh ngày càng gay
gắt của thị trường lao động,
những kiến thức và kỹ năng
này sẽ giúp người học phát
huy năng lực để thành công.
Dựa theo chuẩn đào tạo của
Hoa Kỳ, chương trình MBA của
Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn
(SIU) là một trong những lựa
chọn đáng tin cậy để học viên
tiếp cận môi trường cao học
chất lượng quốc tế, tích lũy
và nâng cao các kỹ năng kinh
doanh, khả năng lãnh đạo

để dễ dàng thăng tiến trong
nghề nghiệp.
Tại sao nên theo học
chương trình MBA tại SIU?
SIU được biết đến là trường
đại học quốc tế uy tín tại Việt
Nam, là thành viên của các tổ
chức kiểm định 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.
Theo học chương trình MBA
của SIU, học viên được trải
nghiệm môi trường đào tạo
đẳng cấp quốc tế với chương
trình học được thiết kế theo
tiêu chuẩn MBA tiên tiến của
Hoa Kỳ chú trọng hoàn toàn
vào kỹ năng ứng dụng thực
tiễn. Ngoài việc trang bị cho
học viên kiến thức kinh doanh
chuyên sâu, phát triển năng
lực quản lý, chương trình học

Ảnh: Tư liệu
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Thông tin tuyển sinh
chương trình MBA tại SIU:
- Đối tượng và phương thức
tuyển sinh: Trường Đại học
Quốc tế Sài Gòn tổ chức thi
tuyển đối với người Việt Nam
và xét tuyển đối với người
nước ngoài có nguyện vọng
học thạc sĩ tại Việt Nam.
- Thời gian đào tạo trình độ
thạc sĩ chuyên ngành QTKD
được thực hiện trong 2 năm
học.
- Các môn thi tuyển sinh:
Toán kinh tế, Kinh tế học,
Tiếng Anh (Trường hợp các
thí sinh có năng lực ngoại
ngữ đúng với yêu cầu của
Trường Đại học Quốc tế Sài
Gòn được xét để miễn thi).

tập này còn xây dựng những
phẩm chất và kỹ năng quan
trọng như: kỹ năng thực
hành, khả năng nghiên cứu
độc lập, kỹ năng giao tiếp hiệu
quả… để trở thành những nhà
lãnh đạo tầm quốc tế trong
tương lai. Tham gia giảng
dạy chương trình MBA là đội
ngũ giảng viên gồm các giáo
sư, phó giáo sư, tiến sĩ, các
chuyên gia hàng đầu trong
lĩnh vực kinh doanh của Việt
Nam và nước ngoài.
Tính ưu việt của chương
trình MBA SIU còn thể hiện
ở việc mỗi học viên đều được
tạo điều kiện để có được môi
trường học thuật, nghiên cứu
tốt nhất, đồng thời được tạo
cơ hội để nâng cao năng lực
lãnh đạo thông qua việc học
hỏi, trao đổi kinh nghiệm đa
chiều 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.

CƠ HỘI HỌC BỔNG THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
TRÊN 1 TỶ ĐỒNG
Chương trình học bổng thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn với
tổng trị giá trên 1 tỷ đồng sẽ được trao cho các ứng viên xuất sắc tại Việt Nam trong năm 2016.
Thông tin học bổng
Học bổng thạc sĩ Quản trị kinh doanh
(MBA) là chương trình học bổng do
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cấp cho
ứng viên có thành tích học tập xuất sắc
ở bậc đại học và kinh nghiệm quản lý,
có nguyện vọng theo học chương trình
thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường.
Giá trị học bổng
• Học bổng toàn phần 100% học phí
toàn khóa trị giá khoảng 91 triệu/suất.
• Học bổng 100% học phí năm 1 trị giá
khoảng 45 triệu/suất.
• Học bổng 50% học phí năm 1 trị giá
khoảng 23 triệu/suất.
• Tương ứng với tiềm năng của các ứng
viên còn có các suất học bổng 25%,
15%, 10%, 5% học phí năm 1 và nhiều
ưu đãi hấp dẫn khác.

Điều kiện tham gia
• Ứng viên tốt nghiệp
ĐH loại Giỏi hoặc Xuất
sắc (không giới hạn
năm tốt nghiệp).
• Ứng viên tốt nghiệp
ĐH loại Khá, đảm
nhiệm vị trí Manager
ít nhất 2 năm.
• Ứng viên tốt nghiệp
ĐH có điểm trung
bình từ 3.0/4.0 trở lên.
• Học bổng sẽ được trao
cho ứng viên theo học
MBA tại Trường Đại
học Quốc tế Sài Gòn
đáp ứng các tiêu chí
theo quy định của nhà
trường.

Hình thức đăng ký
Ứng viên đủ điều
kiện cần hoàn tất hồ
sơ, liên hệ trực tiếp
Phòng Tuyển sinh
Trường ĐH Quốc
tế Sài Gòn để được
hướng dẫn đăng ký
xét học bổng.
Chi tiết về học bổng
xem tại: www.siu.
edu.vn
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Tầm quan trọng của

✒ THÁI DUY (Tổng hợp) & PGS.
TS.BS. Nguyễn Thị Thu - Trường
ĐH Quốc tế Sài Gòn (Hiệu đính)

B

ữa ăn phụ hay
bữa phụ là cách
gọi để phân biệt
với 3 bữa ăn
chính (sáng, trưa, tối). Theo
các chuyên gia dinh dưỡng, số
lượng bữa ăn phụ thích hợp
trong ngày tùy thuộc vào từng
độ tuổi khác nhau của trẻ. So
với 3 bữa chính, khẩu phần
ăn của bữa ăn phụ sẽ ít hơn,
nhưng đảm bảo cung cấp năng
lượng và chất dinh dưỡng vừa
phải để trẻ có thể phát triển
cân bằng và khỏe mạnh.
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Tác dụng của bữa ăn phụ
• Hỗ trợ khi trẻ biếng ăn trong bữa chính.
• Giúp trẻ kiềm chế cơn đói.
• Thúc đẩy quá trình tăng trưởng cơ thể trẻ.
• Đảm bảo cho trẻ có đủ năng lượng để hoạt
động hàng ngày.
Sắp xếp bữa ăn phụ hợp lý
• Đảm bảo bữa ăn phụ không làm ảnh hưởng
đến bữa chính. Thời gian giữa bữa ăn chính
và phụ cần phân bố một cách hợp lý để trẻ
không bị no quá hay đói quá.
• Ngay sau khi ăn bữa chính không nên cho trẻ
ăn tiếp các thức ăn khác như: trái cây, sữa… để
dạ dày còn tập trung tiêu hóa cho bữa chính.
• Khoảng cách giữa các bữa nên là 2 tiếng.
• Việc quá chú trọng hoặc thờ ơ với bữa phụ
đều có thể dẫn tới 2 hệ lụy ngược nhau là
trẻ thừa hoặc thiếu chất dinh dưỡng. Vì vậy,
để xem xét trẻ có thừa hay thiếu chất dinh
dưỡng thì cha mẹ nên tính tổng năng lượng
của các bữa phụ và bữa chính.
• Không nên cho trẻ ăn những thức ăn chua và
béo vào bữa phụ buổi tối sẽ làm trẻ đầy bụng
và khó ngủ. Tránh ăn nhiều đồ lợi tiểu ở bữa
phụ buổi tối sẽ khiến trẻ tè dầm hoặc phải dậy
đi tiểu, ảnh hưởng tới giấc ngủ.

Một số gợi ý cho bữa phụ
• Bữa ăn phụ chỉ cần cung cấp mức năng lượng
thấp, khoảng 10 - 15% và không cần đủ 4
nhóm thực phẩm. Chất đường trong bữa ăn
phụ được xem là quan trọng để chống hạ
đường huyết và tiếp tục cung cấp “thức ăn”
cho não và cơ bắp.
• Trái cây, nước trái cây tươi như: một trái
chuối, một quả táo hay một ly nước cam... là
bữa phụ tuyệt vời cho trẻ. Bất kỳ loại trái cây
nào cũng tốt cho cơ thể trẻ em vì cung cấp các
loại vitamin và khoáng chất cần thiết. Trái cây
cũng chứa nhiều chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa
của trẻ em, giúp trẻ hấp thụ tốt các dưỡng chất
ở bữa chính.
• Các loại hạt như: hạnh nhân, lạc, hạt điều…
đều chứa các loại chất béo lành mạnh cần thiết
cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ.
• Một quả trứng gà vào bữa phụ sẽ cung cấp cho
trẻ vitamin D, protein, choline, canxi… giúp
trẻ phát triển về thể chất và trí não.
• Váng sữa, sữa chua là thực phẩm chứa nhiều
canxi, vitamin, giúp trẻ phát triển hệ xương
chắc khỏe. Sữa chua có bổ sung nhiều vi
khuẩn có lợi và chất xơ sẽ giúp trẻ có hệ tiêu
hóa khỏe mạnh để trẻ ăn uống ngon hơn trong
bữa chính.

Ảnh: www.amazonaws.com
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