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TOAÂN CAÃNH
Khép lại một năm học nhiều niềm
vui với lễ hội End of Year Concert

QUÖËC TÏË AÁ CHÊU

Trường Quốc tế Á Châu đạt thành tích cao trong cuộc thi Vô địch
TOEFL Junior

Các tiết mục được đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng tạo nên một
sân khấu lễ hội rực rỡ

Sỹ Luân, Giang Hồng Ngọc làm
giám khảo SIU Idol 2016
Cuộc thi âm nhạc SIU Idol mùa thứ 7 đã
diễn ra sôi nổi tại Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn
vào tối 12/5/2016. Chương trình có sự góp mặt
của các vị giám khảo nổi tiếng là nhạc sĩ - ca
sĩ Sỹ Luân, ca sĩ Giang Hồng Ngọc, nhà báo
- đạo diễn Thanh Hiệp, khách mời MC Quốc
Bảo cùng rất đông học sinh, sinh viên Tập đoàn
Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE).
Nguyễn Trọng Sang - sinh viên ngành
Quản trị kinh doanh khóa 8 đã có tiết mục dự
thi thuyết phục, trở thành quán quân SIU Idol
2016. Giải thưởng Tỏa sáng cùng SIU được
trao cho giọng ca xuất sắc Lê Ngọc Duy - học
sinh lớp 10/28 Trường Quốc tế Á Châu.

Nguyễn Trọng Sang - sinh viên ngành Quản trị kinh doanh
Khóa 8 trở thành quán quân SIU Idol 2016
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Lễ tổng kết cuộc thi Vô địch TOEFL Primary - TOEFL Junior và Tin học IC3 Spark tại TPHCM năm học 2015-2016

N

gày 25/5/2016, tại Hội trường Thành ủy TPHCM, Sở GD&ĐT TPHCM phối hợp
với IIG Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết cuộc thi Vô địch TOEFL Primary - TOEFL
Junior và Tin học IC3 Spark tại TPHCM năm học 2015-2016.
Trải qua 3 vòng thi nhiều thử thách, có đến 15 gương mặt HS của Trường Quốc tế Á Châu
được vinh danh đầy trang trọng tại Lễ tổng kết. Với 1 giải nhì, 4 giải ba và 10 giải khuyến
khích, Trường Quốc tế Á Châu tiếp tục giữ vững danh hiệu Top 10 trường có thành tích xuất
sắc nhất tại cuộc thi.

Đại học South Wales - UK thăm và
làm việc tại SIU

Dã ngoại miệt vườn trái cây

Ngày 17/6/2016, Trường ĐH Quốc tế Sài
Gòn đã đón tiếp thân mật đại diện của Đại học
South Wales.
Trong chuyến thăm và làm việc, đại diện
University of South Wales đánh giá cao môi
trường học tập quốc tế tại ĐH Quốc tế Sài
Gòn đồng thời bày tỏ mong muốn được chào
đón sinh viên SIU chuyển tiếp học tập các
chương trình cử nhân, thạc sĩ tại University
of South Wales trong thời gian tới.
University of South Wales là trường đại
học lớn nhất tại xứ Wales - Vương quốc Anh,
đào tạo về Kinh doanh và Xã hội, Công nghệ
thông tin, Kỹ thuật và Khoa học.

Ngoại khóa hè là một phần của chương trình học tập quốc
tế mùa hè

Ngày 24/6/2016, Trường Quốc tế Á Châu
đã tổ chức cho học sinh đến tham quan vườn
trái cây sinh thái Trung An tại Củ Chi. Vườn
trái cây rộng lớn, không khí thiên nhiên trong
lành được xem là địa điểm lý tưởng để các
bạn học sinh trải nghiệm một ngày thư giãn
hòa mình với thiên nhiên, tự tay hái và thưởng
thức các loại trái cây miệt vườn cực kỳ thú
vị như: chôm chôm, măng cụt, dâu, mít…
Chuyến đi đã góp phần nâng cao tinh thần
đoàn kết, giúp học sinh thư giãn để hào hứng
hơn trong học tập.

Ảnh: Tư liệu

Bữa tiệc âm nhạc sôi động và đáng nhớ
mang tên End of Year Concert năm học 20152016 đã diễn ra tại các cơ sở của Trường Quốc
tế Á Châu từ ngày 21 đến 28/5/2016.
Đến với sân chơi End of Year Concert, học
sinh đã thực sự hòa mình trong không khí lễ
hội vui tươi, sôi động và có cơ hội thể hiện
năng khiếu nghệ thuật của mình trên sân khấu
trước đông đảo bạn bè, thầy cô. Lễ hội End of
Year Concert là sự kiện thường niên trước khi
khép lại một năm học nhiều niềm vui của học
sinh Trường Quốc tế Á Châu.

Học sinh Bậc Trung học AHS tham
quan thương hiệu gốm sứ gần 50
năm tuổi

Ngày 29/6/2016, học sinh Bậc Trung học
AHS Trường Quốc tế Á Châu đã có chuyến
tham quan, học hỏi, khám phá đầy lý thú tại
Công ty gốm sứ Minh Long 1 - thương hiệu
gốm sứ nổi tiếng trong và ngoài nước.
Không chỉ có cơ hội tìm hiểu về nguồn gốc,
quá trình phát triển của một thương hiệu gốm
sứ gần 50 năm tuổi, học sinh còn được tận
mắt biết đến quy trình sản xuất sản phẩm gốm
sứ, qua đó hiểu hơn và thêm trân quý nghề
thủ công truyền thống mang đậm nét văn hóa
đặc sắc của dân tộc. Thú vị hơn nữa khi học
sinh được tạo điều kiện tự tay trang trí các sản
phẩm gốm sứ tại đây như: dĩa, ly, chén sứ…

Bùng nổ cùng phim bom tấn - Trải
nghiệm mới của học sinh trong
mùa hè 2016

HỌC NHẠC VÀ KHIÊU VŨ CÙNG CÁC NGHỆ SĨ NỔI TIẾNG

Tiết học dance sport cùng kiện tướng dance sport Khánh Thi

C

ác tiết học Dance class, Summer Music và Summer Sports với sự dẫn dắt của các
nghệ sĩ nổi tiếng như: nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, kiện tướng dance sport Khánh
Thi, Phan Hiển là điểm nhấn thú vị trong chuỗi hoạt động giải trí, rèn luyện năng
khiếu cho học sinh trong chương trình khóa hè 2016 tại Trường Quốc tế Á Châu.
Thông qua các tiết học nhạc và khiêu vũ sôi động cùng các nghệ sĩ, các em học sinh
có được những trải nghiệm thú vị đối với 2 loại hình nghệ thuật được yêu thích hàng
đầu hiện nay.

Trại hè “Khơi nguồn văn hóa các
dân tộc Việt Nam”

Một ngày làm nông dân

Trong 2 ngày 07 & 08/7/2016, học sinh
Bậc Trung học AHS Trường Quốc tế Á Châu
đã được thỏa thích “Bùng nổ cùng phim
bom tấn” - một trong những trải nghiệm của
chương trình hè. Hoạt động mang đến cho
học sinh những kỷ niệm đáng nhớ như: trở
thành những khán giả đầu tiên trong ngày
đầu công chiếu bộ phim bom tấn Ice Age:
Collision Course, khám phá cuộc phiêu lưu
hài hước và vô cùng đáng yêu của nhóm
động vật dễ thương trong bộ phim hoạt hình
The Secret Life of Pets, bình luận phim ảnh
sôi nổi cùng bạn bè...

Đến với trại hè, các bạn học sinh có cơ hội khám phá nhiều
nét văn hóa độc đáo của các dân tộc

Học sinh thích thú tham quan trang trại bò sữa

Học sinh được trải nghiệm một mùa hè vui tươi và sôi động

Được tổ chức vào ngày 11/7 tại cơ sở
Cộng Hòa, trại hè “Khơi nguồn văn hóa các
dân tộc Việt Nam” với sự tham gia đông đảo
của học sinh Bậc Trung học AHS các cơ sở.
Là một trong những sự kiện ngoại khóa thú
vị, trại hè có hàng loạt các hoạt động hấp
dẫn như: khám phá các nét văn hóa dân tộc;
khám phá ẩm thực truyền thống; thiết kế
trang phục các dân tộc; các trò chơi dân gian
(nhảy sạp, gánh dừa vượt cầu khỉ, đua thuyền
người, đưa nước về buôn bằng ống tre)…
Đây được xem là sân chơi thư giãn thoải
mái, bổ ích giúp học sinh rèn luyện kỹ năng
sống, gìn giữ và phát huy những nét văn hóa
truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Trong 2 ngày 18 & 21/7/2016, Trường
Quốc tế Á Châu đã tổ chức cho học sinh
khóa hè tham gia chuyến dã ngoại trải
nghiệm “Một ngày làm nông dân” tại Nông
trang xanh, huyện Củ Chi.
Đến với nông trại, học sinh AHS hóa
thân thành những “nông dân” thực thụ và
trực tiếp trải nghiệm những công việc lao
động thường ngày như: tìm hiểu quy trình
trồng hoa lan, kỹ thuật trồng nấm, tự tay
thu hoạch nấm, cho bò ăn, vắt sữa bò, be
mương bắt cá… Trải nghiệm hoạt động thực
tế ngoài việc mang lại kiến thức còn góp
phần phát triển các giá trị và kỹ năng sống
trong học sinh.
truong QU C TE A CHAU
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SÔI NỔI HỘI THAO HÈ BẬC TIỂU HỌC IPS

Ấn tượng ngày khai trường của
học sinh Trường Quốc tế Á Châu
Ngày 05/9/2016, Trường Quốc tế Á Châu
đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 20162017 với sự tham dự của hàng ngàn học sinh,
giáo viên cùng đông đảo Quý Phụ huynh.
Lễ khai giảng năm học mới gây ấn tượng
với sân khấu màu sắc, nhiều tiết mục văn
nghệ hấp dẫn do chính học sinh biểu diễn,
đặc biệt là nghi thức chào đón học sinh mới
hoành tráng và nhiều cảm xúc. Trong năm
học mới 2016-2017, Trường Quốc tế Á Châu
tiếp tục chào đón hàng ngàn học sinh tham gia
học tập, khẳng định uy tín và chất lượng đào
tạo của Trường được đông đảo Phụ huynh tin
tưởng lựa chọn, gửi gắm con em mình.

Phần thi kéo co đầy náo
nhiệt của học sinh IPS

N

hằm nâng cao tinh thần rèn luyện thể dục thể thao và tạo ra sân chơi vận động
vui nhộn cho học sinh trong chương trình hè 2016, Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc
tế Á Châu đã tổ chức Hội thao vào ngày 06/7/2016 với nhiều hoạt động hấp dẫn.
Trong không khí vô cùng sôi nổi, học sinh đã được tham gia rất nhiều môn thể thao đa
dạng như: tâng bóng, dẫn bóng, đá bóng vào lưới; nhảy dây; kéo co; ném bóng vào rổ;
đá cầu; thi đấu cờ vua, cờ tướng, bóng bàn; lắc vòng; đi bộ marathon.

Chuyên gia David Kayed tập huấn giới thiệu bộ giáo trình
mới Cornerstone

Ngày 23/7/2016, Bậc Tiểu học IPS Trường
Quốc tế Á Châu đã tổ chức buổi tập huấn giới
thiệu bộ giáo trình mới Cornerstone và phương
pháp dạy mẫu các môn Reading, Writing,
Listening, Speaking và Social Studies.
Cornerstone là bộ giáo trình theo chuẩn
Common Core State Standards (Mỹ) của
Nhà xuất bản Pearson Longman - một trong
những tập đoàn xuất bản giáo dục lớn nhất
thế giới. Bộ giáo trình mới đáp ứng việc
nâng chuẩn kiến thức - kỹ năng sử dụng tiếng
Anh của học sinh Trường Quốc tế Á Châu.
Chuyên gia David Kayed do Nhà xuất bản
Pearson Longman mời đến đã tận tình hướng
dẫn cho đội ngũ giáo viên chương trình tiếng
Anh quốc tế của Trường tiếp cận và sử dụng
hiệu quả bộ giáo trình mới để áp dụng vào
giảng dạy trong năm học mới.
4
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Summer Concert tổng kết khóa
hè
Ngày 29/7/2016, Bậc Trung học AHS
Trường Quốc tế Á Châu đã tưng bừng tổ
chức chương trình “Summer Concert” để
tổng kết chương trình học tập quốc tế mùa hè
2016. Sau khoảng thời gian gần 2 tháng với
rất nhiều hoạt động học tập, sinh hoạt và vui
chơi sôi nổi, bổ ích, khóa hè kết thúc trong
sự tiếc nuối của rất nhiều học sinh. Bữa tiệc
âm nhạc “Summer Concert” với nhiều tiết
mục hấp dẫn, đa dạng được xem là món quà
ý nghĩa mà học sinh dành tặng thầy cô, bạn
bè và cha mẹ. Đây cũng là dịp ghi lại những
khoảnh khắc, kỷ niệm đáng nhớ của các bạn
nhỏ trong mùa hè hết sức đặc biệt tại Trường
Quốc tế Á Châu.

Bậc Trung học AHS tập huấn
phương pháp giảng dạy tiếng
Anh
Ngày 01/9/2016, Bậc Trung học AHS
Trường Quốc tế Á Châu đã tổ chức tập huấn
phương pháp giảng dạy tiếng Anh đầu năm
học 2016-2017. Buổi tập huấn hướng đến
chủ đề “Giải pháp trong việc dạy từ vựng và
kỹ năng nghe” do chuyên gia Oliver Bayley
đến từ Nhà xuất bản Oxford University người có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy
tiếng Anh tại nhiều quốc gia trên thế giới
thực hiện với sự tham dự của các giáo viên
chương trình tiếng Anh quốc tế Bậc Trung
học AHS.

Học sinh lớp 1 thích thú thả bong bóng mang theo những
ước mơ trẻ thơ trở thành bác sĩ, doanh nhân, giáo viên…

Hội thảo “Best teaching practices,
and
classroom
observation
procedure and policies”
Ngày 10/9/2016, Trường Quốc tế Á Châu
đã tổ chức hội thảo “Best teaching practices,
and classroom observation procedure and
policies”. Tiến sĩ Jose Rewel J. Santural là
người trực tiếp dẫn dắt chuyên đề tại hội thảo
với sự góp mặt của gần 300 giáo viên Việt
Nam và nước ngoài đang trực tiếp giảng dạy
chương trình tiếng Anh quốc tế tại Trường.
Với nội dung thiết thực và vô cùng hữu ích,
hội thảo đã góp phần tạo điều kiện cho các
giáo viên tiếp thu các phương pháp giảng dạy
sinh động, sáng tạo, từ đó áp dụng vào trong
lớp học nhằm đem lại hiệu quả học tập tối ưu
cho học sinh.

Hàng ngàn học sinh Quốc tế Á
Châu vui trung thu ấm áp, rực rỡ
sắc màu
Lễ hội trung thu diễn ra tại khắp các cơ
sở Bậc Tiểu học IPS và Bậc Trung học AHS
trong 2 ngày 14 & 15/9/2016 với các hoạt
động mang đậm nét văn hóa truyền thống của
Tết Trung thu cổ truyền như: làm bánh Trung
thu, làm lồng đèn, thi vẽ tranh ước nguyện
trung thu, trang trí lớp học, nắm tay nhau rước
đèn, phá cỗ… đã tạo nên một sân chơi giải trí
lành mạnh và ý nghĩa cho học sinh Trường
Quốc tế Á Châu.

Ảnh: Tư liệu

Tập huấn giới thiệu giáo trình
mới Cornerstone

Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á
Châu (GAIE) diễn tập phòng cháy
chữa cháy
Trong năm học 2016-2017, toàn bộ học
sinh, sinh viên, giáo viên và cán bộ nhân viên
Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE)
đã tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy,
cứu hộ tại các cơ sở. Hoạt động nằm trong
khuôn khổ của công tác phòng cháy chữa cháy
(PCCC) do Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á
Châu phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC
tổ chức. Buổi diễn tập nhằm phổ biến rộng rãi
tới toàn thể cán bộ nhân viên, giáo viên về kiến
thức PCCC, kỹ năng sử dụng các thiết bị khi
xảy ra cháy cũng như hướng dẫn học sinh, sinh
viên ý thức về PCCC và kỹ năng thoát hiểm
khi cần thiết.

hội Phụ huynh học sinh là cơ hội để nhà trường
và gia đình học sinh tăng thêm sự gắn kết, giúp
Quý Phụ huynh nắm bắt định hướng giáo dục
của Trường, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng
góp quý báu, tìm ra các giải pháp phù hợp để
học sinh tiến bộ hơn trong quá trình học tập và
nâng cao hiệu quả giáo dục của Trường Quốc
tế Á Châu trong năm học mới.

Halloween ấn tượng của học sinh,
sinh viên GAIE

Nâng cao hiệu quả giảng dạy
tiếng Anh với giáo án mới và
phương pháp Backward Design
Đó là nội dung chính của buổi tập huấn
phương pháp giảng dạy tiếng Anh do Bậc
Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu tổ chức
ngày 08/10/2016.
Thầy Jeffrey Alan Bettencourt - giáo viên
có nhiều năm kinh nghiệm đứng lớp đã dẫn
dắt buổi tập huấn, giới thiệu mẫu giáo án mới
và một số phương pháp phù hợp với tiến trình
học của học sinh Bậc Tiểu học IPS. Qua đó,
giúp các đồng nghiệp của mình xác định mục
tiêu bài dạy trước khi chọn lựa phương pháp
dạy và hình thức đánh giá học sinh sao cho
phù hợp, hướng đến mục đích chung là tạo
cảm hứng để các em học tập hiệu quả.

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn
tiếp đón đại diện Aberystwyth
University (UK)
Ngày 18/10/2016, đại diện Aberystwyth
University (UK) - trường đại học đầu tiên ở
xứ Wales nổi tiếng về giảng dạy và nghiên
cứu đã đến thăm và làm việc tại Trường ĐH
Quốc tế Sài Gòn.
Tại buổi làm việc, đại diện Aberystwyth
University đánh giá cao môi trường giảng dạy
theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ tại SIU và sự năng
động, sáng tạo của sinh viên SIU trong các
hoạt động học tập, ngoại khóa. Hai bên đã
thảo luận những nội dung về việc hợp tác giữa
2 trường như: trao đổi sinh viên, học bổng,
các khóa học ngắn hạn…

HS-SV GAIE được thỏa sức vui chơi, sáng tạo trong những
bộ trang phục hóa trang ấn tượng tại lễ hội

Một trong những sự kiện hấp dẫn nhất năm
học - “Haunting Halloween Festival" đã diễn
ra hoành tráng và ấn tượng với sự tham gia
sôi nổi của học sinh, sinh viên Tập đoàn Giáo
dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) vào những ngày
cuối tháng 10/2016.
Lễ hội Halloween đã trở thành món ăn tinh
thần không thể thiếu trong cộng đồng học
sinh, sinh viên Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế
Á Châu. Trong ngày diễn ra lễ hội, rất nhiều
hoạt động đa dạng, lý thú đã diễn ra với tinh
thần Halloween rùng rợn, ma quái như: biểu
diễn thời trang, văn nghệ, ẩm thực, trò chơi

Cuộc thi âm nhạc English Singing
Contest
Trong hoạt động chào mừng kỷ niệm 34
năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, học sinh Bậc
Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu đã sôi
nổi tham gia cuộc thi English Singing Contest,
cống hiến những màn trình diễn xuất sắc thay
lời tri ân thầy cô.
English Singing Contest là cuộc thi hát
tiếng Anh thường niên được tổ chức tại
Trường Quốc tế Á Châu, nơi học sinh tự tin
thể hiện tài năng, sức sáng tạo trong âm nhạc
và trau dồi kỹ năng tiếng Anh. Đặc biệt hơn,
hoạt động chính là cơ hội để các em tri ân thầy
cô nhân dịp 20/11 bằng món quà tinh thần là
các tiết mục hát, múa, kịch… vô cùng sáng
tạo, đầy cảm xúc, mang theo những thông
điệp ý nghĩa.

Tập huấn sử dụng giáo trình Inside
Trong 2 ngày 10/9 & 30/11/2016, Trường
Quốc tế Á Châu phối hợp với Nhà xuất bản
Cengage Learning (Mỹ) tổ chức tập huấn
cho giáo viên chương trình tiếng Anh quốc
tế Bậc Trung học AHS cách thức khai thác
hiệu quả giáo trình Inside. Đây là năm đầu
tiên giáo trình này được đưa vào áp dụng ở
cấp độ Starter chương trình tiếng Anh quốc tế
tại trường. Inside là bộ giáo trình theo chuẩn
Common Core State Standards (Mỹ) của Nhà
xuất bản Cengage - một trong những tập đoàn
xuất bản giáo dục lớn nhất thế giới. Bộ giáo
trình mới đáp ứng việc nâng chuẩn kiến thức kỹ năng sử dụng tiếng Anh cho học sinh.

Tìm ra quán quân cuộc thi âm nhạc AHS Idol 2016

G

Ngày hội Phụ huynh học sinh
Trường Quốc tế Á Châu 2016
Ngày hội Phụ huynh học sinh năm học
2016-2017 đã diễn ra tại khắp các cơ sở Bậc
Tiểu học IPS và Bậc Trung học AHS vào ngày
22 & 29/10/2016.
Là một trong những sự kiện thường niên
quan trọng tại Trường Quốc tế Á Châu, ngày

vận động, thi vẽ tranh Halloween, thiết kế bí
ngô, thiết kế mặt nạ, nhà ma, xem phim…

Bảo Khương chinh phục Ban giám khảo và khán giả
giành ngôi vị quán quân AHS Idol 2016

ây chú ý khi từng lọt
vào top 13 thí sinh xuất
sắc ở cuộc thi Thần
tượng âm nhạc nhí - Vietnam
Idol Kids 2016, Nguyễn Bảo
Khương đã thể hiện xuất sắc
phần thi của mình với 2 ca khúc
tiếng Anh sôi động “Uptown
Funk” và “See You Again” đồng
thời giành ngôi vị cao nhất tại
cuộc thi AHS Idol 2016.
AHS Idol là cuộc thi hát tiếng
Anh diễn ra thường niên tại
Trường Quốc tế Á Châu nhằm
tạo cơ hội cho học sinh thể hiện
tài năng và sức sáng tạo trong
âm nhạc. Năm 2016, vòng cơ
sở của cuộc thi diễn ra từ ngày
15 đến 18/11/2016 đã chọn ra
6 gương mặt thí sinh tài năng
tranh tài tại vòng chung kết
ngày 09/12.
truong QU C TE A CHAU

5

HỌC SINH QUAN TÂM

STUDENTS' CONCERNS

HOÅC SINH

QUAN TÊM

Bà Jehanne ROCCAS - Đại sứ Vương
quốc Bỉ tại Việt Nam trong Lễ trao bằng
tốt nghiệp cho sinh viên SIU

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN
Thông tin học bổng
Học bổng được cấp cho HS-SV khi
theo học các chuyên ngành: Khoa
học máy tính, Kỹ thuật phần mềm,
Quản trị kinh doanh, Thương mại
quốc tế, Quản trị du lịch, Quản trị
nhà hàng - khách sạn, Kinh tế đối
ngoại, Marketing và Ngôn ngữ Anh.
Giá trị học bổng
Chương trình học bổng của SIU
năm học 2017-2018 khoảng 10 tỷ
đồng.
Đối tượng tham gia
HS-SV muốn theo học bậc cao
đẳng, đại học tại SIU.
HS-SV có thành tích xuất sắc trong
học tập, nghiên cứu khoa học hoặc
trong các hoạt động nghệ thuật, thể
thao, công tác xã hội...

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) đào tạo bậc cao đẳng, đại học và sau đại học
cho sinh viên Việt Nam và nước ngoài, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng
Anh, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt theo tiêu chuẩn đại học Hoa
Kỳ. Năm học 2017-2018, SIU duy trì chính sách học bổng hấp dẫn nhằm hỗ trợ phát
triển tài năng, tạo điều kiện cho HS-SV có cơ hội học tập trong môi trường tiêu
chuẩn quốc tế, cơ sở vật chất hiện đại, phương pháp dạy và học tiên tiến.
6
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Để biết thêm thông tin về chương
trình học bổng, ứng viên có thể truy
cập vào trang web của Trường Đại
học Quốc tế Sài Gòn tại địa chỉ: www.
siu.edu.vn hoặc email: admission@
siu.edu.vn

Ảnh: Tư liệu

Hình thức đăng ký
Các ứng viên đủ điều kiện cần hoàn
tất hồ sơ, liên hệ trực tiếp Phòng
Tuyển sinh SIU để được hướng dẫn
đăng ký xét tuyển.

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG NĂM HỌC 2017-2018
ĐỐI VỚI HỌC SINH TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU
- Học bổng Chủ tịch SIU toàn phần 4 năm đại học trị giá khoảng 168,8
triệu - 481,2 triệu/suất cho thủ khoa, á khoa và tam khoa của Trường
Quốc tế Á Châu kỳ thi THPT quốc gia và đạt 8.5 trở lên trong mỗi năm
học tại SIU.
- Học bổng tài năng 50% học phí 4 năm trị giá khoảng 84,4 triệu 240,6 triệu/suất cho các học sinh đạt Excellent 3 năm cấp độ Upper,
TOEFL Beginner & TOEFL Inter/Advanced chương trình quốc tế hoặc
đạt học sinh Giỏi 3 năm lớp 10, 11 & 12 chương trình Việt Nam tại
Trường Quốc tế Á Châu và đạt 8.0 trở lên trong mỗi năm học tại SIU.
- Học bổng 50% học phí năm 1 trị giá khoảng 21,1 triệu - 60,15 triệu/
suất cho học sinh xuất sắc trong hoạt động club.
- Học bổng 50% học phí năm 1 trị giá khoảng 21,1 triệu - 60,15 triệu/
suất cho các học sinh đạt Excellent cấp độ TOEFL Inter/Advanced
chương trình quốc tế hoặc học sinh Giỏi năm lớp 12 chương trình
Việt Nam.
- Học bổng 20% học phí năm 1 trị giá khoảng 8,44 triệu - 24,06 triệu/
suất cho tất cả học sinh khác nhập học tại SIU.
ĐỐI VỚI SINH VIÊN SIU
- Học bổng 20% học phí ĐH và CĐ năm 2, 3 & 4 cho top 5 SV có hạnh
kiểm và học tập xuất sắc với điểm trung bình chung năm học trước
đạt từ 8.5 trở lên và không có bất cứ môn nào thi lại.
- Học bổng 15% học phí ĐH và CĐ năm 2, 3 & 4 cho top 10 SV có hạnh
kiểm và học tập xuất sắc với điểm trung bình chung năm học trước
đạt từ 8.0 trở lên và không có bất cứ môn nào thi lại.
- 1 suất học bổng 50% học phí ĐH và CĐ năm 2, 3 & 4 cho SV đặc biệt
xuất sắc về hạnh kiểm và học tập với điểm trung bình chung năm học
trước đạt từ 9.0 trở lên và không có bất cứ môn nào thi lại.
- 1 suất học bổng 100% học phí ĐH và CĐ năm 2, 3 & 4 cho SV đặc biệt
xuất sắc về hạnh kiểm và học tập với điểm trung bình chung năm học
trước đạt từ 9.5 trở lên và không có bất cứ môn nào thi lại.
- SV theo học ĐH hoặc CĐ của trường được cấp học bổng 15% học phí
cho các lớp chương trình TOEIC & TOEFL năm học 2017-2018.

ĐỐI VỚI HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC TRÊN CẢ
NƯỚC
- 5 suất học bổng Chủ tịch SIU toàn phần 4 năm đại học trị
giá khoảng 168,8 triệu - 481,2 triệu/suất dành cho thí sinh
đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học trong nước hoặc
quốc tế ở bất kỳ lĩnh vực nào, hoặc có điểm trung bình 3
năm THPT từ 9.0 trở lên và đạt 8.5 trở lên trong mỗi năm
học tại SIU.
- 10 suất học bổng toàn phần năm 1 trị giá khoảng 42,2
triệu - 120,3 triệu/suất dành cho thí sinh có điểm trung
bình 3 năm THPT từ 8.5 trở lên.
- 10 suất học bổng 50% học phí năm 1 trị giá khoảng 21,1
triệu - 60,15 triệu/suất dành cho thí sinh có điểm trung
bình 3 năm THPT từ 8.0 trở lên.
- 100 suất học bổng trị giá 20.000.000 đồng cho 4 năm
học tại SIU cho học sinh hiếu học của các trường có nhiều
học sinh trúng tuyển vào SIU.
- 200 suất học bổng 30% học phí năm 1 cho tất cả học
sinh THPT trên cả nước đăng ký trực tuyến chương trình
“Tôi muốn trở thành sinh viên SIU năm 2017”.
- Học bổng 20% học phí ĐH năm 1 cho các đối tượng sau:
l Có TOEFL 78 iBT hoặc IELTS 6.0 trở lên.
l Hoặc đạt điểm 8 trở lên mỗi môn thuộc khối xét tuyển
trong kỳ thi THPT quốc gia (không tính điểm ưu tiên).
l Hoặc đối tượng tuyển thẳng ĐH.
l Hoặc có thành tích xuất sắc trong nghệ thuật, thể
thao, công tác xã hội, học thuật được công nhận cấp
quốc gia.
- Học bổng 10% học phí năm 1 cho tất cả SV hoàn tất hồ sơ
xét tuyển và đóng học phí đến ngày 15/9/2017 (tính theo
con dấu bưu điện).
- Học bổng 5% học phí năm 1 cho tất cả SV hoàn tất hồ sơ
xét tuyển và đóng học phí đến ngày 31/10/2017 (tính theo
con dấu bưu điện).
truong QU C TE A CHAU
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Thành lập năm 1966, Curtin University là
một trong những trường đại học đa văn
hóa nhất tại xứ sở chuột túi, với nhiều cơ
sở trên khắp nước Úc và khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Curtin University được
Times Higher Education 2016 xếp hạng 26
trong danh sách 200 trường đại học quốc
tế hàng đầu thế giới. Ngoài ra, trường
còn được QS World University Rankings
2016 đánh giá cao về các chuyên ngành
đào tạo như: Kỹ thuật mỏ, Khoa học Trái
đất & Hàng hải, Điều dưỡng, Công nghệ
Hóa học, Nghệ thuật & Thiết kế, và Giáo
dục...

HỌC BỔNG
INTERNATIONAL MERIT
SCHOLARSHIP 2017
Đại học Curtin, Úc

✒ THẢO NGUYÊN (Tổng hợp và lược dịch)
THÔNG TIN HỌC BỔNG
Học bổng International Merit Scholarship dành
cho những sinh viên có thành tích học tập xuất
sắc trên toàn thế giới có cơ hội theo đuổi ước mơ
trong môi trường giáo dục hiện đại tại Curtin
University.
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
- Là sinh viên quốc tế, có khả năng chi trả học phí
toàn phần và không nhận bất cứ sự bảo trợ nào
- Sinh viên theo học chương trình cử nhân/thạc
sĩ toàn thời gian tại các cơ sở phía Tây Úc của
Curtin vào năm 2017
- Các ứng viên quốc tế cần phải đáp ứng được
yêu cầu cụ thể về tiếng Anh.
NGÀNH HỌC
Sinh viên được nhận học bổng có thể theo đuổi
nhiều ngành học khác nhau như: Khoa học sức
khỏe, Kinh tế, Khoa học & Kỹ thuật, và Nhân văn.

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ
Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 10/02/2017.
Để biết thêm thông tin về học bổng, ứng viên
có thể truy cập vào trang web của trường qua
địa chỉ: http://international.curtin.edu.au/
scholarships/international/

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ
Tất cả sinh viên nộp hồ sơ xin nhập học vào Đại học Curtin đều được tự
động đánh giá để trở thành ứng viên của học bổng Curtin International
Merit Scholarship. Đại học Curtin không yêu cầu sinh viên phải nộp
đơn xin học bổng. Văn phòng Tuyển sinh sẽ đánh giá từng hồ sơ xin
nhập học và gửi thông báo đạt học bổng cùng với thư đề nghị.
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Để nhận được học bổng, các ứng viên phải:
- Đáp ứng mọi điều kiện được liệt kê trong thư đề nghị
- Đáp ứng hoặc vượt qua những yêu cầu học thuật mà
Curtin University đưa ra
- Nộp khoản phí được chỉ định và bảo hiểm OSHC được
nêu trong thư đề nghị.

Ảnh: www.australiancareersservice.com.au

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG
Mỗi suất học bổng trị giá 25% học phí năm thứ
nhất và có thể lên đến 10.000 AUD/năm.

Học bổng
International
Presidential
Scholarship
2017-2018
ĐẠI HỌC MAINE, MỸ
✒ NGỌC TUẤN (Lược dịch)

T

he University of Maine là trường
đại học nghiên cứu công lập ở
Orono, Maine, Mỹ. Trường được
thành lập năm 1865 và xếp thứ 183 tại
Mỹ theo The Best Colleges 2017. Đại
học Maine có gần 90 chương trình cử
nhân và hơn 70 chương trình thạc sĩ các
ngành: Kinh doanh, Luật, Kỹ thuật và
Giáo dục.
Thông tin học bổng
Học bổng International Presidential
Scholarship với số lượng có hạn dành
cho sinh viên quốc tế tại Đại học Maine.
Điều kiện tham gia
• Sinh viên quốc tế đủ điều kiện được
cấp visa du học F-1 hoặc J-1
• Lần đầu xin cấp học bổng
• Những ứng viên được trao học bổng
phải trở thành sinh viên toàn thời
gian của Đại học Maine
• Tất cả ứng viên phải có chứng chỉ
Anh văn quốc tế như TOEFL điểm tối
thiểu là 79 (iBT) hoặc 550 (ITP), hay
IELTS điểm tối thiểu là 6.5.
Giá trị học bổng
Mỗi suất học bổng có giá trị 15.000
USD/năm.
Hình thức đăng ký
Ứng viên được xét học bổng
International Presidential Scholarship
khi đăng ký nhập học vào Đại học Maine.

Ảnh: www.hutchinsoncenter.umaine.edu

Thời hạn nộp hồ sơ
Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 01/02 hàng
năm.
Để biết thêm thông tin về học bổng,
ứng viên có thể truy cập vào trang web
của trường qua địa chỉ: https://umaine.
edu/international/internationaladmissions/undergraduate-admissions/
scholarships/presidential/
truong QU C TE A CHAU
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HỌC SINH QUAN TÂM

STUDENTS' CONCERNS

✒ BÍCH HÀ (Tổng hợp)

G

iải thưởng kiến trúc
Pritzker được thành lập
năm 1979 ở Chicago
bởi Jay A. Pritzker và vợ, được
điều hành bởi dòng họ Pritzker
thông qua quỹ Hyatt, nhằm mục
đích tôn vinh một kiến trúc sư
còn sống với công trình kiến
trúc thể hiện sự kết hợp của tài
năng, tầm nhìn, đồng thời góp
phần quan trọng cho nhân loại
và môi trường thông qua nghệ
thuật kiến trúc.

trình của người đoạt giải trước
đó. Địa điểm tổ chức buổi lễ
thường được chọn trước khi công
bố người đoạt giải, không có sự
liên quan nào giữa người đoạt
giải và địa điểm tổ chức buổi lễ.
Có thể kể đến một số công
trình tiêu biểu của giải thưởng
kiến trúc danh giá này như: nhà
kính New Canaan ở Connecticut
của kiến trúc sư Philip C. Johnson
- người chiến thắng giải thưởng
Pritzker đầu tiên năm 1979. Tác
phẩm mang tính biểu tượng và

Giải thưởng Pritzker hay còn được gọi là giải “Nobel kiến
trúc”, được trao tặng hàng năm cho kiến trúc sư xuất sắc
trên khắp thế giới với những công trình nổi bật.
Lễ trao giải và huy chương
Nhiều thủ tục và phần thưởng
của giải Pritzker tương tự như
giải Nobel danh giá. Trong buổi
lễ trao giải trang trọng thường
diễn ra vào tháng 5 hàng năm
tại một công trình kiến trúc
quan trọng trên thế giới, người
đoạt giải sẽ được nhận một huy
chương bằng đồng, một giấy
chứng nhận và 100.000 USD.
Từ năm 1987, huy chương của
giải thưởng kiến trúc Pritzker do
Louis Sullivan, kiến trúc sư nổi
tiếng Chicago thiết kế được dùng
để thay thế phiên bản giới hạn
điêu khắc của Henry Moore.
Các buổi lễ trao giải Pritzker
được tổ chức hàng năm ở một
địa điểm khác nhau trên khắp thế
giới để tôn vinh những công trình
kiến trúc của thời đại và các công
10
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sáng tạo khi đem chất liệu kính
vào kiến trúc nhà ở, kết nối
không gian nhà ở với thiên nhiên.
Nhà hát Opera Sydney - công
trình kiến trúc mang lại biểu
tượng quốc gia cho nước Úc do
kiến trúc sư người Đan Mạch,
Jørn Utzon thiết kế đã giành giải
thưởng Pritzker năm 2003.
Năm 2004, nữ kiến trúc sư
đầu tiên nhận được giải thưởng
Pritzker là Zaha Hadid với công
trình trạm cứu hỏa Vitra, Đức.
Công trình với phong cách thiết
kế ấn tượng, là một tổng hợp của
triết học và kiến trúc, bắc cầu
giữa khuôn viên thiết kế của Vitra
với bối cảnh xung quanh.
Người chiến thắng 2016
Kiến trúc sư Alejandro
Aravena là người chiến thắng

giải thưởng Pritzker lần thứ 41
năm 2016. Ông trở thành người
Chile đầu tiên và là người Mỹ
Latinh thứ tư giành giải thưởng
cao quý này, sau Luis Barragán
(1980), Oscar Niemeyer (1988),
và Paulo Mendes da Rocha
(2006). Lễ trao giải danh dự
được tổ chức tại trụ sở Liên
Hợp Quốc - New York vào ngày
04/4/2016.
Alejandro Aravena sinh ngày
22/6/1967 tại Santiago - Chile.
Ông tốt nghiệp ngành kiến trúc
tại Đại học Católica de Chile
vào năm 1992. Từ năm 2001,
ông đã dẫn đầu nhóm kiến trúc
sư ELEMENTAL thiết kế hơn
2.500 nhà ở xã hội giá rẻ. Nhóm
thiết kế nổi tiếng với những mô
hình nhà ở xã hội mà họ gọi là
“ngôi nhà hoàn thành một nửa”
(half of a good house), trong đó
các thiết kế để lại không gian
cho các cư dân có thể mở rộng
và nâng cao giá trị ngôi nhà khi
đời sống xã hội của họ được
nâng lên.
Theo ban giám khảo giải
thưởng Pritzker 2016, Alejandro
Aravena đã thực hiện các công
trình kiến trúc xuất sắc trong các
lĩnh vực như tư nhân, công cộng
và giáo dục ở trong và ngoài
nước. Ông đã thực hiện nhiều
dự án quy mô khác nhau từ hộ
gia đình cho đến các tòa nhà lớn.
Ông không những hiểu rõ về
chất liệu và việc xây dựng mà
còn thổi hồn vào các công trình
kiến trúc mang lại những thông
điệp đầy ý nghĩa.

Ảnh: www.architizer.com

GIẢI THƯỞNG
KIẾN TRÚC
PRITZKER

“

Philip
Cortelyou Johnson
(1906–2005) là
người đầu tiên
đoạt giải thưởng
Pritzker vào năm
1979

”
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CHÂN DUNG TIÊU BIỂU

ASIAN SCHOOL PORTRAITS

CHÊN DUNG

TIÏU BIÏÍU

KHÁT VỌNG CỦA HIẾU QUÂN
ghị lực và khát vọng cháy bỏng
đã mang đến thành quả đầu
tiên cho cô học trò đam mê
khoa học, đó là giải 3 môn Vật
lý kỳ thi HSG cấp Thành phố năm học
2015-2016.
“Hãy cố gắng thêm một chút”
“Khoa học giúp ích cho cuộc sống của
con người” là điều mà Hiếu Quân đã ý
thức từ sớm trước khi niềm đam mê môn
Vật lý trỗi dậy vào năm lớp 6. Các tiết thực
hành Vật lý thú vị tại trường không chỉ
đem lại sự háo hức đối với cô bạn vì những
trải nghiệm mới mẻ, mà còn giúp Hiếu
Quân lý giải được nhiều hiện tượng kỳ bí
xung quanh mình. Bài học về hiện tượng
nước ngưng tụ đã giải đáp thắc mắc của
Hiếu Quân về những hạt nước đọng trên
ly nước lấy ra từ tủ lạnh cứ ngỡ như chui
từ trong ly ra ngoài; kiến thức thấu kính
12
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Napoleon Hill đã từng nói rằng: “Điểm khởi đầu của mọi thành
tựu là khát vọng”. Vì khao khát dành phần lớn cuộc đời cho khoa
học, bằng ý chí tự thân, Lê Huỳnh Hiếu Quân đã có một hành
trình dài để nghiêm túc chuẩn bị cho ước mơ của mình.
hội tụ đã chứng minh mắt kính dùng để
đốt cháy giấy là thật, thay vì cho rằng
đó là kỹ xảo; hay những vật dụng quen
thuộc như: bóng đèn, bàn là, quạt điện,
tủ lạnh, ti vi, nồi cơm điện… đều được tạo
ra từ những nguyên tắc, quy luật của vật
lý. Hiểu được mối liên hệ chặt chẽ giữa
kiến thức vật lý và thực tế cuộc sống, Hiếu
Quân cũng đồng thời tìm thấy nguồn cảm
hứng dồi dào giúp việc học dễ dàng, hiệu
quả hơn, nhất là trong giai đoạn vừa học
trên lớp, vừa dồn sức 100% để ôn luyện
cho kỳ thi học sinh giỏi THCS toàn thành.
Nhà ở ngoại ô cách xa trung tâm thành
phố, hàng ngày Hiếu Quân đến trường

bằng xe đưa rước. 9 tiếng ở trường, buổi
sáng học chương trình Việt Nam và buổi
chiều học chương trình tiếng Anh quốc tế
với lượng kiến thức mới rất nhiều, song
Hiếu Quân vẫn giữ thói quen giải quyết
bài tập ngay tại lớp và tranh thủ học bài
trong lúc di chuyển bằng xe đưa rước
để có quỹ thời gian ở nhà dành cho việc
luyện thi. Như con ong cần mẫn làm mật
ngọt, Hiếu Quân buộc mình phải “học
không bao giờ đủ”. Có những đêm mệt do
nhiều ngày liên tục thức khuya để miệt
mài ôn luyện, Hiếu Quân tự nhủ “mình đã
cố gắng được quãng đường rất dài rồi, hãy
cố gắng thêm một chút nữa thôi.”

Ảnh: Tư liệu

N

✒ THÙY GIANG

3 năm đặt mục tiêu chuẩn bị và một
năm dốc sức tăng tốc, nỗ lực đó đã được
thưởng xứng đáng khi Hiếu Quân từng
bước vượt qua các vòng thi với sự thể hiện
xuất sắc, mang về thành tích giải 3 cấp
Thành phố môn Vật lý góp phần làm rạng
danh Trường Quốc tế Á Châu. Thành quả
bước đầu tiếp tục thôi thúc Hiếu Quân
vươn đến mục tiêu kế tiếp trong năm học
mới, đó là kỳ thi Olympic tháng 4 TPHCM.
Cô bạn đam mê khoa học đã sẵn sàng để
lại tăng tốc.
Bước đi về phía trước
Trong một lần đi nhà sách, vì “mê tít”
chiếc kính thiên văn dùng để quan sát bầu
trời, Hiếu Quân đã trở về nhà lập kế hoạch
dành dụm tiền tiết kiệm. Sau 2 năm, chiếc
kính vẫn ở đó, không phải do Hiếu Quân
không còn thích nữa, mà vì giá trị chiếc
kính vẫn lớn hơn so với số tiền dành dụm
được, mặc dù Hiếu Quân hoàn toàn có thể
xin tiền bố mẹ để bù vào. Đó là một phần
tính cách của Hiếu Quân, tự lực trong khả
năng của mình.
Điều này cũng được Hiếu Quân áp dụng
tương tự trong hành trình theo đuổi ước
mơ trở thành nhà khoa học vật lý thiên
văn. Lựa chọn vì đam mê, song khát vọng
không chỉ là mơ ước suông, Hiếu Quân
đang tích cực học và đọc thật nhiều sách
để một ngày không xa đủ tự tin bước vào
lĩnh vực khoa học.
Ở một khía cạnh khác, ý chí tự thân còn
là cách để Hiếu Quân đền đáp sự cố gắng
của gia đình. Theo học Trường Quốc tế Á
Châu từ năm lớp 4 sau 3 năm học ở trường
công lập, đó là quyết định quan trọng của
bố mẹ Hiếu Quân để chắp cánh cho ước
mơ của con gái mình. “Vì mong muốn em
được tiếp cận với nền giáo dục hiện đại,
làm quen với môi trường Anh ngữ, bố
mẹ đã phải cố gắng rất nhiều, dành dụm
nhiều để em có thể theo học những năm
qua ở môi trường giáo dục tốt như vậy” Hiếu Quân chia sẻ.
Nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên thuyết
trình đã lo lắng, run sợ như thế nào, giờ
đây những buổi thuyết trình thường
xuyên tại lớp lại là trải nghiệm vô cùng
yêu thích đối với Hiếu Quân - HS lớp 10/10
Trường Quốc tế Á Châu. Đã từng có một
cô bé Hiếu Quân nhút nhát, nhưng hiện
tại sẽ chỉ gặp cô học trò cực kỳ tự tin đang
dốc sức cho 3 năm THPT quan trọng để
giành được suất học bổng du học toàn
phần. Đó sẽ lại là một bước tiến tiếp theo
và tương lai chắc chắn sẽ còn nhiều lần
dốc sức hơn thế nữa, đôi mắt Hiếu Quân
vẫn ánh lên một niềm tin mạnh mẽ vì
xung quanh em còn có sự ủng hộ của
gia đình, bạn bè và sự vun đắp của nhà
trường bên cạnh nỗ lực của bản thân.

CIS VÀ WASC THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
THƯỜNG NIÊN TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU

Ông Stuart McLay và Tiến sĩ Marylin George chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh Trường Quốc tế Á Châu

T

ừ ngày 08 - 11/11/2016, đại diện của 2 tổ chức giáo dục uy tín thế giới: Hội đồng
các trường quốc tế (CIS) - Ông Stuart McLay và Hiệp hội các trường phổ thông
và đại học miền Tây Hoa Kỳ (WASC) - Tiến sĩ Marylin George đã có chuyến thăm
và làm việc tại Trường Quốc tế Á Châu trong khuôn khổ của tiến trình kiểm định chất
lượng giáo dục tại Trường.
Trong chuyến thăm và làm việc, đại diện CIS và WASC ghi nhận những kết quả tích
cực của Trường Quốc tế Á Châu trong việc mang tiêu chuẩn quốc tế đến từng lớp học,
đánh giá cao sự liên kết chặt chẽ giữa 2 chương trình Việt Nam và tiếng Anh quốc tế
trong chương trình đào tạo. Ngoài ra, đại diện 2 tổ chức cũng đóng góp nhiều ý kiến
thiết thực nhằm phát triển và hoàn thiện các tiêu chí giáo dục quốc tế cho Trường Quốc
tế Á Châu. Thông qua các buổi gặp gỡ và làm việc với đại diện 2 tổ chức giáo dục uy tín
của thế giới, Hội đồng Trường đã có cơ hội tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu
trong việc nâng cao chất lượng giáo dục quốc tế, hướng đến mục tiêu đào tạo học sinh
trở thành những công dân toàn cầu.
Hội đồng các trường quốc tế (Council of International Schools) là tổ chức hàng đầu
thế giới về kiểm định và công nhận các trường đạt tiêu chuẩn quốc tế. Mục tiêu của CIS
là hỗ trợ các trường thành viên trong việc thực hiện và đạt được những tiêu chuẩn cao
nhất của giáo dục quốc tế và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo học sinh. Trường
Quốc tế Á Châu đã được công nhận là thành viên chính thức của CIS từ ngày 28/9/2010.
Hiệp hội các trường phổ thông và đại học miền Tây Hoa Kỳ (Western Association of
Schools and Colleges) là một trong 6 tổ chức kiểm định của Hoa Kỳ chịu trách nhiệm kiểm
định tất cả các trường thuộc bang California, Hawaii và các trường quốc tế dạy chương
trình Hoa Kỳ tại khu vực Châu Á.
Trường Quốc tế Á Châu đang trong quá trình thực hiện kiểm định của 2 tổ chức giáo
dục uy tín thế giới này. Với sự hỗ trợ, tư vấn cũng như theo dõi sát sao từ CIS và WASC, chất
lượng các hoạt động của trường được nâng cao hơn. Các tiêu chuẩn giáo dục quốc tế tại
trường ngày càng được phát huy và hội nhập sâu với chuẩn mực của giáo dục thế giới,
góp phần mang đến lợi thế tối đa cho học sinh trong bối cảnh toàn cầu hóa, đáp ứng sự
kỳ vọng của Phụ huynh.
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Bắt đầu đi du lịch ở
tuổi lên 3, sớm yêu
thơ, văn từ năm lớp 1,
Nguyễn Đỗ Uyển Nhi
vì thế có một “gia tài”
lớn của riêng mình.
✒ HOÀNG NGÂN

K

hông phải là vật chất
hay tiền bạc, đó là
sự tích lũy của tuổi
trẻ khi đặt chân đến
khắp mọi miền đất nước, là
ngày qua ngày tích góp từng con
chữ, ý thơ để nuôi khát khao trở
thành nhà báo. “Gia tài” đó mới
đây càng lớn thêm với sự góp
mặt của tấm huy chương bạc
Ngữ Văn đầy tự hào mà Uyển
Nhi mang về từ kỳ thi Olympic
tháng 4 lần 2 TPHCM.
Mỗi tác phẩm văn, thơ như
một chuyến đi khám phá
Gắn bó với Trường Quốc tế Á
Châu suốt 10 năm, chừng ấy cũng
là khoảng thời gian Uyển Nhi
nuôi dưỡng tình yêu văn chương
ngày một lớn dù em theo học
trong một môi trường giáo dục
quốc tế sôi động. Cũng như nhiều
thế hệ học sinh Trường Quốc tế
Á Châu, bên cạnh thế mạnh về
Anh ngữ, Uyển Nhi không phải
là trường hợp hiếm hoi xem Văn
là môn học yêu thích nhất. Đó là
nhờ “những người truyền lửa” các thầy cô giáo Trường Quốc tế
Á Châu bằng sự tận tâm đã tạo
nên một hành trình khám phá đầy
lý thú cho bộ môn này.
Trong suốt nhiều năm, tiết học
Văn là khoảng thời gian trí tưởng
tượng của Uyển Nhi được khơi
gợi, được sống với nhân vật trong
các tác phẩm văn học hay hòa
cảm xúc, đồng điệu cùng những
vần thơ. Khi Văn không chỉ gói
gọn trong việc phân tích tác phẩm
mà còn liên hệ đến nhiều vấn đề
của cuộc sống, những câu chuyện
kể chân thực được lồng ghép vào
trong bài giảng, thầy và trò cùng
nhau thảo luận sôi nổi… thì sự
cuốn hút của môn học với Uyển
Nhi càng mạnh mẽ hơn. Cảm xúc
14

“GIA TÀI”
TUỔI 17 CỦA
NGUYỄN ĐỖ
UYỂN NHI
đó cũng tương tự như lúc Uyển
Nhi đặt chân đến vùng đất mới
trong chuyến du lịch của mình,
trong vai trò là một người chủ
động khám phá hành trình thay
vì bị động chờ đợi được dẫn dắt.
Việc tiếp thu kiến thức vì thế dễ
dàng hơn, Uyển Nhi có thể nhớ
bài ngay tại lớp và dành nhiều
thời gian ở nhà để nghiền ngẫm
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vô số các tác phẩm văn, thơ. Đọc
không chỉ vì niềm yêu thích mà
đọc vừa là để học, tích lũy và trau
dồi vốn từ cho mình. Thói quen
đó theo thời gian lại trở thành thế
mạnh khi Uyển Nhi được cô giáo
khuyến khích tham gia kỳ thi
Olympic tháng 4 lần 2 năm 2016.
Trong 9 huy chương mà học sinh
Trường Quốc tế Á Châu đã xuất

Khoác ba lô lên và đi
Trở thành nhà báo được xem là
sự lựa chọn hoàn hảo cho tương
lai để Uyển Nhi có thể thỏa cùng
lúc 2 đam mê là văn chương và
du lịch. Từ chuyến đi đầu tiên ở
tuổi lên 3, niềm đam mê du lịch
cứ thế lớn dần bằng chính trải
nghiệm của tuổi trẻ. 17 tuổi, đôi
chân của Uyển Nhi đã ghi dấu
ở hầu hết các vùng, miền trên
dải đất hình chữ S. Chỉ còn một
vài điểm đến cho các năm tới
để hành trình đi khắp Việt Nam
được hoàn thiện và sẽ mở ra sau
đó những chuyến phiêu lưu đến
vùng đất mới, khám phá các nền
văn hóa khác biệt cũng như kết
nối những người bạn mới chung
tay bảo vệ môi trường. Đó cũng
chính là kỳ vọng của Uyển Nhi
trong vai trò một nhà báo tự do,
dùng ngòi bút để lan tỏa thông
điệp hữu ích, góp phần nâng cao
nhận thức của cộng đồng gìn giữ
trái đất luôn xanh, sạch.
Tự tin với khát khao đi cùng sự
cố gắng, Uyển Nhi sẽ tận dụng
khoảng thời gian 2 năm gắn bó
còn lại dưới mái trường Quốc tế
Á Châu để tích lũy thêm nhiều
điều quý giá cho hành trình chinh
phục ước mơ. Không chỉ phấn
đấu học tốt cả chương trình Việt
Nam và chương trình tiếng Anh
quốc tế, Uyển Nhi còn thôi thúc
bản thân phải tiếp tục nắm bắt các
cơ hội, trải nghiệm từ các cuộc
thi, hoạt động câu lạc bộ, ngoại
khóa sôi nổi tại trường để trang
bị cùng lúc cả kiến thức, kỹ năng,
sự tự tin và bản lĩnh.
“Lối đi ngay dưới chân mình”,
mỗi bước đi hôm nay sẽ rút ngắn
dần khoảng cách đến ước mơ, chỉ
cần giữ sự kiên trì, luôn biết mình
là ai và muốn làm gì cho cuộc đời
mình, con đường phía trước của
Uyển Nhi sẽ luôn rộng mở.

Ảnh: Tư liệu

sắc mang về, có một huy chương
bạc Ngữ Văn xướng tên Nguyễn
Đỗ Uyển Nhi. Cười tươi bật mí bí
quyết đạt điểm cao “em đã trích
thơ rất nhiều trong bài thi của
mình”, Uyển Nhi không khỏi tự
hào về thành quả của những ngày
“mọt sách”, để hôm nay là cả
một “gia tài” văn chương vô giá.
Trong em luôn hiện hữu lòng biết
ơn các thầy cô - “những người
truyền lửa” ở Quốc tế Á Châu.

Dream
ENGLISH

Study abroad

ĐOÀN KHÔI NGUYÊN

HUY CHƯƠNG VÀNG MÔN
TIẾNG ANH KỲ THI OLYMPIC TPHCM
✒ MẪN THI

Đoàn Khôi Nguyên (giữa) trong buổi tuyên dương học
sinh có thành tích xuất sắc tại Trường Quốc tế Á Châu

✒ CAO MINH

Đoàn Khôi Nguyên là một trong 9
gương mặt học sinh Trường Quốc tế
Á Châu đạt thành tích cao trong kỳ
thi Olympic tháng 4 lần 2 TPHCM.
Vượt qua hàng ngàn gương mặt học
sinh khác, Khôi Nguyên còn xuất sắc
giành học bổng trong cuộc thi Tìm
kiếm tài năng 2016 do Trường Quốc
tế Á Châu tổ chức.
Ấn tượng Đoàn Khôi Nguyên
Tiếp xúc với Đoàn Khôi
Nguyên dễ dàng nhận ra sự thông
minh và tính cách hoạt bát, năng
động trong cậu học trò lớp 10.
Khôi Nguyên còn được thầy cô,
bạn bè yêu mến bởi sự hiền lành,
thường xuyên giúp đỡ bạn bè và
đặc biệt luôn là người tiên phong
trong mọi hoạt động của lớp. Hơn
10 năm theo học tại Trường Quốc
tế Á Châu, Nguyên luôn thể hiện
năng lực học tập vượt trội khi liên

tiếp đạt thành tích học sinh giỏi
trong cả 2 chương trình Việt Nam
và tiếng Anh quốc tế. Cậu học
trò còn là gương mặt quen thuộc
trong các cuộc thi năng khiếu vẽ
tranh ở trường, thành viên của
đội tuyển dự thi học sinh giỏi các
cấp…
Lần đầu tham dự kỳ thi Olympic
tháng 4 lần 2 do Sở GD&ĐT
TPHCM tổ chức dành cho đối
tượng học sinh lớp 10 và 11, Khôi
Nguyên đã xuất sắc giành huy
chương vàng ở bộ môn Tiếng
Anh. Được biết đây là cuộc thi
quy tụ hơn 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. Không chỉ dừng lại ở thành
tích ấn tượng này, vượt qua hàng
ngàn học sinh AHS trong cuộc thi
Tìm kiếm tài năng do nhà trường
tổ chức, Khôi Nguyên còn "rinh"
cả suất học bổng 50% học phí
trị giá lên đến 71,6 triệu đồng.
Cậu học trò tài năng này còn đạt
được những điểm số ấn tượng
trong các kỳ thi đánh giá năng lực
tiếng Anh quốc tế của Cambridge
ESOL (Hội đồng khảo thí tiếng
Anh Trường Đại học Cambridge)
như: FCE đạt 79/100 điểm; IELTS
8.0/9.0 điểm…
Học tiếng Anh là sở thích
Khôi Nguyên tiếp xúc với
tiếng Anh từ lúc 3 tuổi. Thời điểm
đó dù chưa hiểu rõ được ý nghĩa
ngôn ngữ này nhưng cậu bé đã
bắt đầu tò mò và thích thú. Dần
dần khi theo học tại Trường Quốc

tế Á Châu, tiếp xúc hàng ngày
với tiếng Anh trong các tiết học
với giáo viên nước ngoài, trong
các hoạt động ngoại khóa hay các
cuộc thi tiếng Anh sôi động, Khôi
Nguyên nhận ra sự thú vị đặc biệt
mà ngôn ngữ này mang lại. Tiếng
Anh đối với cậu học trò không
chỉ là niềm yêu thích mà còn là
chìa khóa để khám phá kiến thức
và giao tiếp với thế giới.
Mỗi ngày, cậu học trò đều dành
thời gian để đọc sách, xem phim
và nghe nhạc tiếng Anh. Thói
quen này đã giúp Nguyên trau dồi
thêm nhiều kiến thức mới mẻ. Nói
về bí quyết học giỏi tiếng Anh,
Khôi Nguyên cho rằng: “Học
tiếng Anh cũng như làm bất kỳ
điều gì khác, chỉ cần bản thân có
niềm yêu thích và luôn cảm thấy
thoải mái, không tạo cho mình áp
lực thì việc học sẽ trở nên dễ dàng
hơn”. Cậu học trò cũng chia sẻ
việc chuẩn bị bài kỹ trước ở nhà
rất cần thiết bởi khi đến lớp nghe
thêm bài giảng tiếng Anh từ thầy
cô sẽ nhanh chóng tiếp thu và ghi
nhớ lâu hơn.
Sau khi kết thúc năm học lớp
10, Khôi Nguyên lựa chọn con
đường chuyển tiếp học tập tại
nước ngoài. Cậu học trò giữ một
tâm lý thoải mái khi theo học
ở ngôi trường Bethel Baptist
School (Mỹ). Với nền tảng kiến
thức và kỹ năng được trang bị tại
Trường Quốc tế Á Châu, Khôi
Nguyên đang hòa nhập nhanh
chóng và phát huy năng lực bản
thân tại môi trường học tập mới
cùng nhiều bạn bè quốc tế.
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THÁI
MẠNH PHI

Giải nhất Hội thi
Nét vẽ xanh 2016

✒ HƯƠNG THÙY

M

ỗi bức tranh như
một câu chuyện
phiêu lưu kỳ thú,
khiến người xem
choáng ngợp bởi sự pha trộn tài
tình các mảng màu và ấn tượng
với những hình họa lạ lẫm gợi
nhiều liên tưởng. Đó là thế giới
hội họa của Thái Mạnh Phi chủ nhân của hàng loạt các giải
thưởng: giải nhất Hội thi Nét
vẽ xanh 2016, giải nhất sáng
tạo Let Colors Speak 2016, giải
nhất Let Colors Speak 2015.
2 năm liên tiếp giành giải cao
16

ở cuộc thi Let Colors Speak do
Trường Quốc tế Á Châu tổ chức,
cùng với những tác phẩm của
mình, Thái Mạnh Phi trở thành
cái tên gây chú ý với không ít
bạn bè. Bước ra sân chơi lớn toàn
thành phố, ở Hội thi Nét vẽ xanh
lần thứ 19, vượt qua gần 40.000
tranh dự thi vòng sơ khảo, hơn
10.000 tranh vòng chung khảo và
tranh tài với 543 thí sinh ở vòng
chung khảo xếp hạng, Thái Mạnh
Phi tiếp tục chứng minh tài năng
hội họa nổi trội với giải nhất đầy
tự hào ở hạng mục tranh giấy. Bức
tranh trừu tượng “Quê hương tôi”
đoạt giải đã thu hút đông đảo sự
quan tâm xen lẫn tò mò, nể phục
của nhiều người vì sự khác biệt
so với nhiều bức tranh khác. Đó
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những lời khen ngợi, động viên để
cậu học trò tự tin theo đuổi đam
mê. 2 năm gắn bó với sự tận tâm
của thầy và nỗ lực của trò cũng là
2 năm Mạnh Phi liên tiếp đạt được
các thành tích. Giải thưởng không
chỉ mang về niềm tự hào cho ba
mẹ, mà còn dành cho thầy, như
một lời cảm ơn trân trọng vì “luôn
có thầy đồng hành và ủng hộ em”
- Mạnh Phi chia sẻ.
Vì tình cảm thầy trò đáng quý
luôn hiện hữu dưới mái trường
Quốc tế Á Châu, nhân cơ hội
Trường tổ chức hoạt động chào
mừng ngày Nhà giáo Việt Nam,
Mạnh Phi cùng với các thành viên
lớp đã tận dụng thời gian rảnh để
thực hiện báo tường thay lời tri ân
đến thầy cô, cùng với món quà
lớn chính là ý thức tự giác học tập
tốt hơn. Hạn chế thời gian dành
cho các hoạt động vui chơi, Mạnh
Phi dồn sức vào việc học trong
năm cuối cấp để đạt được kết quả
thật tốt trong cả chương trình Việt
Nam và tiếng Anh quốc tế.
Việc chú trọng trau dồi, học
hỏi kiến thức song song với sự
say mê rèn luyện, phát triển năng
khiếu hội họa chính là những
bước đi đúng đắn để Mạnh Phi
thực hiện mong muốn trở thành
kiến trúc sư. Có một ước mơ tốt
đẹp đang nảy mầm để vươn xa
trong đời thực.

Hội thi Nét vẽ xanh là cuộc thi hội họa thường niên có quy mô lớn do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với
Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức. Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ 19 phát động vào tháng 12/2015 đã thu
hút sự tham gia đông đảo của học sinh yêu thích hội họa. Sau 5 tháng tranh tài, có đến 4 gương mặt học sinh
Trường Quốc tế Á Châu xuất sắc được vinh danh trong Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Nét vẽ xanh 2016 diễn
ra vào ngày 15/5/2016, đó là: Thái Mạnh Phi - giải nhất tranh giấy; Tiêu Hoàng Long - giải 3 tranh giấy; 2
giải khuyến khích thuộc về Trần Nguyễn Hồng Ngọc và Phạm Nguyễn Ngân Quỳnh.

Ảnh: Tư liệu

Tranh của Thái Mạnh Phi - chủ nhân hàng loạt các giải thưởng: giải nhất Hội thi Nét vẽ
xanh 2016, giải nhất sáng tạo Let Colors Speak 2016, giải nhất Let Colors Speak 2015.

cũng chính là phong cách hội họa
Mạnh Phi theo đuổi trong những
năm qua.
Giống như những bản giao
hưởng kén người nghe, tranh trừu
tượng thường được xếp vào thể
loại khó “đủ thứ”, khó vẽ, khó
cảm thụ, khó hiểu, khó thu hút…
nhưng trên hết mỗi bức tranh đều
thay mặt người vẽ bày tỏ cảm xúc
về một thế giới quan của riêng
mình. Không có gì khác ngoài
những điều tươi đẹp, chuyển
tải góc nhìn lạc quan với những
điều tích cực vào tranh chính là
mong muốn lớn nhất và duy nhất
của Mạnh Phi với niềm đam mê
hội họa. Theo năm tháng, tranh
của Mạnh Phi luôn có những sắc
màu rực rỡ được pha trộn tài tình,
luôn xuất hiện những hình họa lạ
lẫm, ngộ nghĩnh của vạn vật, tất
cả đều đến từ sức sáng tạo không
giới hạn, năng khiếu và không thể
thiếu ý thức rèn luyện, phát triển
mỗi ngày. Chưa bao giờ cho mình
là giỏi, kể cả đã sở hữu nhiều
giải thưởng cao, cậu học trò lớp
9/27 ít khi khoe những tác phẩm
của mình với nhiều người, ngoại
trừ thầy dạy Mỹ thuật tại Trường
Quốc tế Á Châu. Là người phát
hiện năng khiếu vẽ tranh trừu
tượng ở Mạnh Phi từ những nét
vẽ ngây ngô ban đầu, thầy đã tận
tình chỉ dạy và thường xuyên dành

Giải Lê Quý Đôn trên
báo Nhi Đồng lần thứ
21 tổ chức lễ phát
thưởng trang trọng
tại Nhà hát TPHCM
vào tháng 8/2016
nhằm tuyên dương
117 gương mặt học
sinh xuất sắc từ gần 1
triệu thí sinh tranh tài,
trong đó có Nguyễn
Thu Ngân - HS Trường
Quốc tế Á Châu là
một trong những thí
sinh tài năng nhỏ tuổi
nhất cuộc thi.

GIẢI LÊ QUÝ ĐÔN TRÊN BÁO
NHI ĐỒNG TPHCM LẦN THỨ 21
VINH DANH CÔ HỌC TRÒ
6 TUỔI NGUYỄN THU NGÂN
✒ AN NGUYỄN

G

iải Lê Quý Đôn trên báo
Nhi Đồng TPHCM là
cuộc thi truyền thống
hàng năm do báo Khăn Quàng
Đỏ - Nhi Đồng TPHCM phối
hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo
TPHCM tổ chức dành cho học
sinh cấp tiểu học và THCS trên
toàn quốc. Ở lần thứ 21 tổ chức
(năm học 2015-2016) có đến
957.508 bài dự thi của học sinh
từ hơn 400 trường trên địa bàn
TPHCM và nhiều tỉnh, thành
tham gia như: Đồng Nai, Bình
Dương, Trà Vinh, Cà Mau, Huế,
Quảng Trị, Bình Thuận… cho
thấy sức hút và sự cạnh tranh
không hề nhỏ của một sân chơi
trí tuệ đã có hơn 20 năm tuổi.
Trong thời gian diễn ra cuộc

thi từ tháng 9/2015 - 5/2016,
đều đặn hàng tuần, Nguyễn Thu
Ngân hoàn thành bài thi của mình
thật chỉn chu để gửi về báo Nhi
Đồng tranh tài dù em mới chỉ là
học sinh lớp 1 Trường Quốc tế Á
Châu. Mặc dù ban đầu tham gia
giải vì lời hứa thưởng quà của ba
mẹ, nhưng trải qua từng đợt thử
sức ở 12 kỳ vòng sơ kết theo độ
khó tăng dần, Thu Ngân say mê
“chinh phục” các thử thách lúc
nào không hay.
Cứ đến ngày số báo Nhi Đồng
mới phát hành, Thu Ngân lại
trong tâm thế háo hức đón chờ
các câu hỏi của cuộc thi và mày
mò giải quyết trong khả năng của
mình. Có lần câu hỏi Mỹ thuật
yêu cầu thí sinh phải hoàn thành
một ngôi nhà theo phương pháp
xé thủ công, sau nhiều lần Ngân

xé và dán giấy “mỏi cả tay” mà
chỉ đạt đến độ tạo hình, còn để đẹp
thì dường như quá sức, Thu Ngân
vẫn không nản lòng và trong “cái
khó ló cái khôn”, cô bạn 6 tuổi đã
nảy ra sáng kiến vẽ trước rồi mới
xé. Sự kiên trì và quyết tâm vượt
thử thách cũng được Thu Ngân
áp dụng tương tự trong các câu
hỏi Toán, Tiếng Việt, Đạo đức,
Tự nhiên xã hội và Kỹ thuật. Vốn
có niềm say mê viết chữ đẹp nên
bài dự thi của Thu Ngân được gửi
đi luôn là một bài viết sạch sẽ,
nắn nót từng câu chữ. Để chuẩn
bị cho vòng chung kết, tham gia
tranh tài cùng 1.240 gương mặt
tài năng, 3 ngày một tuần vào các
buổi tối, Thu Ngân kiên trì luyện
giải tất cả các câu hỏi đã đăng
trên báo Nhi Đồng trong nhiều
năm. Cùng lúc song song ôn tập

để thi học kỳ 2 đạt kết quả thật
tốt, Thu Ngân đã phải nỗ lực rất
nhiều. Mặc chiếc áo xanh trong
buổi tuyên dương là 1 trong 117
thí sinh xuất sắc nhất và nhận
giải khuyến khích của cuộc
thi, tự hào về kết quả đạt được,
Thu Ngân cũng không giấu khát
khao được một lần mặc chiếc áo
đỏ thủ khoa. Mong muốn đó tiếp
tục được Thu Ngân trau dồi, rèn
luyện trong năm học mới.
Bước sang năm thứ 2 theo học
tại Trường Quốc tế Á Châu, cùng
tập thể lớp 2/2 vui nhộn, Thu
Ngân đang học được thêm nhiều
điều mới và lại có những ngày
“chơi hết mình” trong các hoạt
động ngoại khóa sôi nổi diễn ra
thường xuyên trong suốt năm
học. Và dù cả ngày ở trường học
cùng lúc 2 chương trình Việt Nam
và tiếng Anh quốc tế, Thu Ngân
vẫn luôn thể hiện niềm hứng khởi
với việc học. Thu Ngân chia sẻ:
“Em học vì vui chứ không vì áp
lực, luôn có nhiều trò chơi trong
các tiết học và thầy cô hết mực
yêu thương, động viên em học tốt
hơn”. Sự thoải mái trong học tập
đã và đang mang lại những hiệu
quả tích cực như ba mẹ kỳ vọng
ở Thu Ngân, đó là ý thức đúng
đắn, sự tự tin, chủ động trong mọi
hoàn cảnh, biết nuôi dưỡng đam
mê và phấn đấu hết mình để đạt
được mục tiêu theo đuổi.

truong QU C TE A CHAU
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Không chỉ là MC duyên dáng trong các hoạt động ngoại khóa của Trường Quốc tế Á Châu, Anh Thư còn
là gương mặt đa tài trong hàng loạt các cuộc thi và gameshow truyền hình như: Vietnam Idol Kids,
Người hùng tí hon, Giấc mơ công chúa, Cùng con vào bếp…

HUỲNH NGỌC ANH THƯ

Dancer nhí đạt “cú đúp” tại Giải Vô địch
Khiêu vũ Thể thao TPHCM mở rộng 2016
✒ KIM NGÂN
Chỉ sau 2 tháng làm quen với khiêu vũ thể thao (dance sport), Huỳnh Ngọc Anh
Thư - HS lớp 5/3 Trường Quốc tế Á Châu đã có thể chinh phục Hội đồng Ban giám
khảo khó tính bằng những bước nhảy đẹp, dứt khoát trong điệu nhảy Samba và
Chachacha, để cùng lúc giành được cả huy chương vàng và huy chương đồng ở
một cuộc thi dance sport quy mô lớn, quy tụ các vận động viên tài năng khắp cả
nước tham gia tranh tài.
Tỏa sáng với vũ điệu Latin
Sở hữu những giải thưởng lớn đầu tiên chỉ
sau vài tháng ngắn ngủi làm quen và miệt mài
luyện tập dance sport, Anh Thư cho biết, niềm
đam mê này chỉ đến mới đây khi em theo dõi
cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ nhí, thấy các bạn
nhảy giỏi cũng chỉ trạc tuổi mình khiến Anh
Thư rất ngưỡng mộ. Tận dụng khoảng thời
gian nghỉ hè năm lớp 4, Anh Thư xin mẹ cho
tham gia CLB Khiêu vũ của kiện tướng dance
sport Thảo Uyên. Những ngày đầu tới lớp
khiêu vũ của cô học trò đầy bỡ ngỡ, thân hình
tròn trĩnh khó di chuyển, các động tác cứng
đơ, những bài tập thể lực kéo dài khiến cơ thể
mỏi nhừ, đôi chân buộc phải làm quen thường
xuyên với giày cao gót trở nên đau nhức… “là
khoảng thời gian vô cùng chán nản đối với
em” - Anh Thư tâm sự. Song rất nhanh sau đó,
Anh Thư đã có thể thích nghi và ngày càng bị
cuốn hút theo niềm đam mê này. Không bỏ sót
buổi học nào, chăm chú lắng nghe sự hướng
dẫn của huấn luyện viên và cần mẫn luyện tập,
chỉ sau 2 tháng, cô học trò nhỏ đã có thể trình
18
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diễn nhuần nhuyễn điệu Samba và Chachacha.
Chứng kiến khả năng vượt trội của học trò,
dưới con mắt của người có nhiều năm kinh
nghiệm, huấn luyện viên đã chọn Anh Thư là
một trong những vận động viên nhí đại diện
CLB tham gia thi đấu Giải Vô địch Khiêu vũ
Thể thao TPHCM mở rộng 2016. Sự lựa chọn
đó chính là cơ hội để Anh Thư tỏa sáng và ý
thức hơn nữa về năng khiếu trong đam mê của
mình. “Nhìn lại thành tích đạt được, em chỉ
thấy mình càng phải nỗ lực nhiều” - Anh Thư
thể hiện quyết tâm khi chia sẻ về lần “thử sức”
tiếp theo nặng ký hơn, đó là tham gia tranh tài
tại Giải Vô địch Quốc gia và Cúp Khiêu vũ Thể
thao mở rộng toàn quốc với 4 điệu nhảy Latin
thay vì 2 điệu.
Cô học trò 5 trong 1
Mặc dù là tân binh trong bộ môn khiêu vũ thể
thao nhưng ở tuổi lên 10, Anh Thư đã có những
trải nghiệm đáng nể với nhiều đam mê khác
nhau. Cô bạn vốn là một MC duyên dáng trong
các hoạt động ngoại khóa của Trường Quốc

Huỳnh Ngọc Anh Thư giành được cả huy chương vàng và
huy chương đồng Giải Vô địch Khiêu vũ Thể thao TPHCM
mở rộng 2016

tế Á Châu và còn là gương mặt đa tài trong
hàng loạt các cuộc thi và gameshow truyền
hình như: Vietnam Idol Kids, Người hùng tí
hon, Giấc mơ công chúa, Cùng con vào bếp…
Mới đây nhất, Anh Thư còn được mời tham
gia diễn xuất trong bộ phim “Gọi bình minh
đến” và đang theo học lớp trình diễn thời trang
để trở thành người mẫu nhí tự tin bước ra sàn
catwalk. Có tố chất của một người dẫn chương
trình, hát hay, khiêu vũ giỏi, có khả năng diễn
xuất, biết trình diễn thời trang, 5 trải nghiệm
tưởng chừng quá sức với cô bạn 10 tuổi, song
theo Anh Thư “đó hoàn toàn là những việc em
yêu thích, muốn tham gia vì có cơ hội kết bạn
và biết thêm nhiều điều mới mẻ”.
Cũng như bao bạn bè khác tại Trường Quốc
tế Á Châu, bên cạnh thời gian hết mình với đam
mê, Anh Thư vẫn rất chú trọng việc học tập.
Ước mơ trở thành một luật sư giỏi không cho
phép Anh Thư bớt chăm chỉ. Trong năm học
mới, cô bạn của lớp 5/3 quyết tâm phải đạt kết
quả cao trong cả chương trình Việt Nam và tiếng
Anh quốc tế tại Trường Quốc tế Á Châu như đã
làm được suốt 4 năm qua.
So với những lo lắng, nhút nhát ngày đầu
đến trường, Anh Thư ở thời điểm hiện tại đã có
thể hãnh diện khoe: “Em rất tự tin khi giao tiếp
với người nước ngoài và còn thoải mái thể hiện
khả năng của mình ở khắp nơi”. Và nếu không
líu lo kể về đam mê thì có lẽ câu chuyện về
trường, lớp với “những giờ học vui vẻ, các hoạt
động ngoại khóa sôi nổi” sẽ là chủ đề yêu thích
tiếp theo của dancer nhí. “Người ta ít khi thành
công trừ khi họ tìm thấy niềm vui trong những
gì họ đang làm” (Dale Carnegie), trong tương
lai, mái trường Quốc tế Á Châu hay sân chơi
năng khiếu sẽ còn ghi nhận không ít thành tích
nữa ở Anh Thư - cô bạn luôn đầy ắp nguồn cảm
hứng để thúc đẩy bản thân và lan tỏa những
điều tích cực đến mọi người.

Ảnh: Tư liệu

CHÂN DUNG TIÊU BIỂU

Học bổng Chủ tịch SIU là suất học bổng toàn phần học phí 4 năm ĐH trị giá khoảng
168,8 triệu (chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt) - 481,2 triệu/suất (chương trình
giảng dạy bằng tiếng Anh) dành cho các đối tượng là thủ khoa, á khoa, tam khoa kỳ
thi THPT quốc gia của Trường Quốc tế Á Châu và học sinh trên cả nước đạt giải thưởng
nghiên cứu khoa học trong nước, quốc tế ở bất kỳ lĩnh vực nào hoặc có thành tích học
tập xuất sắc với điểm trung bình 3 năm THPT từ 9.0 trở lên.

học bổng Chủ tịch SIU 2016

GẶP GỠ CHỦ NHÂN

NGUYỄN TẤN HUYNH - SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

✒ THU HÀ

L

iên tiếp đạt được nhiều
giải thưởng nghiên cứu
khoa học (NCKH) trong
nước và quốc tế, Nguyễn Tấn
Huynh được Trường Đại học
Quốc tế Sài Gòn (SIU) trao tặng
suất học bổng Chủ tịch SIU có
giá trị lên đến 168,8 triệu đồng.
Học nhờ học bổng
Xuất thân trong gia đình có
hoàn cảnh khó khăn, Nguyễn
Tấn Huynh đã sớm quyết tâm
học tập để vươn lên trong cuộc
sống. Ngay từ bậc THPT, Huynh
đã liên tục góp mặt trong các
cuộc thi học sinh giỏi các cấp,
năng khiếu vẽ tranh, thể thao
cũng như hăng hái trong các hoạt
động cộng đồng tại trường và địa
phương. Tài năng và sự nỗ lực
không ngừng của chàng trai được
ghi nhận một cách xứng đáng
khi suốt những năm đi học, Tấn
Huynh là gương mặt quen thuộc
được nhà trường và các tổ chức
địa phương trao tặng nhiều suất
học bổng khuyến học, học bổng
học sinh nghèo học giỏi, học
bổng tiếng Anh... Chàng trai chia
sẻ, học bổng chính là cánh cửa
mở ra con đường học tập và ước
mơ của bản thân.
Đạt được học bổng Chủ tịch
SIU (học bổng toàn phần 4 năm
ĐH) và trở thành tân sinh viên
năm học 2016-2017 của Trường

Đại học Quốc tế Sài Gòn tiếp tục
là bước ngoặt mới đối với Nguyễn
Tấn Huynh. Chàng sinh viên chia
sẻ: “Học bổng SIU là nguồn động
viên lớn đối với tôi. Tôi sẽ không
còn phải trăn trở về vấn đề học phí
mà có thể toàn tâm toàn ý theo
đuổi đam mê NCKH của mình.
Tôi hy vọng rằng, học tập tại một
trong những ngôi trường đại học
hiện đại bậc nhất Việt Nam với
đầy đủ tiện nghi về cơ sở vật chất,
môi trường Anh ngữ chuyên biệt
cùng nhiều điều kiện thuận lợi
khác, tôi sẽ có cơ hội để phát huy
năng lực của bản thân”.
Đam mê nghiên cứu khoa
học - chìa khóa thành công
Trước khi trở thành tân sinh
viên SIU, chàng trai sinh năm
1993 từng theo học tại một trường
đại học tại TPHCM nhưng sau đó
phải bảo lưu kết quả vì không thể
trang trải tiền học phí. Để những
hoài bão không vì thế mà dang dở,
chàng trai trẻ đã quyết định chọn
cho mình một hướng đi khác.
Huynh chủ động tìm kiếm cơ hội
bằng cách tham gia các câu lạc bộ
nghiên cứu của các trường đại học,
tham gia CLB thiên văn TPHCM,
Trung tâm Phát triển & Khoa học
Công nghệ trẻ TPHCM… Tại
đây, Huynh tham dự rất nhiều
cuộc thi sáng tạo khoa học trong
nước và quốc tế: “Sáng tạo Robot
Châu Á - Thái Bình Dương năm
2013”, “Ý tưởng sáng tạo năm

2015”, “Festival sáng tạo trẻ toàn
quốc năm 2015”…
Năm 2015 được xem là cột
mốc đáng nhớ khi Huynh đạt
được nhiều giải thưởng NCKH
quan trọng: đạt thành tích xuất
sắc trong cuộc thi “Ý tưởng
xanh 2015” do Thành Đoàn
phối hợp Liên hiệp Thanh niên
tổ chức; Giải nhì quốc gia cuộc
thi “Thanh thiếu niên tham gia
đề xuất các giải pháp ý tưởng
sáng tạo tiết kiệm năng lượng
năm 2015” do Bộ Khoa học &
Công nghệ phối hợp Trung ương
Đoàn tổ chức. Thành công liên
tiếp từ các dự án nghiên cứu đã
tiếp thêm năng lượng cho chàng
trai 23 tuổi. Tấn Huynh quyết
định thành lập câu lạc bộ nghiên
cứu về lĩnh vực IoT (Internet of
Things) chuyên nghiên cứu về sự
kết nối vạn vật xung quanh qua
smartphone. Bắt đầu từ 3 thành
viên, phát triển thành 5 thành viên
và dần trở thành một công ty phi
lợi nhuận về NCKH kỹ thuật với
hơn 20 nhân viên. Không chỉ tổ
chức tìm đề tài nghiên cứu, công
ty còn có các khóa học về lập
trình IoT chi phí rẻ dành cho sinh
viên, hỗ trợ chi phí cho sinh viên
NCKH. Sản phẩm tiêu biểu là hệ
thống truyền điện không dây giúp
người dùng dễ dàng sử dụng các
thiết bị sinh hoạt như quạt, đèn,
tivi, tủ lạnh… mà không cần phải
cắm trực tiếp vào ổ điện. Ý tưởng
sáng tạo này đã giúp Huynh xuất
sắc lọt vào top 50 thế giới cuộc
thi “SwissInnovation Challenge
2016” - cuộc thi có quy mô toàn
cầu và được tổ chức hàng năm bắt
đầu từ năm 2015 bởi University
of Applied Sciences and Arts
Northwestern Switzerland cùng
các đối tác dành cho đối tượng cá
nhân hoặc doanh nghiệp ấp ủ dự
định kinh doanh hoặc đang vận
hành một dự án thực tế.
Tấn Huynh chia sẻ ước mơ lớn
nhất của mình đó chính là được
làm việc trong một viện nghiên
cứu nổi tiếng, được từng ngày
thỏa sức sáng tạo và NCKH để
cống hiến cho xã hội. “Cứ đi rồi
sẽ đến” chính là câu nói truyền
cảm hứng mà chàng trai vô cùng
tâm đắc. Huynh tâm niệm rằng
nỗ lực nào cũng sẽ nhận được
một kết quả xứng đáng, vì thế
hãy luôn nhìn về phía trước, tự
tin theo đuổi đam mê, thành công
sẽ đuổi theo chúng ta.

truong QU C TE A CHAU

19

NHÀ TRƯỜNG QUAN TÂM

ASIAN SCHOOL'S CONCERNS

NHAÂ TRÛÚÂNG

QUAN TÊM

http://www.siu.edu.vn/vi-VN/cuoc-thi-am-nhac-roar/922

Những sinh viên đam mê âm nhạc nhưng nhút nhát, thiếu tự tin trên sân khấu lần đầu tiên
có một sân chơi để thỏa sức phát huy năng khiếu và tỏa sáng cùng tài năng của mình. Đó
là cuộc thi âm nhạc online có tên gọi “ROAR” do các thành viên CLB Nghệ thuật Trường Đại
học Quốc tế Sài Gòn (SIU) lên ý tưởng và tổ chức.
✒ NGÂN HÀ

T

ên gọi cuộc thi - “ROAR” lấy ý
tưởng từ tên một bài hát của nữ ca sĩ
người Mỹ - Katy Perry, nói về một
con người nhút nhát, bị đè nén bởi sự phán
xét của mọi người xung quanh, nhưng bên
trong nhân vật luôn có một tiếng gầm (roar)
chực chờ cất lên, phá tan mọi sự dò xét, và có
ý chí sống mạnh mẽ. Đó cũng chính là tinh
thần của “ROAR” tại SIU.
Chính thức khởi động vào tháng 6/2016,
cuộc thi hát online “ROAR” đã thu hút sự
quan tâm của đông đảo sinh viên SIU. Các
thí sinh tham gia lần lượt thể hiện phần biểu
diễn của mình trực tiếp trước Ban giám khảo.
Vượt qua vòng loại, các bạn trẻ bước tiếp
vào vòng thu âm để phát trong chương trình
SIU - FM hàng tuần. Giám khảo cũng chính
là các bạn sinh viên bình chọn cho phần biểu
diễn của thí sinh mà mình yêu thích thông
qua lượt LIKE trên website: http://www.
siu.edu.vn bằng tài khoản Facebook hoặc
Gmail. 3 thí sinh có lượng bình chọn cao
nhất tiếp tục tranh tài để khán giả chọn ra
giọng ca tài năng nhất. Kết quả chung cuộc,
quán quân cuộc thi “ROAR” mùa đầu tiên
20
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2016 đã thuộc về Nguyễn Phương Anh, SV
ngành Ngôn ngữ Anh ĐH Quốc tế Sài Gòn.
Chia sẻ suy nghĩ về sân chơi mới của SV
SIU, Nguyễn Phương Anh cho biết: “ROAR
là một sân chơi thực sự thú vị dành cho các
bạn sinh viên trong trường. Cuộc thi đã tạo
cơ hội cho sinh viên có đam mê ca hát nhưng
chưa dám thể hiện mình trước đám đông được
trải nghiệm, thử sức mình, đồng thời tạo thêm
động lực thúc đẩy đam mê đó của các bạn
đến gần hơn với người nghe. Sau khi tham
gia chương trình, em đã tự tin hơn và năng
động hơn nhờ vào sự hỗ trợ nhiệt tình từ ban
tổ chức và nhà trường. Em mong cuộc thi sẽ
tiếp tục được tổ chức và phát triển hơn nữa”.
Vui mừng vì thành công của cuộc thi
“ROAR” mùa đầu tiên, SV Lý Quốc Khánh
Trình (Chủ tịch CLB Guitar, thành viên BTC
cuộc thi) cho biết: “ROAR là sân chơi được
hình thành với mong muốn khơi dậy cái tôi,
sự tự tin, tài năng trong mỗi bạn sinh viên
SIU. Được nhà trường tạo mọi điều kiện,
cuộc thi đã diễn ra thành công ngoài sự
mong đợi của chúng em. Chúng em mong
rằng thông qua cuộc thi này mọi người sẽ
kết nối và biết đến nhau nhiều hơn, phần nào
đó thúc đẩy SIU thành một ngôi trường năng

Dự án “Future! Follow Your
Dream!” và hành trình theo
đuổi đam mê của người trẻ
“Future! Follow Your Dream!” là tên
của dự án được sinh viên SIU khóa 7 lên
ý tưởng và tổ chức thực hiện vào ngày
20/5/2016 tại cơ sở Fleming Campus.
Các bạn sinh viên đã thể hiện sự
sáng tạo khi xây dựng mỗi tiết mục là
một câu chuyện ý nghĩa về hành trình
theo đuổi đam mê của người trẻ. Nội
dung chương trình cuốn hút, đa dạng
bên cạnh tài năng của sinh viên cùng
sự phối hợp ăn ý từ những người thực
hiện dự án đã giúp dự án thành công
mỹ mãn.
Dự án được thực hiện nhằm hoàn
thành học phần môn Quản trị nhân
sự, điểm số được tính dựa trên mức độ
thành công của dự án và sự cống hiến
của mỗi thành viên tham gia dự án.

Ảnh: Tư liệu

BÙNG NỔ ÂM NHẠC CÙNG "ROAR"
SÂN CHƠI MỚI CỦA SINH VIÊN SIU

động, sáng tạo, phát huy tối đa năng khiếu
của mỗi cá nhân”.
Trước sân chơi ca hát online “ROAR”, các
bạn sinh viên SIU đã từng gây thích thú khi
sáng tạo nên cuộc thi “Unbelievable Race”
(Cuộc đua không tưởng), lấy cảm hứng từ
format chương trình truyền hình thực tế The
Amazing Race nổi tiếng trên thế giới, tạo
nên sân chơi trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng
cực kỳ thú vị cho SV. Ngoài ra còn rất nhiều
chương trình, dự án học thuật hấp dẫn khác
với tên gọi: Junior, Memories, Future… do
chính SV lên ý tưởng và tổ chức thực hiện,
đã góp phần tạo ra môi trường đại học SIU
năng động và sáng tạo cả trong học tập lẫn
sinh hoạt ngoại khóa.

Giải mã tâm lý học đường

CÙNG CÁC CHUYÊN GIA
✒ HÀ VY

“G
Diễn giả - chuyên gia tâm lý Tiến sĩ
Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Giảng viên
Trường Đại học Sư phạm TPHCM)

Chương trình tư vấn tâm
lý học đường được Trường
Quốc tế Á Châu tổ chức
dành cho học sinh Bậc
Trung học AHS, giúp học
sinh hiểu rõ về sự phát
triển tâm lý của lứa tuổi để
có cách giải quyết những
tình huống trong cuộc
sống cũng như nhìn nhận
và đánh giá những hành
vi phù hợp với lứa tuổi, từ
đó có biện pháp giúp bản
thân phòng tránh những
vấn đề liên quan đến tâm
sinh lý tuổi học trò.

iải mã tuổi
mới lớn” và
“Xây dựng
văn hóa sử
dụng Facebook” là 2 chủ đề
được các chuyên gia tâm lý chia
sẻ trong chương trình tư vấn
tâm lý học đường diễn ra tại
Trường Quốc tế Á Châu năm
học 2016-2017.
Sự phát triển nhanh về thể
chất và tâm sinh lý cộng với sự
bùng nổ thông tin liên quan tới
giới tính ảnh hưởng khá nhiều
đến suy nghĩ và hành vi của giới
trẻ hiện nay, nhất là trẻ trong độ
tuổi vị thành niên. Nhận thức
được tầm quan trọng của việc
giáo dục giới tính cho học sinh
trong độ tuổi này, Trường Quốc
tế Á Châu đã mời các chuyên
gia tâm lý giáo dục uy tín để gặp
gỡ, tư vấn, giúp các em học sinh
nhận thức đúng đắn và có được
những kỹ năng tốt để bảo vệ và
phát triển bản thân.
Các chuyên gia tâm lý gỡ rối
như thế nào?
Diễn giả - chuyên gia tâm lý
TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
(Giảng viên Trường Đại học Sư
phạm TPHCM) và TS. Huỳnh
Anh Bình (Giám đốc Trung
tâm Hướng nghiệp TPHCM)
là 2 chuyên gia nổi tiếng tham

gia chương trình tư vấn tâm lý
học đường tại Trường Quốc tế
Á Châu.
Trong buổi nói chuyện của
mình, các chuyên gia đã chia
sẻ nhiều vấn đề thiết thực liên
quan đến kỹ năng sống cũng
như cách ứng xử của giới trẻ
hiện nay. Cụ thể, những kiến
thức về chăm sóc sức khỏe tuổi
dậy thì, nhận thức về giới tính,
hiện tượng đồng tính, cách ứng
xử với tình cảm khác giới cũng
như các kỹ năng phản ứng và tự
vệ khi đứng trước các tình huống
xâm phạm tình dục… được các
chuyên gia “giải mã” một cách
cụ thể, rõ ràng thông qua các trò
chơi và tư vấn trực tiếp với học
sinh. Nhiều vấn đề nhạy cảm về
giới tính như hiện tượng “mộng
tinh” ở các bạn nam hay ngày
“đèn đỏ” ở các bạn nữ khi đến
tuổi dậy thì… cũng được chia sẻ
một cách thoải mái, vui nhộn tại
buổi tư vấn.
Với chủ đề “Xây dựng văn hóa
sử dụng Facebook”, các chuyên
gia tâm lý chỉ ra những điều nên
và hạn chế đối với giới trẻ khi
sử dụng mạng xã hội phổ biến
này. Các tình trạng bất cập liên
quan đến việc sử dụng Facebook
của rất nhiều bạn trẻ hiện nay
như: tình trạng sống ảo, hưởng
ứng các trào lưu xấu, lừa đảo qua
mạng xã hội… cũng được nêu ra
đi kèm các giải pháp cụ thể.

Học sinh Nguyễn Cao Cát
Tiên
“Lắng nghe những chia sẻ
từ các chuyên gia, em có
cái nhìn đúng đắn hơn về
những biến đổi tâm sinh
lý lứa tuổi của bản thân.
Em học thêm được cách
bảo vệ, chăm sóc bản thân,
chẳng hạn như cách đối
phó với những tên yêu râu
xanh, nên ăn những thức
ăn nào để tốt cho sức khỏe
khi bước vào tuổi dậy thì...
Thầy giáo tâm lý còn có
phong cách trình bày rất
hóm hỉnh, hài hước nên
những kiến thức mà thầy
truyền đạt chúng em đều
dễ dàng tiếp thu.”
Học sinh Nguyễn Minh
Anh
“Tư vấn tâm sinh lý học
đường là một chương
trình hết sức ý nghĩa.
Các chuyên gia tâm lý đã
mang đến nhiều kiến thức
bổ ích về tâm lý tuổi vị
thành niên, dạy cho chúng
em những biện pháp để tự
bảo vệ bản thân. Qua cách
truyền đạt dí dỏm của
thầy, chúng em đã biết
thêm được nhiều điều mới
mẻ bên cạnh những kiến
thức giới tính cơ bản được
học ở trường.”
Học sinh Huỳnh Hữu
Thiên Anh
“Buổi tư vấn mang lại
cho em nhiều kiến thức
bổ ích về tâm sinh lý tuổi
mới lớn. Đây vốn là vấn đề
được chúng em quan tâm
vì gần gũi và cần thiết với
lứa tuổi của mình. Có rất
nhiều tình huống cụ thể
được chuyên gia đưa ra,
cũng như chỉ ra những bài
học, những điều cần tránh
để giúp chúng em biết
cách bảo vệ và chăm sóc
bản thân.”

Tiến sĩ Huỳnh Anh Bình (Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp TPHCM)
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ần 1.500 học sinh THPT trong tổng số hơn 4.000 học
sinh Bậc Trung học AHS Trường Quốc tế Á Châu đã sôi
nổi tham gia Ngày hội khoa học do các giáo sư thuộc các
trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ phụ trách.
Diễn ra trong 2 ngày 03 & 04/11/2016, Ngày hội khoa học tại
Trường Quốc tế Á Châu hướng đến các chủ đề về khoa học, công
nghệ, kỹ thuật trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay. Sự kiện đặc biệt
có sự góp mặt của các giáo sư, giảng viên đến từ các trường đại học
hàng đầu Hoa Kỳ: American University, Kansas University, Florida
International University, University of South Carolina, University
of Illinois, University of The Pacific, Auburn University.
Với nhiều chủ đề phong phú, đa dạng, các giáo sư đã mang đến
cho học sinh những kiến thức khoa học hết sức độc đáo và bổ ích.
Điển hình như: "Mô hình làm cân bằng" qua trò chơi "Thả dù" để
thông qua đó học sinh có thể tính toán được cách vận hành của một
máy bay qua các công thức toán học; tiếp cận với hình thức giáo dục
mới thông qua mô hình 4D hay những ảnh hưởng, tác hại của mạng
xã hội đối với từng cá nhân theo chủ ý hoặc vô thức… Những khái
niệm về khoa học, kỹ thuật, công nghệ tưởng chừng rất khô khan
nhưng thông qua phương pháp giảng dạy nhiều tương tác kết hợp
trực quan sinh động với ứng dụng thực tiễn, các em học sinh đã dễ
dàng tiếp nhận kiến thức mới rất thiết thực.
Phối hợp với các tổ chức khoa học uy tín, Ngày hội khoa học (hay
còn gọi là STEM) được Trường Quốc tế Á Châu tổ chức thường
xuyên. Đây là mô hình được triển khai ở nhiều nước Âu, Mỹ với mục
đích giúp học sinh tiếp cận kiến thức thông qua các phương pháp trực
quan sinh động. Ngoài ra, thông qua hoạt động này, học sinh Trường
Quốc tế Á Châu có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các giáo sư và giảng
viên đến từ các trường đại học danh tiếng Hoa Kỳ.

Ảnh: Tư liệu

CÙNG CÁC
GIÁO SƯ ĐẠI
HỌC HOA KỲ

✒ CAO MINH
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SCHOOL IS COOL !

Lauren Sinclair

Các giáo sư của các
trường đại học Hoa Kỳ
tham dự Ngày hội khoa
học AHS

Khoa Nghiên cứu
chuyên nghiệp - Đại
học American (Đứng
thứ 72 trong top các
trường ĐH quốc gia
của Mỹ)

Sean Busenlener

Ben Carlston
Giáo sư ngành Tài
chính - Đại học Pacific,
California (Đứng thứ
108 trong top các
trường ĐH quốc gia
của Mỹ)

Giám đốc học vụ - Đại
học Auburn (Đứng
thứ 102 trong top các
trường ĐH quốc gia
của Mỹ)

Mohammad Qureshi

Herbert Tuttle

Trưởng khoa Quản trị nhà hàng
- khách sạn - Đại học Quốc tế
Florida (Đứng đầu trong các
trường đào tạo ngành Quản trị
nhà hàng - khách sạn ở Mỹ về số
lượng SV tốt nghiệp có việc làm)

Trợ lý Trưởng khoa
Khoa học kỹ thuật - Đại
học Kansas (Đứng thứ
55 trong top các trường
ĐH công lập Mỹ)

Christopher Boyer

Collin Crick

Trưởng khoa Lịch sử
khoa học - Đại học
Illinois, Chicago (Đứng
thứ 152 trong top các
trường ĐH quốc gia
của Mỹ)

Giám đốc Học vụ - Đại
học South Carolina
(Đứng đầu trong các
trường đào tạo về
ngành Kinh doanh
quốc tế tại Mỹ)

T

rong ngày 03/11, tại Trường Đại học Quốc tế Sài
Gòn (SIU) đã diễn ra chương trình hội thảo “Định
hướng về việc làm đối với các khối ngành SIU
trong thế giới toàn cầu hóa” với sự tham gia của Giáo sư
Lauren Sinclair - Đại học American & Giảng viên Sean
Busenlener - Đại học Auburn.
Buổi hội thảo đã mang đến cho sinh viên SIU nhiều
thông tin bổ ích về xu hướng các ngành nghề trong
thời đại toàn cầu hóa và kinh tế tri thức hiện nay với
những cơ hội nghề nghiệp đi cùng thách thức dành cho
các bạn trẻ năng động. Trong buổi hội thảo, sinh viên
SIU đã nhiệt tình thảo luận và nêu ra các vấn đề thiết
thực như: cách tìm kiếm cơ hội đạt học bổng cao học tại
Hoa Kỳ, lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân, cơ
hội nghề nghiệp tại Hoa Kỳ… với các giáo sư đến từ các
trường ĐH hàng đầu trên thế giới. Diễn ra trong không
khí sôi nổi, chương trình hội thảo còn là cơ hội để sinh
viên SIU tìm hiểu thêm về các trường ĐH Hoa Kỳ và rèn
luyện sự tự tin trong giao tiếp tiếng Anh.
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STUDENTS' DREAMS

ÛÚÁC MÚ

HOÅC SINH

Đại học

McG
•
•
•
•
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Đứng thứ 42 theo World
University Rankings
2017
Đứng thứ 39 theo
World Reputation
Rankings 2016
Đứng thứ 30 theo
QS World University
Rankings 2016/17
Đứng thứ 1 ở Canada
về chương trình đào
tạo tiến sĩ y khoa trong
12 năm liên tiếp theo
Maclean’s University
Rankings 2017.

truong QU C TE A CHAU

Ảnh: www.harriet.tatham

Các xếp hạng của McGill
University:

Gill

M

✒ ĐÌNH BẢO (Lược dịch)
cGill University là một trong những trường đại học
danh tiếng ở Canada và thuộc top những trường đại
học hàng đầu thế giới.

McGill được thành lập năm 1821 do James McGill
hiến tặng. Kể từ đó đến nay, McGill University đã
phát triển thành một trường đại học danh tiếng với 2 cơ sở, 10 khoa,
hơn 300 chương trình giảng dạy và 40.000 sinh viên đến từ 180 quốc
gia trên toàn cầu. McGill University hợp tác với 4 bệnh viện thực hành
để huấn luyện thực tập cho hơn 1.000 sinh viên y khoa trước khi tốt
nghiệp mỗi năm.
Cơ sở chính của McGill University tọa lạc tại trung tâm thành phố
Montreal thuộc chân núi Hoàng gia (Mount Royal). Bên cạnh cơ sở
chính là khu đô thị Milton Parc, nơi sinh sống của nhiều sinh viên
McGill. Cơ sở 2 cách cơ sở chính 29 km về phía Tây trong không gian
ngoại thành yên tĩnh. Có tới 13 thư viện nhỏ với hơn 6 triệu đầu sách
được bố trí trong khuôn viên 2 cơ sở của trường nhằm phục vụ nhu cầu
học tập, nghiên cứu của sinh viên.
McGill là thành viên của Hiệp hội các trường đại học Mỹ (Association
of American Universities) từ năm 1926, bao gồm các trường đại học
nghiên cứu hàng đầu ở Bắc Mỹ. Bên cạnh đó, McGill còn là thành viên
sáng lập của Universitas 21, mạng lưới quốc tế của các viện nghiên cứu
chuyên sâu hàng đầu thế giới.
Chương trình giảng dạy và nghiên cứu của McGill được công nhận
trên toàn thế giới. Đáng kể nhất là nghiên cứu của Ernest Rutherford
được tiến hành tại McGill về bản chất của chất phóng xạ đã từng
giành được giải Nobel Hóa học năm 1908. Ngày nay, các giáo sư của
trường đang xây dựng các lĩnh vực mới như biểu sinh học, phát triển
các nguồn năng lượng thay thế từ cây trồng và hướng những thành
tựu của con người vào mọi lĩnh vực khả thi. Ngoài ra, 250.000 cựu sinh
viên của trường đã tạo thành một mạng lưới toàn cầu rộng lớn. Nhiều
người trong số đó gặt hái được thành công lớn trong nghề nghiệp như
trở thành thẩm phán tòa án tối cao, là tác giả và nhạc sĩ danh tiếng với
nhiều giải thưởng được trao, trở thành phi hành gia…
Khả năng cân bằng giữa việc học và các hoạt động ngoại khóa là một
điểm mạnh nổi bật của sinh viên McGill. Ngoài truyền thống thể thao
phong phú với nhiều sinh viên đã trở thành vận động viên Olympic,
McGill còn có hàng trăm câu lạc bộ, hiệp hội và các nhóm cộng đồng
dành cho sinh viên.
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NHỮNG NGÀY Ở HARVARD
CỦA ĐỖ HOÀNG BÁCH
Đỗ Hoàng Bách - Học sinh lớp 12 cơ sở Pasteur đã theo học tại Trường Quốc tế Á Châu trong suốt
11 năm và là gương mặt học sinh giỏi nhiều năm liền.

Thư viện ĐH Harvard

Tham dự hội thảo tại Harvard

✒ CÁT BI

Năm 2016, Đỗ Hoàng Bách nhận được học bổng
hỗ trợ du học hè tại Harvard trị giá 1.000 USD.
Sở hữu thành tích học tập nổi trội và tinh thần
nhiệt huyết trong nhiều hoạt động, Đỗ Hoàng
Bách gây ấn tượng với nhiều trường đại học tại
Hoa Kỳ. Mới đây, có đến 6 trường đại học tại Hoa
Kỳ đã quyết định trao những suất học bổng giá trị
cho Đỗ Hoàng Bách, bao gồm:
• Học bổng 46.000 USD tại ĐH Idaho (Top 5
trường Kinh doanh trên thế giới);
• Học bổng 9.300 USD/năm tại ĐH Central
Washington (Xếp thứ 11 nhóm trường công lập);
• Học bổng 58.000 USD tại ĐH Nebraska (Top 50
trường đại học quốc gia công lập, xếp thứ 99
trường đại học quốc gia);
• Học bổng 8.000 USD/năm tại ĐH Iowa State
(Xếp thứ 111 trường đại học quốc gia);
• Học bổng 96.000 USD tại ĐH Pacific Lutheran
(Xếp thứ 15 ở khu vực phía Tây);
• Học bổng 56.000 USD tại ĐH Drury.
26
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hận học bổng hỗ
trợ du học hè tại
Harvard sau khi
vượt qua quy trình
xét tuyển gắt gao,
mùa hè 2016, Đỗ Hoàng Bách HS Trường Quốc tế Á Châu là
một trong số rất ít học sinh Việt
Nam được Harvard tạo điều kiện
học tập và sinh hoạt như những
sinh viên thực thụ tại trường ĐH
danh tiếng hàng đầu thế giới.
Điểm đến của ước mơ
Harvard luôn là điểm đến mơ
ước của hàng tỷ học sinh trên
khắp thế giới, Đỗ Hoàng Bách
cũng không phải là ngoại lệ. Ước
mơ tưởng chừng không tưởng
đó lại trở thành sự thật vào kỳ
nghỉ hè vừa qua khi Bách nắm
bắt thành công cơ hội nhận học
bổng hỗ trợ du học hè 4 tuần tại
Harvard dù chưa có bất kỳ kinh
nghiệm “săn” học bổng nào. Sự
thể hiện xuất sắc sau 2 vòng thi
SAT và làm bài luận đã giúp Đỗ

Hoàng Bách được miễn vòng
phỏng vấn, có mặt trong danh
sách học sinh đến Harvard, đồng
thời còn nhận được học bổng hỗ
trợ chi phí cho chuyến đi.
Có mặt ở ký túc xá Harvard
sau chuyến bay dài gần 20
tiếng, Bách được hội ngộ với
những học sinh ưu tú đến từ các
quốc gia khác được lựa chọn
cùng tham gia khóa học. Buổi
sáng đầu tiên ở Harvard, nhóm
được tận mắt tham quan khuôn
viên trường rộng lớn. Bách
nhanh chóng bước vào ngày học
cùng các giáo sư Harvard. Được
học tập và sinh hoạt trong môi
trường với những cá nhân nổi
bật khác đến từ khắp nơi trên
thế giới, từng thành viên như
được truyền thêm năng lượng
và cảm hứng mạnh mẽ. Tuy
nhiên, chỉ như vậy không làm
nên điều đặc biệt ở Harvard,
trải nghiệm đáng nhớ nhất đối
với Bách là mỗi học sinh được
bắt tay vào làm việc hoặc tham
gia thực hiện các dự án phù hợp
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Đỗ Hoàng Bách tại ĐH Harvard

với lựa chọn nghề nghiệp tương
lai. Nhóm được phân bổ đa
dạng, người tham gia dự án tâm
lý học của sinh viên Harvard,
người tham gia dự án của LIGO
(một tổ chức con của NASA
nghiên cứu về vũ trụ), có bạn
tham gia xây dựng phần mềm
ứng dụng, riêng Bách trở thành
thực tập sinh tại RueBaRue công ty mới thành lập ở Boston,
chuyên xây dựng app trên điện
thoại về những địa điểm du lịch.
Đây chính là nơi vô cùng hoàn
hảo để Bách vừa làm, vừa học
hỏi kinh nghiệm trở thành một
doanh nhân như mong muốn
của mình. Hàng ngày, tự đi tàu
điện ngầm đến công ty vào buổi
trưa sau khi kết thúc tiết học ở
trường, Bách được giao khối
lượng công việc vừa sức để kịp
trở về ký túc xá vào buổi tối học
nhóm cùng các bạn.
Người Mỹ nổi tiếng với sức
mạnh văn hóa doanh nghiệp,
điều đó thể hiện rõ trong môi
trường làm việc chuyên nghiệp
mà Bách được “thử sức”. Dù là
người mới, Bách cũng được tin
tưởng giao trọng trách như một
mảnh ghép quan trọng tương tự
các thành viên khác. Lãnh đạo
luôn thân thiện, hòa đồng cùng
nhân viên, hầu như không nghe
thấy lời chê trách, chỉ luôn có
sự cổ vũ, khuyến khích để hoàn
thành tốt công việc. Mọi người
đều hướng đến mục tiêu chung
là giúp cho dự án đạt hiệu quả tốt
nhất chứ không phải thể hiện ai
là người giỏi nhất. Những điều
đó vừa thôi thúc vừa buộc Bách
phải nỗ lực hết sức và có trách
nhiệm với công việc, dự án của
công ty mình.
Ngoài thời gian bận rộn dành
cho học tập và công việc, Bách
còn tham gia vô số hoạt động
bổ ích khác cùng những người
bạn mới như: tham quan các đại
học danh tiếng trong bang như
Boston University, MIT; tham
dự các hội thảo tuyển sinh quốc
tế; xem triển lãm nghệ thuật và
thiên văn học vào cuối tuần; du
ngoạn New York, Rhode Island;
đón ngày Quốc khánh Mỹ bên
bờ sông Charles nổi tiếng…
Những người truyền cảm
hứng
Thời gian 4 tuần tưởng như

ngắn ngủi, nhưng ở nơi tận
dụng từng giây phút quý báu
như Harvard, Bách và những
người bạn của mình đã học hỏi
được thái độ kỷ luật và tinh thần
học tập cao độ như những sinh
viên Harvard thực thụ. Nhìn lại
hành trình, ai cũng nhận thấy sự
trưởng thành trong cả tư duy và
hành động. Cũng như những con
người Harvard luôn mang đầy
hoài bão, Đỗ Hoàng Bách đã
hẹn chắc chắn sẽ sớm trở lại Mỹ
trong vai trò một tân sinh viên
theo đuổi khát khao trở thành
doanh nhân thành đạt.
Trở về Việt Nam sau chuyến
đi cũng là thời điểm Đỗ Hoàng
Bách bước sang năm cuối cấp 3
tại Trường Quốc tế Á Châu, ngôi
trường như chia sẻ của Bách là
“đầy tự hào khi theo học trong
suốt nhiều năm qua”. Những
kiến thức và kỹ năng tiếng Anh
được học ở trường đã góp phần
giúp Bách nắm bắt thành công
cơ hội đến với Harvard và cũng
chính những gì tích lũy được ở 3
năm bậc THPT sẽ là một trong
những điều kiện quan trọng
để trường đại học Mỹ xem xét
năng lực của Bách. Với kết quả
học tập tốt cả chương trình Việt
Nam và tiếng Anh quốc tế, Bách
còn có thêm thế mạnh về ngoại
khóa khi được biết đến là gương
mặt quen thuộc và gần như luôn
tiên phong trong tất cả các hoạt
động, lễ hội tại trường. Có thời
điểm chân phải băng bó vì tai
nạn bất ngờ, Bách vẫn bước lên
sân khấu AHS Idol cùng tập thể
lớp mình trình diễn một vở kịch
chỉn chu và đầy cảm xúc truyền
đi những thông điệp ý nghĩa tới
mọi người. Trách nhiệm thể hiện
trong cả sân chơi, đó là tố chất
Bách đã có trước khi đến với
Harvard.
Nếu sự tự tin và bản lĩnh
Asian School đã giúp Bách gây
ấn tượng với nhiều bạn bè quốc
tế và cả những “đồng nghiệp”
mới ở Hoa Kỳ, thì tương tự ở
hiện tại, Đỗ Hoàng Bách đã sẵn
sàng bước ra thế giới thêm lần
nữa. Cái tên Đỗ Hoàng Bách
cũng sẽ trở thành nguồn cảm
hứng tiếp theo cho nhiều học
sinh ở Trường Quốc tế Á Châu
đang từng ngày kiên trì nuôi
dưỡng đam mê và những ước
mơ tốt đẹp.

Hội thảo “TOEIC và cơ hội việc làm tại Vietnam
Airlines 2016”

H

ội thảo “TOEIC và cơ hội việc làm tại Vietnam Airlines
năm 2016” do Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU)
phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam
(Vietnam Airlines) và IIG - đại diện Viện Khảo thí Giáo dục
Hoa Kỳ (ETS) tại Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại SIU vào ngày
10/5/2016.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Liên đội phó Liên đội 4 Vietnam Airlines chia
sẻ thông tin cơ hội việc làm tại Hãng hàng không Quốc gia năm 2016

Tại hội thảo, đại diện Vietnam Airlines gồm bà Nguyễn
Thị Thu Hằng - Liên đội phó Liên đội 4 Vietnam Airlines cùng
cán bộ phụ trách tuyển dụng tiếp viên Vietnam Airlines đã
giới thiệu, phổ biến quy trình tuyển dụng tiếp viên hàng
không, chia sẻ những lợi ích khi trở thành tiếp viên của hãng
hàng không quốc gia lớn nhất Việt Nam và những cơ hội
việc làm cho sinh viên SIU trong năm 2016.

Ngoài việc tìm hiểu thông tin, sinh viên SIU còn được trực tiếp đặt câu
hỏi với nhà tuyển dụng về cơ hội nghề nghiệp, các điều kiện tuyển dụng
và gặp gỡ, giao lưu với tổ tiếp viên Vietnam Airlines

Liên quan đến các tiêu chí tuyển dụng, năng lực ngoại ngữ
- cụ thể là chuẩn hóa TOEIC cũng là vấn đề được quan tâm
hàng đầu tại hội thảo, đã được ông Nguyễn Hiền - đại diện
IIG Việt Nam tư vấn tận tình. IIG nhấn mạnh việc đạt được
chứng chỉ quốc tế TOEIC sẽ giúp sinh viên tự tin về cơ hội
việc làm và hội nhập quốc tế, điển hình là cơ hội việc làm tại
Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines trao học bổng cho các sinh viên ưu tú của SIU
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TÌM RA CÁC GƯƠNG MẶT XUẤT SẮC CỦA CUỘC THI
TÌM KIẾM TÀI NĂNG 2016

✒ THANH HUYỀN (Tổng hợp và lược dịch)

A

mancio Ortega Gaona (Amancio
Ortega) là người sáng lập và là cựu
Chủ tịch của Tập đoàn thời trang
Inditex - nổi tiếng với chuỗi cửa
hàng quần áo và phụ kiện Zara.

Tuổi thơ khốn khó

Amancio Ortega sinh ngày 28/3/1936 tại
Busdongo de Arbás, León, Tây Ban Nha. Ông
là con út trong một gia đình nghèo đông con với
cha là một công nhân đường sắt và mẹ là một
người giúp việc. Khi gia đình chuyển đến La
Coruña, Ortega phải bỏ học ở tuổi 14 và chạy
việc vặt ở một cửa hàng may ngay trung tâm
thành phố.

Cuộc thi thu hút đông đảo học sinh tham gia

T

ạo ra sân chơi bổ ích, khuyến khích sự nỗ lực của học sinh trong học tập là
mục đích của cuộc thi Tìm kiếm tài năng do Trường Quốc tế Á Châu tổ chức.
Năm 2016, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh.
Trải qua các vòng thi gay cấn, cuộc thi đã tìm ra 10 học sinh xuất sắc nhất để
trao các suất học bổng 50% học phí năm học 2016-2017 trị giá mỗi suất từ 36,1
- 71,6 triệu đồng. Các gương mặt học sinh đạt được học bổng gồm: Bùi Đặng
Lan Dung (lớp 5/4), Lê Phạm Khánh Linh (lớp 5/2), Huang Di Chinh (lớp 5/4),
Huỳnh Khánh Toàn (lớp 4/5), Tôn Long Thịnh (lớp 5/4), Nguyễn Trọng Minh Anh
(lớp 4/1), Bùi Huyền Thảo My (lớp 9/17), Nguyễn Tuấn Khôi (lớp 9/6), Đoàn Khôi
Nguyên (lớp 10/13), Nguyễn Đinh Hưng Thịnh (lớp 10/18).
Phần thưởng còn được trao bởi Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn với học bổng 40%
học phí 4 năm đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt, trị giá mỗi suất từ
71,4 - 82,1 triệu đồng hoặc 20% học phí 4 năm đối với chương trình giảng dạy
bằng tiếng Anh, trị giá mỗi suất từ 92,9 - 101,8 triệu đồng. Học sinh Hứa Phương
Anh (lớp 12/3) đã giành chiến thắng tại cuộc thi và nhận được suất học bổng trị
giá 71,4 triệu đồng.
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Sau nhiều năm làm việc cho các cửa hàng và
tiệm may khác nhau, Amancio Ortega bắt tay
vào việc tự làm ra những sản phẩm quần áo chất
lượng song giá rẻ để mọi người có thể mua thay
vì trước đó, chỉ những người giàu có mới đủ khả
năng. Từ nguồn vải lấy từ Barcelona, sản phẩm
của Amancio Ortega bán ra luôn có mức giá rẻ
hơn so với các cửa hàng địa phương.
Năm 1972, Amancio Ortega thành lập công
ty Confecciones Goa chuyên sản xuất và bán áo
choàng tắm.
Năm 1975, Amancio Ortega quyết định mở
một cửa hàng thời trang tại trung tâm thành
phố La Coruña, Tây Ban Nha. Chỉ 8 năm sau
đó, Zara phát triển thành công và mở thêm 9 cửa
hàng tại những thành phố lớn nhất trên toàn lãnh
thổ Tây Ban Nha.
Năm 1985, Amancio Ortega thành lập Tập
đoàn Inditex tại Arteixo, Galicia, Tây Ban Nha.
Sự ra đời của Tập đoàn Inditex đặt nền móng cho
hệ thống phân phối sản phẩm đáp ứng sự thay
đổi của thị trường.
Ngày nay, Inditex là một trong những tập đoàn
thời trang lớn nhất thế giới với 8 thương hiệu
gồm: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka,
Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe và hơn
7.000 cửa hàng ở 91 quốc gia trên khắp thế giới.
Trong những năm gần đây Inditex đã mở
nhiều hơn một cửa hàng mỗi ngày, tương đương
khoảng 500 cửa hàng trong một năm. Việt Nam,
New Zealand, Paraguay, Aruba, và Nicaragua
là 5 thị trường mới của Zara trong nỗ lực khai
trương từ 280 đến 360 cửa hàng mới trong năm
2016.
Ngày 08/9/2016, cửa hàng Zara đầu tiên ở
Việt Nam chính thức khai trương tại Vincom
Center, TPHCM. Việt Nam hứa hẹn là thị trường
tuyệt vời cho Zara do sự đô thị hóa nhanh chóng
và toàn cầu hóa nên số lượng người tiêu dùng
quan tâm đến thời trang quốc tế ngày càng tăng.
Trong tương lai, Zara sẽ mở rộng thêm hệ thống
cửa hàng tại Việt Nam.

Ảnh: www.keywordsking.com

Khởi nghiệp

Ảnh: www.thesoundingsgroup.com

HAI LẦN “SOÁN NGÔI” BILL GATES CỦA
ÔNG TRÙM THỜI TRANG AMANCIO ORTEGA
Bí quyết thành công

Tốc độ thần tốc
Trong khi một chiếc váy xuất hiện tại
tuần lễ thời trang phải mất vài tháng để có
mặt tại cửa hàng, bạn có thể tìm thấy một
thiết kế tương tự tại cửa hàng Zara chỉ vài
tuần sau đó. Ở Zara, sản phẩm mới luôn lên
kệ nhanh hơn so với bất cứ đối thủ nào trên
thị trường. Do đó, Zara được mệnh danh là
“thời trang nhanh” (fast fashion). Theo một
báo cáo của CNBC, chiến lược của Ortega
Amancio Ortega Gaona
là luôn cập nhật hàng mới ở các cửa hàng
Zara 2 lần một tuần và đơn đặt hàng được xử lý trong vòng 48 giờ.
Đáp ứng thị hiếu khách hàng
“Khách hàng là yếu tố chính thúc đẩy kinh doanh”, Ortega đã phát
biểu trong báo cáo hàng năm của Inditex vào năm 2009. Ông liên tục
theo đuổi để thực hiện phương châm đó. Sự nhạy bén về thời trang của
Ortega đến từ việc quan sát những gì mọi người đang mặc và lắng nghe
những gì họ muốn.
Chuỗi cung ứng hiệu quả
Thay vì chọn Trung Quốc có chi phí nhân công rẻ, thiết kế của
Ortega được cắt, phân chia tại các nhà máy đặt tại Tây Ban Nha, Bồ
Đào Nha và Morocco, sau đó phân phối đến một mạng lưới các cửa
hàng địa phương. Chuỗi cung ứng hoạt động một cách hiệu quả cho
phép công ty phản ứng nhanh với các xu hướng mới. Bằng cách đó,
các cửa hàng luôn có sản phẩm mới - những gì khách hàng đang thực
sự muốn mua và tránh được hàng tồn kho.
Không ngừng đổi mới
“Phát triển hoặc là tàn lụi. Nếu bạn muốn đổi mới, hãy cố gắng thực
hiện, đừng suy nghĩ quá nhiều đến kết quả”, Ortega cho biết.

Tỷ phú thế giới 2 lần “soán ngôi” Bill Gates

Theo tạp chí Forbes, Amancio Ortega xếp thứ 2 trong danh
sách những tỷ phú giàu nhất thế giới và xếp thứ nhất trong
danh sách những người giàu nhất châu Âu với tổng tài sản là
67 tỷ USD (tính đến ngày 04/10/2016).
Amancio Ortega đã giành danh hiệu người giàu nhất thế
giới từ Bill Gates lần đầu tiên vào tháng 10/2015 khi cổ phiếu
Inditex đạt mức cao và tăng giá trị tài sản của Ortega đến 80 tỷ
USD. Tương tự, ngày 08/9/2016, khi giá trị cổ phiếu Inditex
tăng 2,5%, tài sản của Amancio Ortega đã tăng lên ngưỡng
79,5 tỷ USD, vượt mặt nhà sáng lập Microsoft Bill Gates khi
đó nắm giữ 78,5 tỷ USD. Dù sau đó, Bill Gates lại dẫn đầu
danh sách người giàu nhất thế giới song theo dự đoán, 2 tỷ
phú sẽ tiếp tục cạnh tranh vị trí người giàu nhất thế giới trong
tương lai.
Cuộc đời của Ortega là một câu chuyện thành công từ nghèo
khó đến giàu sang. Do xuất thân nghèo khó nên Ortega luôn
khiêm tốn ngay cả khi đã thành công. Theo tờ The Telegraph,
ông chủ của Tập đoàn Inditex chưa bao giờ có một văn phòng
riêng đúng nghĩa. Ortega thường ngồi làm việc tại một cái bàn
giản dị trong trụ sở Inditex ở quê nhà La Coruña. Hơn nữa,
ông luôn dành thời gian nói chuyện với các nhà thiết kế, các
chuyên gia và những người cung cấp vải của nhà máy.
Năm 2011, Ortega tuyên bố nghỉ hưu. Phó Chủ tịch và
Giám đốc điều hành Pablo Isla thay thế ông lãnh đạo Tập
đoàn Inditex. Tuy nhiên, ông vẫn là cổ đông lớn của tập đoàn
với 1.848.000.315 cổ phiếu trong tay. Hiện nay, Ortega còn
đầu tư vào lĩnh vực bất động sản ở nhiều nơi trên thế giới như
Madrid, Barcelona, London, Chicago, Miami và New York có
trị giá hơn 8 tỷ USD.
truong QU C TE A CHAU
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dãy núi Blue Ridge. Năm 2014, Cục
Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ đặt
tên cho Charlottesville là “thành phố
hạnh phúc nhất của Mỹ”.
55,7% lớp học tại Đại học Virginia
có sĩ số chưa tới 20 sinh viên và tỷ lệ
sinh viên/giảng viên của trường là 15/1.
Các ngành học nổi trội của Virginia
Ảnh: huffpost.com
gồm: Kinh tế, Thương mại, Sinh học/
Khoa học Sinh học, Quan hệ quốc tế và
✒ TRẦN NGỌC (Tổng hợp và lược dịch)
Tâm lý học. Ngoài ra, chỉ số hài lòng
của sinh viên dành cho trường rất cao
niversity of Virginia là trường với tỷ lệ 97%.
đại học công lập được thành lập
Trường nổi tiếng với hệ thống
năm 1819 bởi cựu Tổng thống “Honours system” được thành lập từ
Thomas Jefferson, tác giả bản Tuyên năm 1842 do sinh viên tự quản. Sinh
ngôn Độc lập của Hoa Kỳ. Ông cũng viên phải tuân theo 3 quy tắc là không
chính là thành viên của hội đồng trường nói dối, không lừa gạt và không ăn cắp.
vào những ngày đầu cùng với 2 cựu tổng Sinh viên vi phạm một trong 3 quy tắc
thống khác là Madison và Monroe. Khi trên, nếu bị chứng minh là có tội sẽ bị
thiết kế Đại học Virginia, Jefferson bố đuổi học.
trí thư viện ngay tại vị trí trung tâm như
Ngoài ra, trường còn nổi tiếng với câu
một lời cam kết theo đuổi tri thức.
lạc bộ Jefferson Literary and Debating
Society.
Được
Các xếp hạng của Đại học Virginia:
thành lập năm
- Đứng thứ 56 theo US College Rankings 2017
1825, đây là câu
- Đứng thứ 121 theo World University Rankings 2017
lạc bộ thảo luận
- Đứng thứ 24 trong các trường đại học quốc gia tốt
chuyên đề dành
nhất ở Mỹ theo U.S. News & World Report 2016
cho sinh viên lâu
Thư viện đóng vai trò rất quan trọng đời nhất ở Mỹ. Hiện nay, câu lạc bộ vẫn
tại Đại học Virginia, là nơi cung cấp 5 họp mặt vào lúc 7:29 mỗi tối thứ Sáu
triệu cuốn sách, 16 triệu bản thảo và tài hàng tuần tại hội trường Jefferson.
liệu, một kho lưu trữ điện tử khổng lồ
Đại học Virginia đã đào tạo 8 phi hành
gồm các tài liệu của Jefferson và những gia NASA, 8 người đoạt giải Pulitzer
đoạn phim hiếm từ Thời kỳ Dân quyền và 51 học giả Rhodes. Những cựu sinh
giai đoạn 1865-1970.
viên nổi tiếng của trường gồm: nhà thám
Đại học Virginia tọa lạc tại hiểm địa cực Richard Byrd, tác giả Edgar
Charlottesville - Virginia. Địa danh này Allen Poe, nghệ sĩ Georgia O'Keeffe, và
được UNESCO công nhận là di sản thế Tina Fey - nhà văn, nữ diễn viên & nhà
giới và là khu du lịch sầm uất thuộc sản xuất truyền hình.

U
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SINH VIÊN SIU “ẴM TRỌN”
HỌC BỔNG THẠC SĨ KINH TẾ MỸ
✒ CÁT BI

C

hỉ có 2 ứng viên đáp ứng được các
tiêu chí khắt khe để nhận học bổng
Graduate Teaching Assistantship
dành cho chương trình Thạc sĩ Kinh tế do
Wichita State University cấp, một trong số đó
là Huỳnh Ngọc Nam Phương - nữ sinh người
Việt gây ấn tượng với điểm GPA đạt tối đa và
là thành viên tích cực trong nhiều hoạt động
ngoại khóa.
Bản lĩnh SIU trên đất Mỹ
Với ước mơ trở thành một chuyên gia tư
vấn đầu tư xuất sắc, sau tốt nghiệp ĐH tại
SIU, Nam Phương mang theo đam mê và
hoài bão lên đường du học tại Mỹ. Đăng
ký ứng tuyển chương trình Thạc sĩ Kinh tế
tại Wichita State University thuộc tiểu bang
Kansas - Hoa Kỳ, Nam Phương dễ dàng vượt
qua các điều kiện đầu vào và hoàn tất thủ tục
nhập học chỉ trong thời gian ngắn.
Vốn đã có 4 năm học tập trong môi trường
đại học quốc tế năng động tại SIU nên bước
sang môi trường học tập mới tại Hoa Kỳ,
Nam Phương thích ứng nhanh chóng và tiến
xa hơn so với những dự tính ban đầu. Nam
Phương cho biết: “Vào thời điểm bắt đầu
học kỳ mới, các ứng viên đều phải nỗ lực rất
nhiều nếu muốn giành được học bổng vì các

tiêu chí vô cùng khắt khe dựa trên kết quả học
tập và các đánh giá dựa trên hoạt động ngoại
khóa của ứng viên trong các tổ chức hoặc câu
lạc bộ Kinh tế…”

Không chỉ trở thành thủ khoa bậc Thạc sĩ ngành
Kinh tế học với điểm trung bình (GPA) đạt tối đa
ở tất cả các môn học của học kỳ mùa thu 2015
tại Wichita State University, nữ sinh người Việt
còn xuất sắc vượt qua nhiều ứng viên để nhận
được 1 trong 2 suất học bổng Graduate Teaching
Assistantship do trường đại học này cấp.
Bên cạnh học bổng hỗ trợ học phí cho ứng
viên xuất sắc, Nam Phương còn nhận được
khoản trợ cấp 3.000 USD/học kỳ cho công
việc trợ giảng tại Wichita State University.
Đây là trải nghiệm thực tế vô cùng quý giá đối
với sinh viên nước ngoài như Nam Phương vì
cơ hội học hỏi, áp dụng các kiến thức đã học
vào thực tiễn thông qua nhiều hoạt động như:
trợ giúp giáo sư trong quá trình giảng dạy,
nghiên cứu tài liệu và thực hiện đề án khoa
học cùng các giáo sư danh tiếng…
Lựa chọn cho tương lai
Hoạt bát và quyết đoán là 2 tính cách mà
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Cựu sinh viên SIU Huỳnh Ngọc Nam Phương trong buổi lễ nhận bằng
tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế tại Wichita State University

bạn bè ấn tượng nhất về Nam Phương. Chính
vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi cô bạn luôn
tự chủ trong mọi việc, kể cả ở những bước
ngoặt quan trọng của tuổi trẻ. Năm 18 tuổi,
không ai khác, chính Nam Phương đã tự đưa
ra quyết định cho tương lai của mình. Phần vì
yêu thích kinh doanh, phần vì muốn thử thách
bản thân trong môi trường cạnh tranh quốc
tế sôi động, Nam Phương đã chọn theo học
chuyên ngành Thương mại quốc tế tại SIU,
nơi có “học bổng đầu vào và môi trường giáo
dục theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ là một nền tảng
rất tốt để tôi tiến thêm một bước du học thạc
sĩ sau tốt nghiệp ĐH”, Nam Phương lý giải về
sự lựa chọn của mình.
Sau 4 năm miệt mài phấn đấu để hiện diện
đầy tự hào ở Hoa Kỳ đúng như kỳ vọng, Nam
Phương lại tiếp tục khẳng định bản thân trước
nhiều bạn bè quốc tế. Sở hữu kết quả học tập
đáng nể, Nam Phương được đích thân Chủ
tịch của W. Frank Barton School of Business
đề cử tham gia GRASP (hội nghị chuyên đề
nghiên cứu và thi đấu giữa tất cả các khoa
và chuyên ngành trong trường). Trong cuộc
thi có hơn 200 sinh viên từ 80 chuyên ngành
tham gia tranh tài, với đề án nghiên cứu được
đánh giá cao, Nam Phương xuất sắc nằm
trong top 15. Luôn nổi trội trong quá trình
theo học tại Wichita State University, sau
tốt nghiệp, Nam Phương nhanh chóng được
nhận vào làm việc tại Excel Management Ltd
- công ty chuyên về các sản phẩm may mặc,
làm đẹp cao cấp ở Hoa Kỳ. Đồng nghĩa với
việc Nam Phương đã nắm bắt thành công cơ
hội được trải nghiệm môi trường kinh doanh
sôi động bậc nhất thế giới.
Nhìn lại hành trình đã qua, Nam Phương
cho rằng thành quả hôm nay là nhờ bản thân
đã tận dụng 4 năm học ĐH một cách có ích
và hữu dụng nhất. “Sau tốt nghiệp, tôi và
bạn bè cùng khóa, mỗi người đều có những
hướng đi riêng. Người thì đi theo con đường
du học, người thì có những bước tiến trong sự
nghiệp. Sử dụng hiệu quả hành trang có được
chính là bí quyết để mỗi người chúng tôi “tỏa
sáng” theo cách của mình” - Nam Phương
chia sẻ.
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✒ HƯƠNG THÙY

H

ơn 20.000 học
sinh tham gia sau
8 tháng phát động,
chương trình hỏi
và đáp online tặng sách miễn
phí cho mọi đối tượng học sinh
do Trường Đại học Quốc tế Sài
Gòn (SIU) tổ chức đang thu hút
sự quan tâm, hưởng ứng của
đông đảo học sinh khắp các
tỉnh thành trên cả nước.
Chính thức khởi động vào
ngày 22/3/2016, tính đến
thời điểm hiện tại đã có hơn
20.000 lượt đăng ký tham gia
nhận sách từ chương trình SIU
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BOOKIES 2016 dưới hình thức
hỏi và đáp online tại website
http://www.siu.edu.vn.
Sau
4 đợt thống kê kết quả, đã có
gần 3.500 đầu sách tiếng Việt
và tiếng Anh được Ban tổ chức
chuyển đến tận tay học sinh
trả lời chính xác các câu hỏi mà
chương trình đưa ra.
Số lượng học sinh đăng ký
nhận sách vẫn tiếp tục tăng
mạnh qua các đợt bởi cách
thức tham gia dễ dàng cùng
quỹ sách phong phú của
chương trình gồm hàng ngàn
quyển sách tiếng Việt và tiếng
Anh hấp dẫn, bổ ích.

Tham gia chương trình
SIU BOOKIES 2016 ngay từ
những ngày đầu tiên, em
Trần Hoàng Diệu Linh - học
sinh Trường Tiểu học Nguyễn
Bỉnh Khiêm, huyện Đăk Tô,
tỉnh Kon Tum gửi chia sẻ về
chương trình: “Em mong rằng
chương trình SIU BOOKIES sẽ
luôn diễn ra sâu rộng hơn,
thường xuyên hàng năm, đặc
biệt là ngày sách thế giới để
mang đến tình yêu sách cho
thế hệ măng non chúng em.
Em mong sách đến sớm để
chia sẻ cùng với các bạn...”.

Ảnh: Tư liệu

HƠN
20.000
HỌC SINH
THAM GIA
SIU BOOKIES 2016

Biết đến chương trình SIU
BOOKIES 2016 thông qua
các trang báo online, em
Bùi Quang Đính - học sinh
Trường THPT Nguyễn Huệ,
TP. Huế cho biết: “Em đã
tham gia chương trình
tặng sách của Trường Đại
học Quốc tế Sài Gòn vì thấy
cách thức nhận sách của
chương trình rất dễ dàng
và có nhiều đầu sách hay,
thú vị, phù hợp với em. Em
đã đăng ký nhận cuốn “5
phút chinh phục người đối
diện” và đã nhận được sách
do chương trình gửi về. Em
muốn gửi lời cám ơn Trường
Đại học Quốc tế Sài Gòn đã
tạo điều kiện cho chúng em
được nhận sách bổ ích hoàn
toàn miễn phí và chắc chắn
em sẽ tiếp tục tham gia khi
chương trình tổ chức những
lần tiếp theo.”

Cùng niềm háo hức
khi nhận được sách
từ chương trình SIU
BOOKIES 2016, Lê
Thị Kim Thoa - học
sinh Trường THCS
Nguyễn Hiền, TP.
Nha Trang, tỉnh
Khánh Hòa khoe:
“Đây là lần đầu tiên
em tham gia một
chương trình tặng
sách miễn phí. Khi
được nhà trường
thông
báo
về
chương trình, em đã
đăng ký tham gia
ngay vì rất thích đọc
sách. Em đã đọc hết
quyển sách tiếng
Anh mà chương
trình gửi tặng. Sách
rất hay và còn giúp
em nâng cao việc
học ngoại ngữ.”

SIU BOOKIES 2016 là chương
trình hành động thiết thực của
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
(SIU) nhằm xây dựng thói quen
đọc sách và thúc đẩy văn hóa
đọc trong cộng đồng trước thực
trạng mỗi người dân Việt Nam
đọc chỉ 0,8 quyển sách/năm
trong khi bình quân một người
Mỹ đọc 12 quyển/năm, người
Pháp đọc 15 quyển sách/năm
(theo thống kê của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch). Với thông
điệp cùng đọc, cùng chia sẻ và
trưởng thành hơn từ những
quyển sách bổ ích, chương trình
SIU BOOKIES đặc biệt hướng tới
đối tượng học sinh từ bậc tiểu
học đến THPT. Sách tặng theo
ý thích của học sinh nhưng đã
được phân loại cho phù hợp
từng cấp học, có ý nghĩa giáo
dục... nhằm định hướng văn hóa
đọc cho học sinh dựa trên các
yếu tố cốt lõi như thói quen đọc,
khả năng lựa chọn, cách đọc để
các em phát triển bản thân từ
những lợi ích mà việc đọc sách

mang đến.
Năm 2016 là năm đầu tiên
chương trình SIU BOOKIES được
tổ chức song đã nhận được
những phản hồi tích cực từ đông
đảo học sinh và phụ huynh cho
thấy tinh thần ham học hỏi và
nhu cầu đọc sách của cộng đồng
là rất lớn, đặc biệt với đối tượng
học sinh. Bước vào năm học mới
2016-2017, quỹ sách phong phú
của SIU BOOKIES vẫn tiếp tục
chào đón học sinh trên cả nước
đăng ký tham gia nhận sách.
Chương trình SIU BOOKIES dự
kiến sẽ được Trường Đại học
Quốc tế Sài Gòn (SIU) duy trì
thường niên, xây dựng quỹ sách
quy mô lớn và phủ sóng rộng
rãi hơn để mọi học sinh trên cả
nước đều có cơ hội nhận được
những quyển sách bổ ích từ
chương trình.
Thông tin chi tiết về chương trình
tặng sách SIU BOOKIES xem tại:
www.siu.edu.vn
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✒ ĐẶNG HIỀN (Tổng hợp)

C

húng ta biết rằng mọi trẻ em đều
biết vẽ trước khi viết, hát trước khi
nói chuyện. Khi còn nhỏ, trẻ chưa
phát triển hoàn hảo về kỹ năng nên nghệ
thuật, đặc biệt là hội họa được xem là một
phương tiện để truyền đạt thông tin, cảm
xúc hiệu quả và thú vị nhất của trẻ.
Nếu ngôn ngữ giúp trẻ phát triển vỏ não
trái thì hội họa sẽ giúp trẻ phát triển vỏ não
phải. Những nét phác thảo tự phát, đơn
giản nhưng rất cần thiết trong quá trình
hình thành khả năng cảm thụ cái đẹp và
khả năng tư duy, sáng tạo của trẻ em. Đó là
cảm xúc, tình cảm, ước mơ khám phá thế
giới xung quanh mà trẻ thể hiện trên tờ
giấy. Bố mẹ tạo điều kiện cho trẻ tiếp cận
sớm với hội họa đồng nghĩa với việc mang
đến cho trẻ nhiều lợi ích, đó là:
Rèn luyện trí nhớ
Muốn con thông minh, bố mẹ hãy để
trẻ rèn luyện trí nhớ bằng việc vẽ tranh.
Các nhà tâm lý học cho biết trẻ sử dụng
những ấn tượng từ bộ nhớ, trí tưởng tượng
của mình để vẽ những gì chúng nhìn thấy
hoặc gặp ở ngoài đời. Những bức tranh có
thể khó hiểu. Bố mẹ cần hướng dẫn, giải
thích để trẻ thể hiện chính xác hơn những
gì quan sát được.
Giúp não trẻ hoạt động
Vẽ giúp não bộ nhận thức, xác định
màu sắc, hình dạng, vị trí không gian và
có lợi cho sự phát triển trí tuệ, giúp trẻ trở
nên thông minh hơn. Trong quá trình vẽ,
trí tưởng tượng của trẻ sẽ phá vỡ khuôn
mẫu cố định. Sau khi nhìn nhận được điều
mới mẻ của sự vật, trẻ sẽ tiếp tục được
truyền cảm hứng để sáng tạo hơn.

Giúp trẻ cảm thấy vui vẻ hơn
Diest Wehbe - nhà giáo dục nổi tiếng
của Anh nhận định vẽ tốt hơn ngồi và
xem các chương trình giải trí trong 9 giờ.
Với hội họa, trẻ sẽ được thỏa sức thể hiện
theo sở thích và phong cách của riêng
mình. Bố mẹ nên khuyến khích trẻ vẽ, dù
là nguệch ngoạc bất kỳ điều gì trẻ muốn.
Chủ động thể hiện cảm xúc
Cũng như âm nhạc, khiêu vũ thì hội
họa là một hình thức nghệ thuật và nó
thể hiện cảm xúc của con người. Vẽ tranh
là sự biểu hiện của cảm xúc cá nhân bên
trong. Khi vẽ, trẻ sẽ tập trung vào biểu
cảm chứ không quan trọng về đánh giá
thẩm mỹ. Thông qua tranh vẽ, trẻ sẽ
muốn truyền đạt những suy nghĩ, thái độ,
tình cảm của mình.

Việc vẽ tranh sẽ thúc đẩy não
tiếp nhận và xử lý thông tin
hình ảnh nhanh hơn, đồng thời
phát triển khả năng quan sát,
kích thích tư duy sáng tạo và
phát triển cảm xúc. Vì nhiều lợi
ích đó, bố mẹ nên khuyến
khích trẻ vẽ tranh.
Trẻ em nói chung đều thích vẽ tranh
mặc dù đó là những bức tranh vẽ theo
cảm hứng, vụng về không theo chuẩn
mực nào. Bồi dưỡng năng lực hội họa
cho trẻ nên bắt đầu khi trẻ còn nhỏ tuổi.
Người lớn cần hướng dẫn trẻ vẽ một cách
phù hợp, đúng với lứa tuổi kết hợp với rèn
kỹ năng cơ bản để khai thác và phát huy
trí tưởng tượng sáng tạo của trẻ.
Ảnh: Tư liệu

Rèn luyện kỹ năng
Những bài học về vẽ như: tô màu, nhận
biết màu sắc và hình dạng của vật thể…
tưởng chừng đơn giản nhưng lại giúp trẻ
phát triển toàn diện về khả năng cảm thụ

màu sắc, ngôn ngữ, cách trình bày. Hoạt
động điều khiển mắt và tay chân giúp trẻ
khéo léo và học được cách làm chủ bản
thân. Với hội họa, trẻ buộc phải tìm tòi
quan sát môi trường xung quanh và buộc
phải tự thể hiện mình tự tin, mạnh dạn.
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NHỮNG THÓI QUEN
giúp tăng cường hệ miễn dịch mỗi ngày
✒ SONG GIANG (Tổng hợp) & PGS.TS.BS.
Nguyễn Thị Thu - Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn
(Hiệu đính)
Hệ miễn dịch thường được ví như “hàng
rào chắn” bảo vệ cơ thể con người trước
các tác nhân gây hại xâm nhập như: vi
khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm… Cách
tốt nhất để tăng cường hệ miễn dịch cho
cơ thể chính là duy trì những thói quen
đơn giản mỗi ngày sau đây:

1

Ăn nhiều rau củ quả

Các chất dinh dưỡng từ rau xanh
và trái cây khi hấp thụ vào cơ thể
sẽ giúp cải thiện hoạt động của hệ
miễn dịch. Vitamin C có trong nhiều loại
trái cây còn có tác dụng tăng cường hoạt
động của các đại thực bào trong máu (các
tế bào này nuốt và tiêu hóa vi khuẩn). Cần
ăn nhiều rau củ quả mỗi ngày và chọn các
loại có màu sắc khác nhau như: rau xanh,
ớt, cà rốt, dưa hấu, cam, bưởi, bông cải…

2

Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ đủ và sâu mỗi ngày là cực
kỳ quan trọng đối với sức khỏe con
người. Khi ngủ say, số lượng các tế
bào được sinh ra trong cơ thể sẽ tăng lên,
từ đó có thể nâng cao khả năng miễn dịch.
Ngược lại, việc thiếu ngủ dễ khiến cơ thể
mắc bệnh hơn do sự suy giảm khả năng
tự vệ của hệ miễn dịch trước sự tấn công
của vi khuẩn. Hình thành thói quen ngủ
sớm và dậy sớm với giấc ngủ kéo dài 7 - 9
tiếng mỗi ngày còn giúp tinh thần thoải
mái, đầu óc minh mẫn để bắt đầu một
ngày mới học tập và làm việc hiệu quả.

3

Tập thể dục

Dành ít nhất mỗi ngày 20 phút để
tập luyện với các môn vận động
như: chạy bộ, đạp xe, bơi lội, yoga,
gym… sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch.
Khi cơ thể vận động sẽ sản xuất ra nhiều
tế bào máu giúp tấn công các vi khuẩn
gây hại. Duy trì việc tập thể dục đều đặn
hàng ngày còn có tác dụng giảm stress,
giảm nguy cơ loãng xương, bệnh tim, một
số loại ung thư…

Các hoạt động rèn luyện thể chất của Trường Quốc tế Á Châu

Khi thời tiết thay đổi thất thường, nhiều người thường xuyên bị cảm cúm,
sốt, nhức đầu... nhưng cũng có một số người hoàn toàn khỏe mạnh hoặc
rất ít khi bị bệnh. Điều đó phụ thuộc vào hệ miễn dịch của mỗi người. Để có
một cơ thể khỏe mạnh dài lâu, mỗi người cần ý thức bảo vệ hệ miễn dịch
của mình.

4

Rửa tay thường xuyên

Nên giữ thói quen rửa tay trước khi
ăn, sau khi đi vệ sinh, trước và sau
khi chế biến thức ăn, sau khi tắm
và sau khi ho, hắt hơi… Đôi bàn tay bẩn
thường mang theo nhiều mầm bệnh, vi
trùng gây bệnh có thể dễ dàng chuyển
từ tay lên miệng, do đó rửa tay thường
xuyên là cách đơn giản nhưng hiệu quả
để bảo vệ sức khỏe. Cần sử dụng xà
phòng để chà các ngón tay, bàn tay, cổ
tay trong tối thiểu 30 giây, sau đó rửa lại
bằng nước cho sạch và lau khô tay.

5

Không lạm dụng thuốc

Việc lạm dụng thuốc, đặc biệt là
thuốc kháng sinh có thể gây tổn
hại khả năng miễn dịch bẩm sinh
của đường ruột, do sự đề kháng kháng
sinh của vi khuẩn bị nhiễm trùng. Từ đó
ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch tự
nhiên của cơ thể. Không nên yêu cầu bác

sĩ cung cấp toa thuốc với những triệu
chứng bệnh không nghiêm trọng như
cảm cúm, viêm họng thông thường. Có
thể thay thế bằng dược liệu tự nhiên
như: gừng, lá tía tô, cúc tần…, ăn súp,
cháo nóng, uống nhiều nước để cơ thể tự
đề kháng và hồi phục.

6

Giữ gìn không gian sống
lành mạnh, không khói
thuốc

Thường xuyên vệ sinh, lau dọn nhà
cửa sạch sẽ mỗi ngày là hết sức cần thiết,
không chỉ làm giảm các tác nhân tiềm
ẩn gây bệnh mà còn tạo cho các thành
viên trong gia đình cảm giác thư thái, dễ
chịu khi trở về nhà. Cần hạn chế tối đa
khói thuốc lá trong nhà, đặc biệt khi nhà
có trẻ nhỏ. Dù tiếp xúc chủ động hay bị
động, khói thuốc cũng có thể giết chết
các tế bào ngăn chặn bệnh tật trong cơ
thể khiến hệ miễn dịch suy giảm dần.
truong QU C TE A CHAU
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SI

FLEMING CAMPUS

nhìn lại

Thành tựu

• Huỳnh Ngọc Nam Phương - Cựu SV SIU
chuyên ngành Thương mại quốc tế giành
học bổng Graduate Teaching Assistantship
chương trình Thạc sĩ Kinh tế của Wichita
State University, Mỹ.
• Trần Minh Nguyên - SV ngành Khoa học
máy tính kiếm trên 11 triệu đồng/tháng từ
công việc part-time tại Công ty Gameloft
(Pháp) và đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm ở
một công ty lớn chuyên về thiết kế khi vừa
bước sang năm thứ 2 bậc đại học tại SIU.
• Nguyễn Xuân Thảo - Cựu SV SIU chuyên
ngành Quản trị du lịch khởi nghiệp từ O
đồng trở thành Giám đốc Công ty TNHH
Đầu tư Du lịch Sài Gòn Trẻ hoạt động tại
TPHCM và Bình Dương.
• Trần Thị Ánh Tuyết - Cựu SV SIU chuyên
ngành Thương mại quốc tế đã tốt nghiệp
thạc sĩ tại University of Worcester (UK) và
hiện là Giám đốc Marketing của Tổ chức
S.E.A Education Consultants Việt Nam.
• Nguyễn Mỹ Thiên Phương sau khi tốt
nghiệp bậc CĐ ngành Quản trị kinh doanh
tại SIU đã chuyển tiếp du học thành công và
hoàn thành chương trình cử nhân & thạc sĩ
tại ĐH Suffolk, Mỹ. Thiên Phương hiện đang
công tác tại Mỹ trong lĩnh vực Tài chính.
• Phan Tô Ny - Cựu SV SIU chuyên ngành
Thương mại quốc tế hiện đang là phóng
viên, biên tập viên và là người dẫn chương
trình thời sự của Đài truyền hình TPHCM.
• Nguyễn Khánh Phát - Cựu SV SIU chuyên
ngành Kinh tế đối ngoại, hiện là Giám đốc
Công ty TNHH MTV TM-XD Khánh Gia Phát.
Và rất nhiều SV, cựu SV khác đã và đang thành
công trong sự nghiệp, học thuật, nghệ thuật,
cùng nhau viết tiếp những trang sử truyền
thống tốt đẹp của SIU - thành viên GAIE.
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T

rường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) đặc biệt chú trọng gắn kết thực tiễn trong đào
tạo và là một trong số ít trường "thổi hồn" doanh nghiệp vào chương trình giảng dạy.
SIU ngày càng khẳng định uy tín với những bước tiến trong các hoạt động học thuật,
nghiên cứu, ngoại khóa sôi nổi và những thành công của SV.

Gần

SV tốt nghiệp có việc làm
- có em thành lập doanh
nghiệp, tạo việc làm cho
nhiều người khác. SV SIU đã và đang đạt
được những thành công tại các công ty
hàng đầu Việt Nam và tập đoàn đa quốc
gia danh tiếng như: Tập đoàn Bosch,
Tập đoàn Neuman Kaffee Gruppe - Đức,
Tập đoàn En-Japan (EnWorld) - Nhật,
VietinBank, Tổ chức S.E.A Education
Consultants Viet Nam, Samsung, HTV…

80%

Trên

SV học lên bậc học cao hơn
hoặc chuyển tiếp du học tại
nhiều nước trên thế giới.

20%
89% SV tốt nghiệp đạt khá giỏi.

SV tốt nghiệp có chứng
chỉ TOEFL tối thiểu 79
iBT, hoặc TOEIC tối
thiểu 500 điểm, trong đó 20% SV đạt
điểm TOEIC trên 800.

100%

Hơn

1.200
Gần

SV đã và đang theo học
tại SIU.

200 giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ đảm

giảng viên là Giáo sư, Phó

nhận công tác giảng dạy và nghiên
cứu tại SIU.

69

công ty Việt Nam và đầu tư
nước ngoài bảo trợ chương
trình thực tập của SIU.

12

câu lạc bộ tại SIU do SV quản lý
đang hoạt động trong các lĩnh
vực: nghệ thuật, kinh tế, học thuật,
nghiên cứu khoa học, tiếng Anh, thể
thao…

Năm 2008 SIU được Bộ GD&ĐT cho phép tuyển sinh
bậc ĐH & CĐ khóa 1.
Năm 2009 bắt đầu xúc tiến các thủ tục đầu tư dự án
5 ha tại Quận 9 để xây dựng khu phức hợp hiện đại
theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ để SV có điều kiện học tập,
nghiên cứu, giải trí như SV tại các nước phát triển.
Dự án sẽ sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư, triển khai
xây dựng và đi vào hoạt động.
Năm 2009 bắt đầu xây dựng Khu truyền thống dã ngoại SIU và đưa vào hoạt động từ 2011, là nơi
tổ chức lễ tốt nghiệp, các hoạt động giáo dục truyền
thống dân tộc, các giờ học tập dã ngoại và tìm hiểu
cội nguồn văn hóa Việt Nam cho SV.
Năm 2010 bắt đầu xây dựng 2 campus tiện nghi,
hiện đại với diện tích xây dựng hơn 9.000 m2 tại
Phường Thảo Điền, Quận 2 và đã đi vào hoạt động
từ 2013.
Năm 2010 SIU được công nhận là thành viên chính
thức của Hiệp hội quốc tế các trường đại học đào tạo
ngành Kinh doanh (IACBE) - Hoa Kỳ và trở thành
thành viên giáo dục của Hiệp hội phát triển giảng
dạy doanh thương bậc đại học (AACSB) - Hoa Kỳ từ
2011, gia nhập mạng lưới các trường đào tạo doanh
thương uy tín thế giới.
Năm 2014 bắt đầu xúc tiến dự án xây dựng thêm
campus tại Phường Thảo Điền, Quận 2 và sẽ đưa vào
hoạt động trong năm 2018, tăng số lượng cơ sở đào
tạo tại khu biệt thự Thảo Điền từ 2 lên 3 campus.
Năm 2015 SIU là trường duy nhất tại Việt Nam bắt
đầu chương trình kiểm định của IACBE, hướng đến
chất lượng giáo dục vượt trội như các trường ĐH uy
tín thế giới theo phương châm giá trị giáo dục đỉnh
cao chuẩn kim cương (diamond-standard) của IACBE.
Năm 2016 SIU được Bộ GD&ĐT cho phép tuyển sinh
bậc thạc sĩ khóa 1.

