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HỌC BỔNG HS-SV QUỐC
TẾ ĐẠI HỌC BOND

ÁI TRINH - CÔ GIÁO
YÊU NGHỀ MẾN TRẺ

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
SÀI GÒN (SIU)

...cấp cho những HS-SV
quốc tế có thành tích học tập
xuất sắc. 
– tr.8

...Làm thế nào để mỗi ngày
đến trường của trẻ đều là
ngày vui...
– tr.20

đầu tư mạnh cơ sở vật
chất tiêu chuẩn quốc tế.

– tr.28
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Sinh viên Khóa 1 & 2 Trường Đại học Quốc tế
Sài Gòn dự Lễ dâng hương 2012 tại Khu
truyền thống - dã ngoại SIU.
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MIT

đại học số 1
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Chăm sóc
học sinh
bằng bữa ăn
tốt nhất
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Vieän Nghieân Cöùu Chaâu AÙ (IAS) laø Vieän nghieân cöùu vaø
ñaøo taïo ña lónh vöïc: khoa hoïc, kinh teá, vaên hoùa & giaùo
duïc. Chöông trình ñaøo taïo cuûa Vieän Nghieân Cöùu Chaâu
AÙ nhaèm cung caáp nguoàn nhaân löïc caäp nhaät kieán thöùc hieän ñaïi cuûa theá
giôùi cho caùc coâng ty trong vaø ngoaøi nöôùc taïi Vieät Nam. Vieän ñaõ ñaøo taïo
hôn 11.000 hoïc vieân laø hoïc sinh toát nghieäp phoå thoâng, ñaïi hoïc, caùc
vieân chöùc vaø caùc nhaø laõnh ñaïo coâng ty Vieät Nam vaø nöôùc ngoaøi taïi 2
trung taâm: Trung taâm Phaùt trieån Khoa hoïc Kinh teá The Centre of
Economics Development vaø Trung taâm Ñaøo taïo Nghieäp vuï
Quoác teá The International Training Center for Professional.

The Asian International School

The Institute of Asian Studies
www.ias.com.vn
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Thư ngỏ

B

ạn đọc thân mến,

Khi những làn gió mát thơm mùi nắng
thế chỗ cho ngọn gió đông khô hanh; khi
những đám lá khô xơ xác bỗng biến mất, chỉ có duy
nhất một màu xanh tràn trề nhựa sống của chồi non
phủ lên những thân cây trơ nhánh; khi bầu trời đông u
ám kia bỗng cao xanh diệu vợi với những cánh én chao
liệng cũng là lúc đất trời vào xuân. Nhân loại bước
sang năm mới, chứng kiến sự hồi sinh của đất trời và
của chính mình.

Tết hay còn gọi là Tết cổ truyền của dân tộc luôn
mang ý nghĩa rất sâu sắc. Tết là dịp để những người
con xa quê đoàn tụ với gia đình. Chỉ những người
Châu Á mới “ăn Tết Nguyên Đán”. Theo lịch sử Trung
Quốc, Tết Nguyên Đán có từ đời Tam Hoàng Ngũ Đế
và thay đổi theo từng thời kỳ. Cách tính Tết từ tháng
giêng có từ thời nhà Hán dưới đời vua Hán Vũ Đế
(năm 140 TCN). Đến đời Đông Phương Sóc, ngày Tết
là từ ngày mùng một cho đến ngày mùng bảy tháng
giêng (7 ngày).

Năm 2013 vừa qua đã đánh dấu chặng đường 14
năm hình thành, phát triển và hội nhập thế giới của
Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu, khẳng định uy tín
của một hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế từ tiểu
học, trung học đến đại học và nghiên cứu khoa học lớn
nhất tại Việt Nam.

Nguyên nghĩa của Tết là “Tiết”. Nền văn hóa Việt
Nam thuộc văn minh nông nghiệp lúa nước. Do nhu
cầu canh tác nông nghiệp mà thời gian trong năm
được phân chia thành 24 tiết khác nhau. Ứng với mỗi
tiết có một thời khắc “giao thời”, trong đó tiết quan
trọng nhất là tiết khởi đầu của một chu kỳ canh tác,
gieo trồng, tức là Tiết Nguyên Đán sau này được gọi
là Tết Nguyên Đán.

Mừng xuân mới Giáp Ngọ 2014, Bản tin Trường
Quốc tế Á Châu tiếp tục “thai nghén” và cho ra đời đứa
con tinh thần số 3 với nhiều nội dung phong phú, hấp
dẫn. Hy vọng những nỗ lực của chúng tôi sẽ biến năm
2014 thành một năm đánh dấu những bước hoàn thiện
và đổi mới của Bản tin Trường Quốc tế Á Châu trong
vai trò là một kênh thông tin hữu ích kết nối giữa nhà
trường, phụ huynh và các em học sinh - sinh viên.
Bản tin Trường Quốc tế Á Châu số đầu tiên của năm
2014 xin giới thiệu cùng Quý Phụ huynh những gương
mặt học sinh nổi bật như: Lê Anh - giải ba quốc gia cuộc
thi Microsoft Office Specialist World Championship
2013, ngôi sao dancesport Hoàng Mỹ An, giọng hát
nhí dễ thương của The Voice Kids 2013 Huỳnh Hữu
Đại, những chính sách học bổng của các trường đại học
danh tiếng thế giới cùng nhiều thông tin về những hoạt
động sôi nổi diễn ra trong nhà trường…
Kính chúc toàn thể Quý Phụ huynh, Quý Thầy Cô
và các em học sinh - sinh viên một năm mới sức khỏe,
thành công và hạnh phúc.
Trân trọng.
Bản tin Trường Quốc tế Á Châu

2

Tết cổ truyền Việt Nam
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Theo phong tục cổ truyền Việt Nam, Tết Nguyên Đán
trước hết là Tết của gia đình. Chiều 30 Tết, nhà nhà
làm lễ “rước” gia tiên và gia thần, thể hiện tinh thần
“uống nước nhớ nguồn”. Như một thói quen linh
thiêng và bền vững nhất, mỗi năm Tết đến, dù đang
ở đâu, làm gì… hầu như ai cũng mong muốn và cố
gắng trở về đoàn tụ với gia đình.

Teát

Ảnh: az24.vn

Ý nghĩa của ngày Tết
Người Việt ăn mừng Tết với niềm tin thiêng liêng: Tết là ngày đoàn tụ và
là ngày của hi vọng. Nói Tết là ngày đoàn tụ vì đây là niềm mong mỏi của
tất cả các thành viên trong gia đình, người đi xa cũng như người ở nhà
đều mong dịp Tết để gặp mặt và quây quần bên nhau. Tết cũng là ngày
đoàn tụ với người đã khuất. Từ bữa cơm tối đêm 30, trước giao thừa, các
gia đình theo Phật giáo đã thắp hương mời hương linh ông bà và tổ tiên
đã qua đời về ăn cơm Tết với con cháu.

coå
truyeàn
Vieät
Nam

Tết là dịp mọi người có cơ hội ngồi ôn lại việc cũ và làm mới mọi việc. Việc
làm mới có thể về hình thức như dọn dẹp, quét vôi, sơn sửa nhà cửa. Hoặc
làm mới về mặt tình cảm và tinh thần của con người, để mối liên hệ giữa
người thân được cảm thông hơn hoặc để tinh thần được thoải mái, tươi
mát hơn. Sàn nhà được chùi rửa, chân nến và lư hương được đánh bóng.
Bàn ghế giường tủ được lau chùi, phủi bụi. Người lớn cũng như trẻ con đều
tắm rửa gội đầu sạch sẽ, mặc quần áo mới bảnh bao. Bao nhiêu mối nợ
nần đều được thanh toán trước khi bước qua năm mới để xả xui hay để
tạo một sự tín nhiệm nơi người chủ nợ. Những buồn phiền, cãi vã được
dẹp qua một bên. Tối thiểu ba ngày Tết, mọi người cười hòa với nhau, nói
năng từ tốn, lịch sự để mong suốt năm sắp tới mối liên hệ được tốt đẹp.
Tết còn là sinh nhật của tất cả mọi người, ai cũng thêm một tuổi, vì thế
câu nói mở miệng khi gặp nhau là chúc thêm một tuổi mới. Người lớn có
tục mừng tuổi cho trẻ con và các cụ già để chúc các cháu hay ăn chóng lớn
và ngoan ngoãn, học giỏi, còn các cụ thì sống lâu và mạnh khỏe để con
cháu được nhờ phúc.
Thoại My (Tổng hợp)
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TOÀN CẢNH QUỐC TẾ Á CHÂU

ASIAN SCHOOL PANORAMA

TOAÂN CAÃNH

QUÖËC TÏË AÁ CHÊU

Học sinh Trường Quốc tế Á Châu giao lưu cùng
ngôi sao

Học sinh hào hứng với các tiết mục trình diễn

Tiếp nối những chương trình ngoại khóa hấp dẫn, ngày 06/04/2013
Trường Quốc tế Á Châu tổ chức chương trình Giao lưu cùng ngôi
sao dành cho toàn thể học sinh Bậc Trung học AHS. Những nghệ
sĩ tên tuổi trong làng giải trí hiện nay như: nhóm hài Anh Vũ - Việt
Hương, nhóm V.Music, nhóm 365, các ca sĩ Khởi My, Đông Nhi,
Ông Cao Thắng,… đã đem đến cho chương trình giao lưu những tiết
mục biểu diễn đặc sắc, sôi động. Với hệ thống sân khấu, âm thanh,
ánh sáng được dàn dựng, thiết kế công phu tạo ra một không gian
biểu diễn chuyên nghiệp cho khách mời cũng như học sinh Trường
Quốc tế Á Châu.

Cuộc thi Oliver Stone’s Video Clip 2012-2013

Sáng 09/05/2013, tại
cơ sở Cộng Hòa diễn ra
buổi chung kết hệ thống
cuộc thi Oliver Stone’s
Video Clip 2012-2013
với 13 nhóm học sinh
xuất sắc nhất đến từ tất
cả các cơ sở AHS. Oliver
Stone’s Video Clip là
cuộc thi diễn ra thường
niên tại Trường Quốc tế
Á Châu dành cho Bậc
Trung học AHS. Các tác
Lớp 9/20 - cơ sở Cao Thắng với clip “Friends make phẩm dự thi là clip do
chính học sinh quay, tự
the best memories”
viết kịch bản, phân vai,
đạo diễn, diễn xuất và dựng phim, hoặc là clip tổng hợp các hình ảnh
được thuyết minh theo chủ đề với ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh.
Oliver Stone’s Video Clip 2012-2013 lấy chủ đề về gia đình, nhà
trường và môi trường, khuyến khích sự tư duy và sáng tạo của các
em học sinh. Vòng cơ sở của cuộc thi diễn ra từ ngày 10/11/2012 đến
30/03/2013, các clip xuất sắc tiếp tục tham gia tranh tài tại vòng hệ
thống từ ngày 01/04/2013 đến 10/05/2013.

SIU tổ chức hội thảo "Awake your power - Đánh
thức tiềm năng"

Chương trình tập huấn “Group training - Best
teaching practices of the year”
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Diễn giả Hữu Trí tạo ra những trò chơi rất thú vị cùng sinh viên SIU trong hội thảo

Sáng 15/05/2013, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) tổ chức
cho sinh viên các khóa 3, 4 và 5 tham dự hội thảo “Awake your power
- Đánh thức tiềm năng” do diễn giả Nguyễn Hữu Trí - chuyên viên tư
vấn xuất sắc nhất của Tập đoàn giáo dục Kumon - Châu Á Thái Bình
Dương trình bày. Diễn giả Nguyễn Hữu Trí cũng là người Việt Nam
đầu tiên được cấp phép huấn luyện chương trình “7 thói quen thành
đạt” của tập đoàn FranklinCovey (Mỹ). Thông qua hội thảo, sinh viên
SIU có cơ hội rèn luyện các kỹ năng như: xác định mục tiêu, tạo động
lực trong học tập và lắng nghe những bài học kinh nghiệm bổ ích từ
vị diễn giả từng là một trong 3 sinh viên xuất sắc nhất tại Trường Đại
học Quốc gia Singapore (NUS) năm 2005.

Ảnh: Tư liệu

Sáng 04/05/2013, tại
hội trường cơ sở Cộng
Hòa diễn ra buổi chung
kết hệ thống Group
training
2012-2013.
Group training được tổ
chức dưới hình thức các
workshop theo nhóm. Ở
mỗi buổi workshop, các
Cơ sở Pasteur với phần trình bày “Grammar in
nhóm giáo viên sẽ trình
inspiring teaching”
bày về một phương pháp,
kỹ năng giảng dạy hay, có
thể đề xuất áp dụng trong môn Tiếng Anh chương trình Bộ Giáo dục
& Đào tạo và chương trình tiếng Anh quốc tế tại trường. Các nhóm
xuất sắc với những phương pháp giảng dạy hay nhất của các cơ sở
đại diện trình bày tại buổi chung kết Group training cấp hệ thống.
Tham gia Group training cấp hệ thống là 6 nhóm đại diện xuất sắc
nhất đến từ các cơ sở cùng với Hội đồng cố vấn và đánh giá gồm:
Giám đốc hệ thống chương trình tiếng Anh quốc tế, các giáo viên
nước ngoài có nhiều năm kinh nghiệm. Chương trình nhằm mục
đích khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên các cơ sở trao đổi
kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy, tạo động lực tích cực cho giáo
viên không ngừng học hỏi, nâng cao chuyên môn và cập nhật các
phương pháp giảng dạy mới.

AHS tổ chức Hội thao năm học 2012-2013

Trường Quốc tế Á Châu tổ chức thành công Cuộc thi
tìm kiếm tài năng Chương trình học bổng du học
hè 2013

Những gương mặt học sinh đạt học bổng được tuyên dương

Sáng 25/05/2013, tại cơ sở Cộng Hòa, Lễ khai mạc Hội thao năm
học 2012-2013 diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đông đảo học sinh
đến từ các cơ sở. Hội thao năm học 2012-2013 bao gồm các bộ môn
thi đấu: Bóng rổ, Bóng đá, Cầu lông, Bóng bàn, Cờ vua, Cờ tướng,
Kéo co, Tennis, Bi lắc, Nhảy bao bố và trò chơi liên hoàn, riêng môn
Tennis thi đấu trước vào ngày 23/05/2013. Hội thao là một sự kiện
truyền thống diễn ra thường niên tại Trường Quốc tế Á Châu dành
cho học sinh Bậc Trung học AHS nhằm tạo điều kiện cho học sinh
rèn luyện sức khỏe, phát huy sở trường ở các môn thể thao, nâng cao
tinh thần đoàn kết trong học sinh các cơ sở.

Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong học tập và hoạt
động ngoại khóa của học sinh, Trường Quốc tế Á Châu tổ chức Cuộc
thi tìm kiếm tài năng dành cho học sinh từ khối 1 đến khối 10 để trao
các suất học bổng của Chương trình học bổng du học hè 2013.
Cuộc thi kéo dài sôi nổi từ ngày 17/05 đến 25/05/2013, lễ trao giải
và tuyên dương diễn ra từ 27/05 đến 30/05/2013. Với tổng trị giá giải
thưởng lên đến 32.307 USD (tương đương 677,1 triệu VNĐ), cuộc thi
thu hút hầu hết học sinh ở cả Bậc Tiểu học IPS và Bậc Trung học AHS
hưởng ứng tham gia tạo ra một không khí thi đua, cạnh tranh sôi nổi ở
tất cả các cơ sở. Cuộc thi đã tìm ra 9 gương mặt học sinh xuất sắc nhất
nhận học bổng Chương trình học bổng du học hè 2013.

LỄ TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM HỌC 2012-2013

T

ừ 27/05 đến 30/05/2013, Trường Quốc tế Á Châu tổ chức Lễ tuyên
dương học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các cơ sở. Trong niềm
vinh dự, phấn khởi, các em học sinh Trường Quốc tế Á Châu được
Trường trao tặng những phần học bổng giá trị để tưởng thưởng những

thành tích xuất sắc trong học tập mà các em đã nỗ lực gặt hái được. Tại
Lễ tuyên dương, những gương mặt học sinh tiêu biểu có dịp chia sẻ với
hàng ngàn học sinh Trường Quốc tế Á Châu về phương pháp học tập
hiệu quả và câu chuyện đằng sau những thành tích đáng nể đó.

truong QU C TE A CHAU
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ASIAN SCHOOL PANORAMA

LỄ DÂNG HƯƠNG AHS 2013

N

gày 15/06/2013 Trường Quốc tế Á Châu tổ chức Lễ dâng hương tại Khu truyền thống - dã ngoại Trường Đại học Quốc tế Sài
Gòn SIU (29 Lê Hồng Phong - Thị xã Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai) cho học sinh tốt nghiệp THPT. Đây là một trong các hoạt
động có ý nghĩa sâu sắc của chương trình Lễ tốt nghiệp 2013 nhằm nhắc nhở các em luôn giữ vững giềng mối trọng yếu của
đời người - Quân, Sư, Phụ, tạo cơ hội cho các em ghi nhớ và tri ân công lao của các bậc tiền nhân, các thế hệ thầy cô và các bậc cha mẹ.
Với phương châm “Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới”, Trường Quốc tế Á Châu rất chú trọng đến việc gìn giữ và vun đắp truyền
thống - văn hóa dân tộc trong tâm hồn học sinh. Lễ dâng hương cũng là dịp hun đúc lòng quyết tâm và niềm hy vọng học sinh luôn
nỗ lực không ngừng trong học tập và sẽ thành công trong tương lai, góp phần phụng sự cho dân tộc và đất nước.

Học sinh Trường Quốc tế Á Châu tham quan Thư
viện Khoa học Tổng hợp TPHCM

Chương trình tập huấn đảm bảo an toàn vệ sinh
thực phẩm trong trường học

Ngày 02/07/2013, Trường Quốc
tế Á Châu phối hợp cùng Thư viện
Khoa học Tổng hợp TPHCM tổ
chức cho các học sinh đang theo
học khóa hè tại trường đến tham
quan Thư viện nhằm khuyến khích,
nâng cao thói quen đọc sách của
học sinh. Buổi tham quan Thư viện
Khoa học Tổng hợp TPHCM diễn
ra trong không khí vui vẻ, hào hứng. Các em được cán bộ Thư viện
truyền đạt những kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển, hệ
thống sách, báo, tạp chí cũng như phổ biến nội quy sử dụng thư viện.
Sau chuyến tham quan, học sinh Trường Quốc tế Á Châu có thêm
một địa chỉ đáng tin cậy để trau dồi và bổ sung kiến thức bằng nguồn
sách phong phú, đa dạng tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM.

Từ 06/07 - 21/07/2013, Trường Quốc tế Á Châu tổ chức Chương
trình tập huấn về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường
học với mục đích giúp nhân viên nhà trường nắm rõ các yêu cầu về vệ
sinh an toàn thực phẩm trong chế biến cũng như các quy định về tiêu
chuẩn chất lượng bữa ăn đối với học sinh Bậc Tiểu học IPS và Trung
học AHS. Chương trình tập huấn diễn ra với sự tham dự của Bác sĩ
Trần Trọng Tiến, Ban giám sát hệ thống & cơ sở và toàn bộ nhân viên
hành chánh liên quan đến việc chăm sóc ăn uống cho học sinh.

Sôi động vòng chung kết hội thi "Học sinh làm
giáo viên"

Sáng 20/07/2013, tại hội trường Federal Hall cơ sở Cao Thắng Bậc
Trung học AHS, Trường Quốc tế Á Châu long trọng tổ chức Lễ tốt
nghiệp dành cho các em học sinh lớp 12 năm học 2012-2013. Tham dự
buổi lễ có sự góp mặt của Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên Việt
Nam và nước ngoài khối trung học cùng toàn thể các bậc phụ huynh
và các em học sinh lớp 12 Trường Quốc tế Á Châu. Qua một thời gian
dài học tập và rèn luyện dưới mái trường quốc tế năng động và hiện
đại, 165 gương mặt học sinh lớp 12 đã hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp THPT
với kết quả đáng khen ngợi. Theo Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM,
tỷ lệ đạt điểm trung bình trở lên của 6 môn thi tốt nghiệp của học sinh
AHS được đánh giá rất cao, gồm: Ngữ văn đạt 98,8%, Sinh 94%, Hóa
98,2%, Địa 92,2%, Toán 98,2% và Ngoại ngữ 99,4%.
6
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"Học sinh làm giáo viên" là một sân chơi bổ ích và lý thú dành cho
học sinh Bậc Tiểu học IPS trong mỗi dịp hè. Ở hội thi này, các gương
mặt thí sinh thử sức với vai trò là một giáo viên thực thụ, qua đó phát
huy khả năng sáng tạo, thể hiện sự tự tin và năng động của mình. Hội
thi cũng nhằm mục đích giúp các em hiểu, yêu quý và kính trọng thầy
cô giáo của mình. Vòng sơ khảo của hội thi diễn ra từ ngày 27/06/2013
đến 10/07/2013 tại 6 cơ sở Bậc Tiểu học IPS, chọn ra những thí sinh
xuất sắc của các khối lớp, tham gia vòng chung kết hệ thống vào ngày
30, 31/07/2013 tại cơ sở 177Bis1 Cao Thắng, Quận 10.

Ảnh: Tư liệu

Học sinh AHS phấn khởi ngày Lễ tốt nghiệp THPT 2013

“Let’s learn!” với học sinh Trường Quốc tế Á Châu
Từ 01/08/2013, Trường
Quốc tế Á Châu phát
động phong trào “Let’s
learn!” đến tất cả học sinh
Bậc Tiểu học IPS. Đây là
phong trào học tập nhằm
bồi dưỡng và nâng cao các
kỹ năng nghe - đọc - viết
trong môn Tiếng Anh cho
học sinh tiểu học cũng như
giúp các em có ý thức và
Một giờ tự học của học sinh IPS tại thư viện trường
chủ động trong việc tự học
tiếng Anh. Học sinh được khuyến khích tự nghiên cứu và làm các bài
tập của bộ giáo trình Happy series bên cạnh giáo trình Anh ngữ chính
mà các em đang học tập.

Tập huấn chuyên môn giáo viên IPS năm học
2013-2014
Sáng 17/08/2013, Bậc
Tiểu học IPS tổ chức
chương trình Tập huấn
chuyên môn dành cho giáo
viên năm học 2013-2014.
Đây là buổi tập huấn quan
trọng nhằm giúp giáo viên
nắm rõ việc thực hiện điều
lệ trường tiểu học và nâng
cao hiệu quả công tác chủ
Giáo viên IPS tại buổi tập huấn
nhiệm, qua đó triển khai,
chỉ đạo Thông tư 32 về đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học cũng
như hướng dẫn giáo viên cách thức làm hồ sơ, sổ sách trong nhà
trường. Đặc biệt, trong buổi tập huấn, các giáo viên được giới thiệu
một cách cụ thể và rõ ràng hơn về phương pháp Bàn tay nặn bột trong
dạy học ở bậc tiểu học và dạy môn Lịch sử - Địa lý qua các phương
tiện nghe nhìn.
Buổi tập huấn diễn ra dưới sự chủ trì của các cán bộ chuyên viên
Phòng GD&ĐT Quận Tân Bình và sự tham dự của Ban Giám hiệu,
giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn các khối lớp Bậc Tiểu học IPS.

Trường Quốc tế Á Châu tưng bừng khai giảng năm
học mới 2013-2014

Hòa trong không khí náo nức của ngày khai giảng năm học mới,
trong 2 ngày 05 & 06/09/2013, Trường Quốc tế Á Châu tưng bừng tổ
chức Lễ khai giảng năm học mới 2013-2014 ở Bậc Tiểu học IPS và
Trung học AHS.
Năm học 2012-2013, học sinh Trường Quốc tế Á Châu đã đạt những
thành tích xuất sắc trong các cuộc thi học sinh giỏi (HSG) cấp Quận,
Thành phố cũng như các cuộc thi trong nước và quốc tế: 24 giải HSG
cấp Quận, 8 giải HSG cấp Thành phố, giải nhì Lê Quý Đôn báo Khăn
Quàng Đỏ, giải ba quốc gia cuộc thi Microsoft Office Specialist World
Championship... Tiếp nối và phát huy những thành tích đã đạt được,
trong năm học mới 2013-2014, thầy và trò Trường Quốc tế Á Châu
quyết tâm giành những thắng lợi mới, hứa hẹn gặt hái được nhiều thành
tích cao hơn nữa ở các giải quốc gia và quốc tế.

Chào mừng tân sinh viên SIU khóa VI nhập học năm
học 2013-2014
Sáng 16/09/2013, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) tổ chức
buổi gặp mặt chúc mừng tân sinh viên khóa VI năm học 2013-2014.
Các tân sinh viên được hướng dẫn cụ thể về các thủ tục nhập học cần
thiết cũng như tìm hiểu về phong cách học tập và sinh hoạt trong môi
trường quốc tế tại SIU. Trong những năm qua, Trường Đại học Quốc tế
Sài Gòn luôn tạo điều kiện để sinh viên được hưởng những cơ hội học
tập trong môi trường tiêu chuẩn quốc tế, cơ sở vật chất hiện đại, phương
pháp dạy và học tiên tiến cùng nhiều chính sách học bổng hấp dẫn.

IPS RỘN RÀNG HỘI DIỄN MÚA LÂN CHÀO ĐÓN TRUNG THU 2013

H

ội diễn múa lân
được tổ chức tại tất
cả các cơ sở của Bậc
Tiểu học IPS từ 09/09/2013
đến 18/09/2013. Các em
học sinh được thưởng thức
những tiết mục đặc sắc,
ấn tượng từ đội lân tham
gia biểu diễn như: Tề thiên
đấu Ngưu Vương, Song
Lân tranh tài và Song Sư hí
cầu. Lễ hội mang đến cho
thầy và trò Bậc Tiểu học
IPS Trường Quốc tế Á Châu
không khí vui tươi, rộn ràng
trong ngày Tết thiếu nhi,
giúp các em học sinh hiểu
thêm về ngày hội văn hóa
cổ truyền của dân tộc.
truong QU C TE A CHAU
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STUDENTS' CONCERNS

HOÅC SINH

QUAN TÊM

chót cho mỗi học kỳ) sẽ được xem xét
trao học bổng.
Sau khi hoàn thành mẫu đăng ký nhập
học, HS-SV nên gửi kèm một thư tự giới
thiệu (nêu rõ lý do tại sao mình xứng
đáng được Đại học Bond trao học bổng),
thư giới thiệu, sơ yếu lý lịch và bản sao
chứng thực các giấy tờ khác có liên quan.
Những ứng viên được chọn sẽ phải tham
gia một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

✒ TRẦN HỒNG ĐIỆP (Theo bond.edu.au)

Giá trị học bổng

25% đến 50% học phí cho bất kỳ chương
trình bậc đại học hoặc sau đại học
(ngoại trừ chương trình Y khoa, thạc sĩ
Tâm lý học, tiến sĩ Vật lý trị liệu) tại Đại
học Bond.

Số lượng học bổng

Học bổng 25%: 10 suất/năm.
Học bổng 50%: 10 suất/năm.

Đối tượng tham gia

HS-SV quốc tế muốn theo học bậc đại
học hoặc sau đại học.
HS-SV có thành tích học tập hiện tại hoặc
trước đây thuộc top 5% xuất sắc nhất ở
trường trung học hay đại học đang/đã
theo học.
HS-SV sẽ được lựa chọn trao học bổng
dựa trên năng lực học tập. Ngoài ra, kỹ
năng lãnh đạo và việc tham gia các hoạt
động ngoại khóa cũng được xem xét.
Trong trường hợp tiếng Anh không phải là
ngôn ngữ mẹ đẻ, HS-SV phải đáp ứng tiêu
chuẩn về trình độ tiếng Anh của Đại học
Bond. Đối với ứng viên đại học, yêu cầu một
trong các chứng chỉ IELTS 5.5 - 7.0, TOEFL
8
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Học bổng HS-SV Quốc tế
(International Student
Scholarship) là chương trình học
bổng do Trường Đại học Bond,
Australia cấp cho những học sinh sinh viên quốc tế có thành tích học
tập xuất sắc.
iBT 50 - 98, CAE 47 - 67 hay PTE 45 - 70 tùy
theo chuyên ngành. Đối với ứng viên sau
đại học, yêu cầu một trong các chứng chỉ
IELTS 5.5 - 7.0, TOEFL iBT 50 - 100, CAE 47 67 hay PTE 45 - 70 tùy theo chuyên ngành.

Thủ tục nộp hồ sơ

Tất cả HS-SV quốc tế nộp hồ sơ đăng ký
nhập học tại Đại học Bond (trước hạn

Thời hạn nộp hồ sơ

Hạn chót nộp hồ sơ cho học kỳ bắt đầu
vào tháng 5/2014 là ngày 24/01/2014.
Kết quả sẽ được thông báo vào giữa
tháng 3/2014. Đối với học kỳ bắt đầu
vào tháng 9/2014, thời hạn nộp hồ sơ là
30/05/2014. Kết quả sẽ được thông báo
vào cuối tháng 6/2014.
Chỉ những ứng viên đạt yêu cầu mới
được liên hệ để phỏng vấn. Nếu ứng viên
không nhận được liên lạc phỏng vấn
theo ngày thông báo kết quả trên, có thể
hiểu rằng mình không được chọn cho đợt
xét học bổng.
Để biết thêm thông tin chi tiết, HS-SV có
thể truy cập website của Đại học Bond tại
địa chỉ www.bond.edu.au.

Ảnh: plus.google.com

Đại học

B O ND
HỌC BỔNG HS-SV QUỐC TẾ

Ảnh: ed.ac.uk

Chương trình học bổng dành cho
sinh viên quốc tế tại

ĐẠI HỌC
EDINBURGH

Đại học Edinburgh thành lập năm 1583, là trường đại học lâu đời thứ 6 tại Anh và là
một trong những trường đại học cổ xưa nhất ở Scotland. Trường đứng thứ 17 trên
thế giới trong bảng xếp hạng của QS Rankings năm 2013, đứng thứ 11 trên thế giới
về đào tạo nghệ thuật và nhân văn theo Times Higher Education Ranking năm 2012-2013, đứng thứ 15 trên thế giới trong số những
trường dễ tìm việc nhất theo Global Employability University Ranking năm 2013. Đại học Edinburgh còn là thành viên của Russell
Group và League of European Research Universities (Liên đoàn các trường đại học nghiên cứu Châu Âu), là trường nhận được sự
hỗ trợ lớn thứ 3 tại Vương quốc Anh, sau Đại học Cambridge và Đại học Oxford.
✒ MỸ HẰNG (Tổng hợp)
Học bổng toàn cầu tại Đại học Edinburgh
Chương trình học bổng dành cho sinh viên đến từ các quốc gia
nằm ngoài Liên minh Châu Âu (EU) theo học bất cứ chuyên
ngành đào tạo nào của trường.
Giá trị học bổng
Trường dành ít nhất 15 suất học bổng cho niên khóa 2014-2015
với giá trị mỗi suất là 2.000 bảng Anh/năm.
Điều kiện tham gia
Học bổng mang tính cạnh tranh và được trao dựa
trên thành tích học tập. Ứng viên phải là công
dân đến từ các quốc gia không thuộc Liên minh
Châu Âu, đồng thời đã được chấp nhận vào
học chương trình đại học toàn thời gian (ít
nhất 12 tín chỉ/học kỳ) tại Đại học Edinburgh.
Hình thức đăng ký: Online

Thời hạn nộp hồ sơ
Các ứng viên đủ điều kiện tham dự sẽ phải hoàn tất mẫu đơn dự
tuyển online và nộp trước ngày 01/04/2014.
Đơn dự tuyển và hướng dẫn có thể xem tại: www.scripts.sasg.
ed.ac.uk/Scholarships/international_application.cfm
Công bố kết quả
Các thành viên hội đồng xét cấp học bổng sẽ họp vào tháng
5/2014 để chọn ra người xứng đáng được nhận học bổng.
Danh sách ứng viên nhận học bổng sẽ được thông báo vào cuối
tháng 5/2014.
Để biết thêm thông tin, ứng viên có thể truy
cập trang web của trường tại địa chỉ
www.ed.ac.uk

Ảnh: en.wikipedia.org
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HỌC SINH QUAN TÂM

STUDENTS' CONCERNS

Hội thi vẽ

Let Colors Speak

N

✒ NGỌC VINH
ăm học 2012-2013, lần đầu tiên Trường Quốc tế Á Châu tổ chức hội thi vẽ mang tên “Let Colors Speak” thu hút hàng ngàn
học sinh ở cả hai Bậc Tiểu học IPS và Bậc Trung học AHS tham gia. Cuộc thi nhằm khơi gợi niềm đam mê sáng tạo và hứng
thú trong việc học mỹ thuật của học sinh, từ đó sớm phát hiện ra những tài năng nhí, họa sĩ nhí mang thương hiệu Trường
Quốc tế Á Châu.

Được khởi động từ tháng 2/2013, trải qua ba tháng tranh tài tại vòng cơ sở và hệ thống, hội thi vẽ “Let Colors Speak” đã tìm ra 20 họa
sĩ nhí tài năng ở Bậc Tiểu học IPS và Bậc Trung học AHS. Đặc biệt, giải thưởng “Bức tranh được yêu thích nhất” dành cho ý tưởng dự
thi nhận được nhiều bình chọn nhất đã thuộc về bức tranh “Vẫy gọi các chú hải quân” của học sinh Phan Huy Hướng Dương lớp 7/18
cơ sở Cộng Hòa.
Qua cái nhìn hồn nhiên, trong sáng của tuổi thơ, các em học sinh Trường Quốc tế Á Châu đã gây ấn tượng với người xem bằng những
nét vẽ đầy màu sắc, ý tưởng độc đáo, bố cục lạ mắt như bức tranh “Đội nón bảo hiểm cho trái đất” của học sinh Nguyễn Phụng Lan Chi,
bức tranh “Ước mơ chơi trên bầu trời” của học sinh Phạm Nguyễn Xuân Quỳnh,… Thông qua hội thi, cùng với những tài năng hội họa
được phát hiện thì những thông điệp, mơ ước các em thể hiện trong những bức tranh đã được truyền tải đến gia đình, thầy cô và bạn bè.
Tôi hi vọng sau thành công này, được nhà trường, phụ huynh
chăm sóc và định hướng, năng khiếu mỹ thuật vốn có của các
em học sinh sẽ thêm phát triển.”

CẢM NHẬN GIÁO VIÊN MỸ THUẬT
Cô Nguyễn Song Phương Vy
“Trong những nội dung của hoạt động mỹ thuật thiếu nhi tại
Trường Quốc tế Á Châu thì cuộc thi vẽ “Let Colors Speak” và
triển lãm tranh giữ một vai trò quan trọng. Đó là một hoạt
động văn hóa, một sân chơi hết sức thú vị, là cơ hội để các
em thể hiện ước mơ và tài năng sáng tạo. Cuộc thi này cũng
là dịp các em tự đánh giá khả năng của bản thân và giao lưu,
học hỏi lẫn nhau. Từ thành công bước đầu này, vui mừng với
những kết quả đạt được, những người quan tâm đến hội họa
thiếu nhi đang đợi một mùa bội thu năm sau. Là giáo viên
Mỹ thuật tôi đánh giá rất cao năng khiếu hội họa của các em.
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Thầy Trần Tấn Huy
“Bên cạnh những môn học khác thì Mỹ thuật là tiết học mang
lại sự thoải mái, sáng tạo cho mỗi học sinh. Không chỉ thực
hành trên lớp mà thông qua cuộc thi vẽ “Let Colors Speak”
đã tạo thêm lòng yêu nghệ thuật của các họa sĩ nhí. Từ nội
dung, chủ đề, hình ảnh vui tươi, sinh động, màu sắc tươi sáng
qua từng bức tranh, các em học sinh đã thể hiện tình yêu đến
những chú lính ngoài đảo xa, cảm xúc qua những chuyến sinh
hoạt ngoại khóa, đặc biệt là nói lên ước mơ về nghề nghiệp
tương lai của mình. Sau cuộc thi, ngoài những thành tích đạt
được, giải thưởng lớn nhất chính là các em học sinh có cơ hội
được thể hiện trí tưởng tượng, sức sáng tạo và được giao lưu,
học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.”

Ảnh: Tư liệu

Cô Nguyễn Thị Bích Thảo
“Đây là lần đầu tiên cuộc thi vẽ “Let Colors Speak” được tổ chức
tại Trường Quốc tế Á Châu. Tuy còn nhiều bỡ ngỡ nhưng hội thi
đã để lại trong lòng giáo viên và học sinh một ấn tượng đẹp. Khi
Ban Giám hiệu triển khai cuộc thi, những giáo viên Mỹ thuật
chúng tôi đã cùng nhau phối hợp tổ chức cuộc thi cho thật tốt.
Quan trọng nhất là làm sao để học sinh thấy được đây là một
sân chơi chứ không đặt nặng vấn đề thi cử. Tất cả những lo lắng
đó rồi cũng được giải quyết, một không gian đầy màu sắc, một
không khí sôi động đã diễn ra. Học sinh hào hứng tham gia từ
vòng sơ kết cho đến vòng chung kết. Thành quả đó đã làm cho
những giáo viên Mỹ thuật chúng tôi thật vui, thật phấn khởi.”

CẢM NHẬN HỌC SINH
Nguyễn Phụng Lan Chi, lớp 4/7
“Con cảm thấy rất vui và háo hức khi được thi vẽ. Vào ngày thi,
con vừa hồi hộp vì sắp phải thi vừa vui mừng vì con đã lọt vào
vòng chung kết. Con đã cố gắng hết sức để hoàn thành bức
tranh. Khi nghe xướng tên đạt giải con mừng lắm. Hôm đó,
gia đình con ai cũng vui và lớp con cũng tự hào về con. Con xin
cảm ơn các thầy cô đã dạy dỗ, giúp đỡ để con có được thành
quả này.”
Bùi Châu Lam My, lớp 5/7
“Lần đầu tham gia cuộc thi vẽ “Let Colors Speak”, con cảm thấy
rất vui, vì mình được giao lưu, làm quen với các bạn mới ở các
cơ sở khác, học hỏi thêm nhiều điều bổ ích, thú vị mà trước đây
con chưa từng biết trong môn hội họa. Con thấy rằng trong
hội họa không đơn thuần chỉ là vẽ mà còn thể hiện trí tưởng
tượng, sự sáng tạo, trí thông minh, đặc biệt hơn là đam mê
dành cho bộ môn này. Con rất cảm ơn cuộc thi vì chính cuộc
thi đã giúp con hiểu ra những điều này. Con sẽ cố gắng để trở
thành một họa sĩ nhí tài năng của Trường Quốc tế Á Châu.”
Trần Trọng Uyên Phương, lớp 5/5
“Khi đến với cuộc thi vẽ “Let Colors Speak”, con nhận ra rằng
đây là một sân chơi rất vui và bổ ích, là cơ hội để con giao lưu và
so tài vẽ với các bạn. Con đã gạt bỏ những suy nghĩ về chuyện
thắng thua và cố gắng thi thật tốt. Hoàn thành xong bức tranh
dự thi, con rất vui và tự hào vì mình đã làm tốt hơn những gì
mình mong đợi. Tuy không đạt được giải nhất nhưng con tự
nhủ rằng lần sau sẽ cố gắng hơn nữa để giành được giải cao.

Con muốn nói lời cảm ơn đến các thầy cô đã dạy con môn vẽ để
con có thể tham dự cuộc thi.”
truong QU C TE A CHAU
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✒ PHƯƠNG THY

Niềm đam mê dành cho
bóng bàn

Hồ Hùng Anh - cây vợt
bóng bàn nhí tài năng
Mới 9 tuổi, cậu học trò nhỏ Hồ Hùng Anh lớp 4/2 Trường Quốc tế Á
Châu đã làm thầy cô và bạn bè ngưỡng mộ bởi thành tích đáng nể ở bộ
môn bóng bàn. Tháng 10/2013 vừa qua, Hồ Hùng Anh đã xuất sắc
giành giải nhất bóng bàn cấp quận ở độ tuổi nhi đồng.

Hạt giống tài năng của
Trường Quốc tế Á Châu

Nếu như ở nhà, ba là người dành nhiều
thời gian, tâm huyết để cùng tập luyện,
thảo luận sôi nổi với Hùng Anh về môn
bóng bàn thì ở trường, chính thầy giáo
môn Thể dục là người phát hiện ra khả
năng của cậu học trò nhỏ để giới thiệu
Hùng Anh tham gia vào các giải đấu bóng
bàn cấp trường, cấp quận. Từ giải ba môn
bóng bàn cấp quận năm 2012, nhờ vào sự
cố gắng của cả thầy và trò, đến năm 2013,
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cậu học trò Hùng Anh đã bứt phá ngoạn
mục để đạt thành tích giải nhất bóng bàn
cấp quận.
Hùng Anh tâm sự, những lần được đại
diện cho Trường Quốc tế Á Châu tham gia
các giải đấu, cậu bé vừa vui vừa lo lắng.
“Trước khi thi, thời gian rảnh thầy gọi con
xuống tập bóng bàn, thầy đứng xem con
tập rồi chỉ dạy cho con. Thầy dặn dò con

đủ thứ từ giữ sức khỏe, giờ giấc thi, trang
phục, giày dép rồi nói những câu vui vẻ
làm con cười và quên hết mọi lo lắng”.
Chính tình cảm, sự quan tâm của thầy
đã giúp cậu học trò nhỏ có thêm tự tin để
mang về những thành tích đáng tự hào
cho Trường Quốc tế Á Châu.
Hỏi Hùng Anh thích Trường Quốc tế
Á Châu ở điểm nào nhất, em vui vẻ trả
lời ngay: “Con thích tham gia Lễ hội đồ
chơi, thích sân chơi bóng bàn ở trường vì
lúc nào rảnh con đều có thể chơi với bạn
bè. Con cũng yêu quý tất cả các thầy cô
đã dạy dỗ, chăm sóc và yêu thương con”.
Tin rằng từ môi trường học tập quốc tế tại
Trường Quốc tế Á Châu với sự đồng hành,
giúp sức từ thầy cô, bạn bè, Hùng Anh sẽ
có một nền tảng vững chắc để vững bước
trong hành trình trở thành một vận động
viên bóng bàn chuyên nghiệp sau này.

Ảnh: Tư liệu

Ngay từ nhỏ Hùng Anh đã được ba
hướng dẫn chơi các môn thể thao như cờ
tướng, bóng đá, bóng bàn,… nhưng cậu
bé có gương mặt sáng, thông minh Hùng
Anh chỉ dành niềm yêu thích đặc biệt cho
môn bóng bàn. Bước qua sinh nhật lần
thứ 8, Hùng Anh nhận được món quà tinh
thần đặc biệt: ngoài việc chỉ dẫn những
thao tác cơ bản về bộ môn bóng bàn, ba
mời riêng cho em một người thầy dạy trực
tiếp ở nhà.
Trải qua một năm rưỡi luyện tập và
tham gia thi đấu, mới đây, Hùng Anh
được mời vào đội tuyển bóng bàn nhí của
thành phố, được huấn luyện và đào tạo
như một vận động viên chuyên nghiệp
chuyên thi đấu các giải bóng bàn đơn
và đồng đội trên địa bàn TPHCM. Tháng
6/2013 vừa qua, Hùng Anh cùng với 3
đồng đội của mình đã giành giải vô địch
bóng bàn cấp Thành phố đem lại niềm tự
hào cho gia đình, thầy cô, bạn bè.
Để theo đuổi con đường trở thành một
vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp,
mỗi ngày Hùng Anh đều dành khoảng thời
gian từ 18:30 - 20:30 để tập luyện cùng
huấn luyện viên và các bạn trong đội tuyển
ở sân vận động Hoa Lư. Nhưng em cũng
không quên nhiệm vụ quan trọng nhất ở
lứa tuổi của mình đó chính là học tập thật
giỏi. Ba năm liền theo học tại Trường Quốc
tế Á Châu, Hùng Anh đều đạt loại giỏi ở cả
chương trình Việt Nam và chương trình
tiếng Anh quốc tế. Năm học này, Hùng
Anh cho biết sẽ cố gắng hơn để đạt thành
tích cao hơn trong học tập.

Ngôi sao dancesport

HOÀNG MỸ AN
✒ MINH LY

Sau những màn trình diễn điêu luyện trên sân khấu, Mỹ An thay bộ trang phục diễn
bắt mắt, đôi giày cao gót và lớp trang điểm để trở về là cô học trò nhỏ giản dị, ưu tú
của lớp 12/7 Trường Quốc tế Á Châu.

Đằng sau một công chúa dancesport

Sinh ra trong chiếc nôi nghệ thuật có ba từng là nghệ sĩ saxophone, Mỹ An đã mang sẵn trong mình
niềm đam mê nghệ thuật. 5 năm theo đuổi con đường trở thành một VĐV dancesport chuyên nghiệp,
Mỹ An không thể nhớ hết những cuộc thi và những giải thưởng mình đã đạt được bởi danh sách đã dài
hơn một trang giấy A4. Mới 14 tuổi, Mỹ An đã đoạt giải vô địch quốc gia và giành được danh
hiệu kiện tướng dancesport quốc gia.
Mỹ An đã chọn cho mình một con đường dấn thân khổ luyện. Gãy sụn mũi
và rách cơ đùi là hai chấn thương khá nghiêm trọng mà em
Vượt qua hơn 3.000 thí sinh trên khắp
nhớ nhất trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu của mình.
cả nước, tối 07/12/2013 trên nhiều kênh
Mỹ An thường không có Tết, không có những ngày hè đúng
truyền hình phủ sóng toàn quốc, Mỹ An nghĩa vì em phải tập luyện từ 9 giờ sáng đến 11 giờ đêm để
một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất
chuẩn bị cho những chuyến thi đấu quốc tế. Quỹ thời gian nghỉ
của chương trình truyền hình thực tế
ngơi ít ỏi là vậy nhưng Mỹ An vẫn thường đi thăm các em nhỏ tại
Thử thách cùng bước nhảy - So you think
chùa, trung tâm bảo trợ xã hội.

Kiện tướng dancesport cũng cần phải học giỏi!

you can dance 2013 đã đăng quang ngôi
vị Á quân với 36.181 lượt bình chọn (chiếm
30% tin nhắn bình chọn của khán giả).

Với lịch tập luyện và thi đấu gắt gao, có những hôm quá nửa đêm, Mỹ An mới ngồi vào
bàn cặm cụi học bài. Vừa là một kiện tướng dancesport, Mỹ An lại vừa là cô học trò ưu tú của
Trường Quốc tế Á Châu với 11 năm liền là học sinh khá giỏi. Em chia sẻ bí quyết học tập của
mình: “Chỉ có một cách duy nhất giúp em cân bằng việc học và tập luyện đó là tập trung
tuyệt đối 100% vào từng việc, học ra học, tập luyện ra tập luyện. Chính nền tảng kiến thức
được học ở trường, đặc biệt là chương trình tiếng Anh quốc tế đã giúp em rất nhiều trong
việc hòa nhập và thích nghi với môi trường thi đấu quốc tế.”
Quyết liệt trên sân khấu là vậy, nhưng Mỹ An ở trường lại là một cô học trò giàu cảm
xúc và thân thiện với tất cả mọi người. Có lần cô giáo Văn ra đề kiểm tra kể lại những
kỷ niệm sâu sắc với người thân, An cắm cúi viết say sưa về những kỷ niệm với ba trong
những lần ba đưa em đi thi đấu, vừa viết vừa khóc đến nỗi tờ giấy kiểm tra nhòe nhoẹt
vì nước mắt. Bài văn đó, Mỹ An được cô giáo chấm 9,5 điểm và đọc cho cả lớp cùng nghe.
Mỹ An luôn cảm thấy tự hào về ngôi trường của mình. Em chia sẻ: “Khi bước vào trường,
được mặc bộ đồng phục, cùng học và cùng vui chơi với các bạn, em cảm thấy thật sự hạnh
phúc và thoải mái. Có những lúc thi đấu phải nghỉ học, thầy cô đã giảng lại bài và tổ chức
kiểm tra cho một mình em, bạn bè nhiệt tình giúp em chép bài. Khi biết tin em giành
giải vô địch quốc gia và trở thành kiện tướng dancesport quốc gia, nhà trường đã tuyên
dương thành tích của em trước toàn trường làm em thật sự tự hào.”
Hiện tại, cô học trò xinh
l HCV giải TPHCM mở rộng hạng thiếu niên năm 2007
đẹp, tài năng Mỹ An vẫn
l HCV giải ĐNA mở rộng hạng thiếu niên năm 2008
không ngừng nỗ lực và
l HCĐ giải Châu Á mở rộng năm 2008 tại Hàn Quốc
hoàn thiện mình trong
l Giải vô địch trẻ và cúp khiêu vũ thể thao mở rộng toàn hành
trình chinh phục
những đỉnh cao mới. Phía
quốc 2009, 2010
l Được phong kiện tướng dancesport quốc gia năm 2010 dưới sân khấu lấp lánh ánh
đèn, nơi hàng ngàn khán giả
l Vô địch quốc gia hạng thanh niên năm 2010, 2012
đang dõi theo những bước
l Top 31/87 cặp nhảy tại giải Đức mở rộng 2012
nhảy điêu luyện, thầy cô, bạn
l HCB giải miền Đông nước Mỹ 2013 tại Boston
l Top 6 Liên hoan các ngôi sao khiêu vũ thể thao Châu Á bè Trường Quốc tế Á Châu vẫn
luôn là hậu phương vững chắc tiếp
và thế giới tại Nhật 2013
l Hạng 5 giải Asian Indoor Games năm 2013 tại Hàn Quốc sức cho ước mơ được tỏa sáng của cô
học trò - kiện tướng dancesport Mỹ An.
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Lê Anh chụp hình lưu niệm cùng Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân

N

✒ MINH TÂM

gày 16/07/2013, UBND TPHCM và Sở GD&ĐT
TPHCM tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng cho
299 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia và quốc
tế trong tổng số hơn 4.290 học sinh đạt danh hiệu học sinh
giỏi cấp thành phố. Trong 6 học sinh đoạt giải quốc tế và khu
vực năm học 2012-2013, đặc biệt có em Lê Anh là học sinh lớp
8 Trường Quốc tế Á Châu đạt giải ba cuộc thi Tin học Văn
phòng Thế giới Microsoft 2013 với nội dung Microsoft Excel
2010. Lê Anh đã nhận được bằng khen của UBND TPHCM
theo Quyết định số 3785/QĐUB ngày 12/07/2013 vì thành
tích xuất sắc trong học tập, đạt giải cao tại kỳ thi cấp quốc
tế năm học 2012-2013, đóng góp tích cực cho phong trào thi
đua của thành phố.
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Niềm đam mê dành cho công nghệ
Bắt đầu theo học tại Trường Quốc tế Á
Châu từ năm lớp 2, Lê Anh luôn đạt thành
tích học sinh giỏi toàn diện cả chương trình
Việt Nam và chương trình tiếng Anh quốc tế.
Học giỏi đều tất cả các môn nhưng Lê Anh
lại có niềm yêu thích đặc biệt đối với môn
Tiếng Anh và Tin học.
Từ nhỏ, Lê Anh đã tiếp xúc với máy tính
và các phần mềm ứng dụng qua sự hướng
dẫn của ba. Nhưng ba cũng không có nhiều
thời gian để chỉ dẫn từng li từng tí một, thế
là Lê Anh mày mò tự học từ những thao tác
cơ bản đến tìm tòi những tài liệu tiếng Anh
trên mạng.
Với niềm yêu thích Tin học sẵn có, cộng
với vốn tiếng Anh phong phú được học ở
chương trình tiếng Anh quốc tế tại Trường
Quốc tế Á Châu, cậu học trò nhỏ Lê Anh
càng có điều kiện để phát triển niềm đam mê
của mình. Lê Anh chia sẻ: “Các thầy cô giáo
ở trường hướng dẫn con rất nhiệt tình. Thầy
Nam dạy Nghề đã phát hiện ra năng khiếu tin
học của con, thầy đã động viên con tham gia
cuộc thi Microsoft Office Specialist World
Championship. Cô Trúc dạy Tin học tìm kiếm
tài liệu, hướng dẫn cho con ôn tập một cách
khoa học. Ban Giám hiệu nhà trường cũng tạo
mọi điều kiện để con có thể dành thời gian cho
kỳ thi với tinh thần thoải mái nhất.”
Ít ai biết được sau giờ học khi các bạn học
sinh khác theo ba mẹ về nhà, Lê Anh vẫn
thường nán lại phòng tin học để say sưa với
những thao tác trên máy tính. Suốt một tháng
rưỡi chuẩn bị cho kỳ thi, mỗi ngày Lê Anh
đều dành ít nhất một tiếng đồng hồ để đọc
tài liệu và luyện tập. “Thường ngày ba mẹ
đón con trễ, nên con tranh thủ thời gian đó để

Ảnh: Tư liệu

Lê Anh được UBND
TPHCM tuyên dương
khen thưởng

Lê Anh (ngoài cùng, bên phải) nhận bằng khen của Ủy viên Bộ Chính
trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải

Lê Anh - giải ba quốc gia cuộc thi Microsoft
Office Specialist World Championship 2013
luyện tập thêm tại phòng máy của trường”.
Lê Anh vui vẻ cho biết thêm: “Học cả ngày
ở trường, nhưng con không hề cảm thấy mệt
mà còn cảm thấy rất vui, con tranh thủ thời
gian buổi chiều ở phòng máy để thực hành và
khi gặp những kiến thức khó thì có giáo viên
ở trường hướng dẫn ngay.”
Cậu học trò đạt điểm tuyệt đối
Trong vòng thi quốc gia, phòng thi toàn là
các anh chị học đại học, cao đẳng, nhưng Lê
Anh không hề cảm thấy lo lắng mà trái lại
rất thoải mái. “Con đi thi với tâm lý vui là
chính, không quan trọng kết quả thắng thua,
nên con luôn cố gắng làm hết sức mình có
thể. Theo con, các bạn muốn tham gia cuộc
thi này nên dành ra ít nhất một tháng liên tục
để ôn luyện, vì cứ 7 ngày liên tục không ôn
luyện sẽ mất đi 50% kiến thức sẵn có”, Lê
Anh hào hứng chia sẻ.
Lọt vào top 4 vòng thi quốc gia 2013 với
số điểm 925/1.000 trong thời gian 30 phút
25 giây, thành tích của Lê Anh khiến nhiều
bạn học sinh cùng trang lứa phải ngưỡng mộ.
Trong vòng chung kết quốc gia diễn ra vào
ngày 18/05/2013, Lê Anh đã hoàn toàn bứt
phá khi đạt giải ba của cuộc thi với số điểm
tuyệt đối 1.000/1.000 trong thời gian 13
phút 22 giây, chỉ chênh lệch so với thí sinh
đoạt giải nhất là sinh viên năm cuối của một
trường đại học ở TPHCM 1 phút 37 giây.
Trong mắt thầy cô và bạn bè, Lê Anh là một

cậu học trò đa tài. Ngoài niềm đam mê dành
cho Tin học và Tiếng Anh, em còn biết đánh
đàn piano, đá bóng, bóng bàn, cờ vua và thích
đọc sách phiêu lưu mạo hiểm. Say mê khám
Tham gia cuộc thi Microsoft Office
Specialist World Championship với
tâm lý “thử sức”, nhưng Lê Anh - cậu
học trò lớp 8/1 Trường Quốc tế Á Châu
đã xuất sắc trở thành thí sinh nhỏ
tuổi nhất lọt vào top 4 nội dung thi
Microsoft Excel 2010, và tiếp tục lập
nên thành tích đáng tự hào với số điểm
tuyệt đối 1.000/1.000 trong thời gian
13 phút 22 giây, vinh dự đạt giải ba
vòng chung kết quốc gia.

phá và cập nhật xu hướng công nghệ mới trên
thế giới, Lê Anh ấp ủ mơ ước trở thành một
lập trình viên đồ họa trên máy tính. Nói về
ngôi trường suốt 6 năm theo học, Lê Anh vui
vẻ cho biết: “Được học ở Trường Quốc tế Á
Châu là một niềm vui lớn. Ngoài những môn
học chính, con còn được học những môn năng
khiếu ở phòng nhạc, phòng tin và được tham
gia nhiều hoạt động ngoại khóa rất vui và hấp
dẫn. Thầy cô ở trường rất gần gũi, thân thiện
và quan tâm đến học sinh”. Tin rằng với nền
tảng đào tạo vững chắc tại Trường Quốc tế Á
Châu, Lê Anh sẽ bước những bước thật vững
vàng trên con đường học vấn để thành công
hơn nữa trong tương lai.

Thầy Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM trao tặng bằng khen cho thí sinh nhỏ tuổi nhất đạt giải trong cuộc
thi - Lê Anh. Ảnh: mos.edu.vn
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NGUYỄN QUANG VŨ

cậu học trò có duyên với giải thưởng
Á Châu tổ chức. Với phần thuyết trình tiếng Anh
đầy tự tin, thuyết phục, thu hút của mình, em đã
hoàn toàn chinh phục được Ban giám khảo của
cuộc thi. Đối với Quang Vũ, giành được suất học
bổng đi du học hè là một cơ hội lớn để em học tập
và mở mang sự hiểu biết, tích lũy thêm cho mình
vốn sống, kinh nghiệm khi ra nước ngoài.

Ước mơ trở thành dược sĩ

✒ THU HÀ

Khả năng tiếng Anh nổi bật là điều mà thầy cô,
bạn bè dễ dàng nhận thấy ở cậu học trò Nguyễn
Quang Vũ. Theo học tại Trường Quốc tế Á Châu
suốt 9 năm, học tập song song hai chương trình
Việt Nam và chương trình quốc tế, kiến thức môn
Tiếng Anh trở thành một thế mạnh của em khi
tham gia bất kỳ cuộc thi tiếng Anh nào.
Đạt giải nhất Tiếng Anh trong kỳ thi học sinh
giỏi cấp thành phố năm học 2012-2013, Quang
Vũ chia sẻ: “Môi trường học tập là một trong
những yếu tố quyết định đến kết quả học tập
của học sinh. Em may mắn khi được học tập
trong môi trường quốc tế hội nhập và phát triển,
chương trình đào tạo chất lượng, thầy cô giáo
nhiệt tình, tận tâm, yêu nghề, học sinh luôn được
tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để phát huy khả
năng của mình. Kết quả của kỳ thi khiến em cảm
thấy vui sướng và hài lòng. Đây thực sự là một
cuộc thi khó, nền tảng kiến thức vững chắc cộng
với một chút may mắn đã giúp em thành công”.
Trở về sau cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố
tháng 3 năm 2013, Nguyễn Quang Vũ tiếp tục thử
sức mình ở Cuộc thi tìm kiếm tài năng của Chương
trình học bổng du học hè 2013 do Trường Quốc tế

Ảnh: Tư liệu

Là một trong những gương mặt
ưu tú của Trường Quốc tế Á
Châu, thành viên của đội tuyển
tham dự kỳ thi học sinh giỏi
cấp thành phố, Nguyễn Quang
Vũ - lớp 9/6 đã xuất sắc đạt
giải nhất môn Tiếng Anh năm
học 2012-2013. Vượt qua nhiều
học sinh ưu tú khác, Quang Vũ
trở thành gương mặt xuất sắc
giành suất học bổng du học hè
4 tuần tại Santa Barbara - Hoa
Kỳ trong Cuộc thi tìm kiếm
tài năng của Chương trình
học bổng du học hè 2013 do
Trường Quốc tế Á Châu tổ chức.

Thi là thắng

Trong mắt thầy cô và bạn bè, Nguyễn Quang
Vũ là cậu học trò thông minh, năng nổ. Ngoài
vốn tiếng Anh cực giỏi, Quang Vũ còn có niềm
đam mê mãnh liệt với môn Tin học. Em cho biết
có thể ngồi hàng giờ bên chiếc máy tính để tìm
tòi, khám phá, thư giãn giải trí, kết hợp vừa học
vừa chơi. Cô Huỳnh Châu - GVCN của Vũ cho
biết: “Vũ rất giỏi vi tính, em ấy là trưởng nhóm
rất năng nổ của câu lạc bộ và là chuyên gia Tin
học của lớp trong các buổi workshop, các cuộc
thi video clip”. Cậu học trò đa tài này còn có sở
thích chơi bóng rổ vào những lúc rảnh rỗi để tạo
cho mình tinh thần thoải mái, góp phần mang lại
kết quả cao trong học tập.
Nguyễn Quang Vũ có một ước mơ đáng quý,
em bộc bạch: “Gia đình em không có ai là người
trong ngành y dược, nhưng ngay từ nhỏ em đã
có mong ước sau này sẽ trở thành một dược sĩ,
tạo ra nhiều loại thuốc chữa bệnh cho mọi người,
nhất là trong xã hội hiện đại hiện nay, có rất nhiều
căn bệnh chưa tìm ra được phương thuốc chữa trị
hữu hiệu, đã cướp đi mạng sống của biết bao con
người”. Với ước mơ hết sức cao đẹp của mình,
cậu học trò Nguyễn Quang Vũ đã và đang nỗ lực
hết sức mình. Chúc cho em sẽ gặt hái được nhiều
thành công trong tương lai, nhà trường, thầy cô
và bạn bè Trường Quốc tế Á Châu sẽ luôn đồng
hành, ủng hộ và tiếp sức cho em trong hành trình
thực hiện ước mơ của mình.
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Họa mi học giỏi

NGUYỄN NGỌC KHIẾT TRÂN
Cô họa mi năng động

Khiết Trân trong chuyến
du học hè tại Singapore

✒ MINH TÂM

Là một trong sáu học sinh Bậc Tiểu học IPS xuất sắc giành được học bổng du
học hè Singapore của Cuộc thi tìm kiếm tài năng Chương trình học bổng du
học hè 2013 do Trường Quốc tế Á Châu tổ chức, Nguyễn Ngọc Khiết Trân - cô
học trò lớp 5/8 còn là một giọng ca nhí đầy tài năng.

Từ nhỏ, Khiết Trân đã được ba cho đi học
đàn, học hát, học nhảy như một cách để em phát
triển năng khiếu. Vì thế, ngay từ khi theo học lớp
Một tại Trường Quốc tế Á Châu, họa mi Khiết
Trân nhận ra đây chính là môi trường học tập
lý tưởng dành cho mình. Em vừa học, vừa tích
cực tham gia các hoạt động ngoại khóa tại trường
như “Học sinh tập làm giáo viên”, “Bầu chọn lớp
trưởng”, “Lễ hội mùa xuân”, “Lễ hội đồ chơi”...
Ngoài vai trò là một ca sĩ nhí, Khiết Trân còn
được thầy cô, bạn bè biết đến như là một MC
duyên dáng trong các hoạt động văn nghệ do nhà
trường tổ chức.
Nếu trong các hoạt động ngoại khóa Khiết
Trân là một cô bé họa mi năng động, hoạt bát thì
ở trong lớp học, em là một học sinh năng nổ và
tích cực, hăng say tham gia xây dựng bài. Khiết
Trân rất yêu quý ngôi trường Quốc tế Á Châu,
em chia sẻ: “Trường con học rất rộng, đẹp và
có nhiều cây xanh xung quanh trường. Học ở
Trường Quốc tế Á Châu sẽ giúp con làm giàu
thêm tiếng Anh để sau này khi ra nước ngoài con
sẽ giao tiếp và học tập tốt hơn.”
Khiết Trân không chỉ chăm ngoan, học giỏi
mà còn luôn mang đến niềm vui cho mọi người.
Em luôn ấp ủ trong mình những mơ ước lớn và
dự định trong thời gian tới sẽ tham gia cuộc thi
The Voice Kids để mang tiếng hát đến với nhiều
khán giả nhí. Chắc chắn với những kiến thức và
trải nghiệm Khiết Trân có được từ mái trường
Quốc tế Á Châu sẽ là hành trang quý báu trên
con đường chinh phục ước mơ của em.

Trưởng thành từ những trải nghiệm

Bốn năm liền là học sinh giỏi toàn diện và đạt rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong các hoạt
động ngoại khóa được tổ chức thường xuyên ở Trường Quốc tế Á Châu, cô bé Khiết Trân đã
rất phấn khởi và tự tin khi đăng ký tham gia Cuộc thi tìm kiếm tài năng Chương trình du học hè
2013. Chỉ với hơn một ngày chuẩn bị cho chủ đề thuyết trình vòng chung kết “In your opinion,
what would you do to make our school better?” Khiết Trân đã nảy ra ý tưởng thuyết trình kế
hoạch thành lập một bảo tàng nhỏ trong chính ngôi trường mình đang theo học để tất cả các bạn
học sinh tìm hiểu về lịch sử. Chính nhờ ý tưởng thú vị, độc đáo cộng với cách trình bày mạch
lạc, tự tin, Khiết Trân đã thuyết phục Ban giám khảo để giành được một trong sáu chiếc vé du
học hè tại Singapore.
Trở về sau hai tuần du học hè, cô học trò Khiết Trân đã có những trải nghiệm thú vị và tích
lũy thật nhiều bài học bổ ích. Bên cạnh vốn tiếng Anh được nâng cao đáng kể, Khiết Trân còn
trở thành một “đại sứ nhí” của Việt Nam khi giới thiệu với các bạn đến từ nhiều quốc gia khác
về đất nước, con người và cả ngôn ngữ Việt Nam. Suốt hai tuần liền, một buổi Khiết Trân học
tiếng Anh, một buổi tham quan đất nước Singapore xinh đẹp. “Học ở Singapore, tụi con giao tiếp
hoàn toàn bằng tiếng Anh, ngoài thời gian học ở trường, con và các bạn được đi tham quan rất
nhiều nơi xinh đẹp. Sau chuyến đi, con đã lớn hơn và tự lập hơn rất nhiều”, Khiết Trân chia sẻ.

Khiết Trân không những học giỏi mà còn hát rất hay
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✒ MINH LY

Chia tay cuộc thi The Voice Kids 2013 với
ngôi vị top 9, Huỳnh Hữu Đại, cậu học trò
lớp 8/19 Trường Quốc tế Á Châu, không
chỉ để lại ấn tượng về một giọng hát
khỏe, lạ, mà còn khiến hàng ngàn khán
giả truyền hình thích thú bởi vẻ ngoài
tròn trịa dễ thương và tính cách hồn
nhiên, ngây thơ của mình.

Giọng hát nhí dễ thương
của The Voice Kids 2013

Huỳnh Hữu Đại ghi dấu trong lòng khán giả bởi tư duy
âm nhạc hiện đại và sự hồn nhiên, dễ thương

18

truong QU C TE A CHAU

Ảnh: Tư liệu

Cậu học trò nhịn ăn vì mê hát

Hữu Đại là đối thủ khá “nặng ký” với các thí sinh nhí khác khi em may
mắn nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ phía khán giả. Không chỉ
được nhớ đến với vẻ ngoài tròn trịa, tính cách hồn nhiên, Hữu Đại còn
chinh phục các HLV và khán giả bằng chất giọng truyền cảm, khỏe
khoắn. Chính HLV Thanh Bùi đã phát hiện ra tố chất nghệ sĩ và chất
giọng lạ hiếm có của Hữu Đại ngay từ Vòng Giấu mặt đầu tiên.
Từ lúc học mẫu giáo, Hữu Đại đã rất mê hát. Những khán giả đầu tiên yêu
thích giọng hát của em chính là ba và bà ngoại. Nhưng phải đến năm lớp
6, lần đầu tiên cậu bé ham mê ca hát mới được cầm micro đứng trên sân
khấu trong chương trình Lễ hội mùa xuân do Trường Quốc tế Á Châu tổ
chức. Nhớ lại lần đầu tiên hát trước các bạn ở trường, Hữu Đại cười vui: “Lúc
đó con hát bài My heart will go on. Do quá hồi hộp, con đã hát đứt hơi, lẫn
lộn bè nhưng bạn bè vẫn vỗ tay, cổ vũ cho con nhiệt tình. Hát cho các bạn
nghe khiến con cảm thấy rất vui sướng và hạnh phúc”.
Từ bước ngoặt đáng nhớ đó, thầy cô, bạn bè bắt đầu phát hiện ra khả năng ca
hát của Hữu Đại và động viên em tham gia vào các hoạt động văn nghệ được
tổ chức thường xuyên ở Trường Quốc tế Á Châu. Nhờ đó, cậu học trò có phần
hơi rụt rè Hữu Đại đã có thêm sự tự tin, dạn dĩ để tiến thẳng đến một sân khấu
lớn, chuyên nghiệp như The Voice Kids 2013.
Ít ai biết được, để đi sâu vào những vòng trong của cuộc thi, Hữu Đại đã phải
vượt lên chính mình rất nhiều. Để giảm cân, từ khẩu phần ăn ưa thích là các
món chiên, Hữu Đại chỉ được ăn cá, rau củ quả. Để có được sự tự tin và phong
cách biểu diễn chuyên nghiệp trên sân khấu, từ một cậu bé rụt rè, hay quên lời
trên sân khấu, Hữu Đại phải tập luyện chăm chỉ gấp nhiều lần các bạn khác.
Không có giới hạn nào ngăn cản Hữu Đại cất tiếng hát, cậu học trò có gương mặt
tròn với má lúm đồng tiền cười toe toét: “Vì niềm đam mê ca hát, dù phải khổ,
phải nhịn ăn, con cũng chịu”.

Huỳnh Hữu Đại
Không bao giờ từ bỏ ước mơ

Hữu Đại trong các tiết mục văn nghệ ở trường

Chiến thắng hàng ngàn thí sinh nhí đến từ khắp cả nước để đạt
ngôi vị top 9 tại một sân chơi chuyên nghiệp như The Voice Kids
là niềm vui to lớn đối với Hữu Đại, mở ra cho em con đường theo
đuổi ước mơ ca hát của mình. Hiện nay, ngoài lịch học ở Trường
Quốc tế Á Châu, Hữu Đại còn có lịch học thanh nhạc tại Học viện
của HLV Thanh Bùi. Sự nổi tiếng sớm đến với Hữu Đại cộng với
lịch học thanh nhạc, lịch diễn bận rộn không khiến em sao lãng
việc học hành. Hữu Đại vẫn đặt việc học tập lên hàng đầu và tự
hứa với bản thân sẽ giữ vững danh hiệu học sinh khá giỏi, học
thật tốt cả chương trình Việt Nam và tiếng Anh quốc tế ở trường
để sau này trở thành một ca sĩ có tri thức.
Hữu Đại cho biết ngoài những cố gắng, nỗ lực của bản thân, sự
hỗ trợ từ phía gia đình thì thầy cô, bạn bè Trường Quốc tế Á Châu
chính là nguồn cổ vũ cho em hoàn thành tốt những phần thi The
Voice Kids 2013: “Lúc em thi, thầy cô, bạn bè kêu gọi nhắn tin bình
chọn cho em, khi thi xong, thầy cô đều nói với em rằng tự hào
quá, đạt được thành tích như vậy là giỏi rồi, cố gắng lên khiến em
cảm thấy rất vui sướng, xúc động”.
Con đường học vấn và con đường ca hát phía trước vẫn còn
rất dài. Hiện tại, Hữu Đại chỉ muốn tập trung học thật tốt tại
Trường Quốc tế Á Châu và dành thời gian theo học suất học
bổng thanh nhạc 3 năm tại Học viện của HLV Thanh Bùi. Trong
đôi mắt cậu học trò nhỏ sáng lên sự tự tin và quyết tâm: “Chừng
nào còn yêu âm nhạc, con sẽ không bao giờ từ bỏ niềm đam mê
ca hát của mình”. Chắc chắn gia đình, nhà trường sẽ đồng hành
với Hữu Đại để con đường chinh phục ước mơ của em sớm trở
thành hiện thực.
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Ái Trinh
cô giáo yêu nghề

mến trẻ

✒ PHƯƠNG THY

“Hầu hết quỹ thời gian trong ngày tôi đều ở bên học sinh, vì vậy mà kỷ niệm giữa cô trò nhiều không đếm
xuể. Có một buổi sáng trên đường đến trường xe tôi bị hư, mất mấy tiếng sau mới vào lớp. Nhìn thấy cô đi
từ đằng xa, tất cả 20 gương mặt ngây thơ đã ồ lên, ùa chạy đến ôm cô, hôn cô. Có bé còn vừa mếu máo vừa
nói: “Con tưởng hôm nay cô không đến lớp”. Trước tình cảm của học sinh dành cho mình, tôi cũng không
kìm được xúc động. Rồi kỷ niệm nhân dịp 20/11, các em học trò hát cảm ơn cô, trong lời chúc gửi đến cô, các
em còn tinh nghịch nói rằng: “Mong cô thương con nhiều hơn nữa”. Lúc đó tôi chỉ biết ôm trọn các em vào
lòng thủ thỉ rằng: “Cô đã thương các con nhiều nhất rồi, không thể thương nhiều hơn được nữa đâu”. Tôi
nhận ra là mình không thể rời xa các em học sinh thân yêu của mình dù chỉ một phút giây nào”.

B

ước vào năm thứ 3 công tác tại Bậc
Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu,
cô giáo Võ Thị Ái Trinh - GVCN lớp
4/1 cơ sở Cộng Hòa luôn tạo được niềm tin
trong lòng Ban Giám hiệu, phụ huynh và đặc
biệt là tình cảm yêu quý trong lòng học trò.

Con đường vào nghề
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buổi tập huấn cấp quận “Chuyên đề dạy học
Lịch sử lớp 4 bằng phương tiện nghe nhìn”.
Bên cạnh những đánh giá tích cực về mặt
chuyên môn từ phía nhà trường, cô giáo Ái
Trinh còn nhận được sự tin tưởng, yêu mến
từ phía phụ huynh học sinh. Trong sổ trao
đổi thông tin giữa phụ huynh và giáo viên,
có nhiều lời khen ngợi dành cho cô vì sự tiến
bộ trong học tập của học sinh. Cô Trinh nhớ
nhất lời của một vị phụ huynh: “Mong cô hãy
giữ lửa như thế này mãi để con tôi được phát
triển nhiều hơn nữa”. “Chính niềm tin của
phụ huynh đã góp phần tiếp lửa và thôi thúc
tôi phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa”, cô
Trinh xúc động chia sẻ.

Không những giỏi chuyên môn, cô Trinh
còn là một cô giáo năng động trong các hoạt
động phong trào. Hát hay, múa đẹp lại biết
chơi đàn ghi-ta, vì vậy mà các tiết mục văn
nghệ của học sinh lớp 4/1 lúc nào cũng đặc
sắc, ấn tượng và đạt giải cao.

Yêu nghề và không ngừng
sáng tạo

20 học sinh trong lớp cô Trinh chủ nhiệm
là 20 cá tính hoàn toàn khác nhau, vì vậy để
theo sát tình hình học tập cũng như tâm sinh
lý của từng học sinh, mỗi ngày làm việc của
cô Trinh là một thử thách nhưng cũng tràn
đầy niềm vui. Với mỗi học sinh, cô Trinh có

Ảnh: Tư liệu

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Quy Nhơn
chuyên ngành Giáo dục tiểu học từ năm
2011, cô giáo trẻ Võ Thị Ái Trinh quyết định
lựa chọn Trường Quốc tế Á Châu là nơi khởi
đầu cho sự nghiệp trồng người của mình.
“Ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường,
ngôi trường mang tên Quốc tế Á Châu đã là
niềm mơ ước lớn trong tôi. Vì vậy, dù phải
xa quê hương, tôi vẫn quyết định một mình
Nam tiến vào Sài Gòn để biến ước mơ thành
sự thật”, cô giáo Ái Trinh bồi hồi nhớ lại
quyết định ngày xưa của mình.
Những ngày đầu bỡ ngỡ qua đi trong sự
quan tâm, chia sẻ chân thành của đồng nghiệp
và lãnh đạo nhà trường, cô giáo trẻ Ái Trinh
bắt đầu gặt hái được những thành tích đáng
khen ngợi trong công tác giảng dạy. Năm
nào, học sinh do cô Trinh chủ nhiệm cũng đạt
thành tích khá giỏi xấp xỉ 100%. Năm 2012,
trong tiết dự giờ thanh tra toàn diện, năng
lực chuyên môn của cô Trinh được Phòng
Giáo dục & Đào tạo và nhà trường đánh giá
xuất sắc như một lời khen ngợi cho những nỗ
lực, tìm tòi của cô giáo trẻ. Với chuyên môn
vững, cô Trinh được chọn là giáo viên đại
diện cho Trường Quốc tế Á Châu tham gia

“

...Làm thế nào để mỗi ngày đến trường của trẻ đều là ngày vui, làm thế nào để vừa
truyền đạt kiến thức vừa xây dựng nhân cách tốt đẹp ở mỗi trẻ?
từng cách quan tâm khác nhau, có em học
sinh cô tâm sự hỏi nhỏ, lại có em cô tìm hiểu
gián tiếp qua bạn bè, gia đình. Cô Trinh cho
biết: “Ở độ tuổi này, các em rất nhạy cảm, vì
vậy giáo viên phải thực sự yêu trẻ, luôn tìm
hiểu tâm lý trẻ con và cách ứng xử cho phù
hợp với tính cách của từng trẻ”.
Yêu thương trẻ con và mang trong mình
mơ ước trở thành giáo viên tiểu học giỏi, vì
vậy được công tác ở một môi trường như
Trường Quốc tế Á Châu, cô giáo trẻ Ái Trinh
đã tìm thấy cơ hội phát huy năng lực và sở
trường của mình. Lúc nào cô giáo trẻ cũng
trăn trở với suy nghĩ, “Làm thế nào để mỗi
ngày đến trường của trẻ đều là ngày vui, làm
thế nào để vừa truyền đạt kiến thức vừa xây
dựng nhân cách tốt đẹp ở mỗi trẻ?”. Chính
những trăn trở đó đã giúp cô giáo Ái Trinh
nghĩ ra những phương pháp giảng dạy đầy
tính sáng tạo.
Hiểu được tâm lý trẻ con thích được khen,
cô Trinh thường xuyên tổ chức thi đua theo
nhóm, thi đua cá nhân, tổng kết điểm theo
tuần, theo tháng, từ đó tuyên dương, khen
thưởng học sinh trước lớp. Những bài học
đạo đức trong SGK trở nên sinh động, lôi
cuốn khi cô Trinh cho các em học sinh sắm
vai trong câu chuyện để tự các em hiểu và rút
ra bài học. Mượn ý tưởng một số trò chơi trên
truyền hình như Rung chuông vàng, Tam sao
thất bản để ứng dụng vào bài giảng của mình,
lớp học của cô Trinh lúc nào cũng hào hứng
và tràn ngập tiếng cười. Buổi trưa cô giáo trẻ

”

Ái Trinh vỗ về giấc ngủ trẻ thơ bằng những
bài hát, những câu chuyện cổ tích hay có khi
là những câu chuyện rèn kỹ năng sống bổ ích.
Kể về các em học sinh một cách say sưa với
ánh mắt lấp lánh, dường như mỗi việc cô giáo
trẻ này làm, mỗi bài giảng chăm chút tỉ mỉ,
mỗi trò chơi được sưu tầm, mỗi câu chuyện

góp nhặt hàng ngày đều xuất phát từ tấm lòng
của một cô giáo luôn mong muốn mang đến
những điều tốt đẹp nhất cho học sinh thương
yêu của mình. Mái trường Quốc tế Á Châu sẽ
tiếp tục là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng và
vun trồng mơ ước của biết bao cô giáo trẻ yêu
nghề, yêu trò bằng cả trái tim.
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Chăm sóc học sinh

bằng bữa ăn tốt nhất

Nhận thức được tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sự phát triển toàn diện của học sinh,
ngay từ đầu mỗi năm học, Ban Giám hiệu đã tổ chức chương trình tập huấn đảm bảo an toàn vệ
sinh thực phẩm trong nhà trường. Bộ phận y tế của nhà trường đã thống kê tình trạng sức khỏe
của từng em học sinh, đồng thời xây dựng kế hoạch, soạn thực đơn nhằm cung cấp các bữa ăn
đầy đủ dinh dưỡng và đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh.
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Ảnh: Tư liệu

✒ NGỌC VINH (Tổng hợp)

B

ên cạnh việc tập trung nâng cao chất
lượng dạy và học, thì việc chăm lo chu đáo từng bữa ăn của học
sinh là một trong những mục tiêu hàng đầu của Trường Quốc tế
Á Châu. Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm là điều kiện cần thiết giúp các em học sinh phát triển toàn
diện cả về thể chất và trí tuệ.
Để có thực phẩm sạch, nhà trường hợp đồng chặt chẽ, dài hạn
với các công ty lớn và uy tín của thành phố, yêu cầu đảm bảo nguồn
thực phẩm rõ nguồn gốc, đạt tiêu chuẩn chất lượng có chứng nhận
VSATTP của các cơ quan chức năng. Bằng mô hình bếp ăn một
chiều với 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm, nhà bếp
của trường được trang bị đầy đủ dụng cụ hiện đại, đảm bảo theo
đúng tiêu chuẩn của ngành y tế quy định.
Bếp ăn được sắp xếp khoa học, phân chia thành các khu vực
riêng biệt: khu tiếp nhận thực phẩm tươi sống, khu sơ chế đầu vào
và khu chế biến thức ăn. Các vật dụng chế biến, khay chén, đồ
dùng đựng thức ăn được nhân viên dinh dưỡng lau rửa sạch sẽ, sắp
xếp gọn gàng. Đội ngũ nhân viên phục vụ trong bếp có trang phục
riêng, đầu tóc gọn gàng, đeo găng tay khi chế biến thực phẩm.
Nguồn nước sử dụng chế biến thức ăn đảm bảo chất lượng sạch,
đạt tiêu chuẩn y tế.
Để đảm bảo dinh dưỡng và thay đổi khẩu vị cho học sinh, nhà
trường luân chuyển các món ăn theo mùa giúp học sinh có bữa ăn
ngon miệng chống suy dinh dưỡng cũng như chống béo phì. Phụ
huynh và học sinh có thể theo dõi thực đơn bữa ăn tại bảng thông
báo và website của trường.
Các quản lý, giáo viên, đặc biệt là đội ngũ nhân viên nhà bếp,
dinh dưỡng của trường được tập huấn, học tập, phổ biến các quy
định, Luật An toàn thực phẩm, đảm bảo trang bị đủ kiến thức để
thực hiện tốt các nguyên tắc về chế biến và phục vụ bữa ăn cho học
sinh. Trong suốt bữa ăn, giáo viên chủ nhiệm và các cô bảo mẫu
luôn túc trực, chăm sóc và đáp ứng kịp thời nhu cầu của các em.
Với tấm lòng yêu thương, mỗi ngày, hàng ngàn suất ăn nóng sốt,
dinh dưỡng, an toàn đến tận tay từng học sinh góp phần chăm sóc
các thế hệ học sinh khỏe về thể chất, mạnh về trí tuệ, tinh thần.
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ƯỚC MƠ HỌC SINH

STUDENTS' DREAMS

ÛÚÁC MÚ HOÅC

MIT

SINH

Đại học số 1 thế giới
2013

Các thành tựu của MIT gồm: 78 giải Nobel, 43 giải MacArthur Fellows, 53 Huy chương Quốc gia
về Khoa học và 27 Huy chương Quốc gia về Công nghệ và Đổi mới. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở
các lĩnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế, tài chính, khoa học,… đã từng theo học tại MIT như: kiến
trúc sư I.M. Pei, cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang
Hoa Kỳ Ben Bernanke và phi hành gia Buzz Aldrin. Hơn một phần ba các chuyến bay vào không
gian của Hoa Kỳ có phi hành gia là cựu sinh viên của MIT.

Cựu Tổng thư ký Liên Hiệp
Quốc Kofi Annan

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ
Liên bang Ben Bernanke

✒ TRẦN HỒNG ĐIỆP (Lược dịch)

Học viện Công nghệ
Massachusetts
Thành lập: 1861
Loại hình: Tư thục
Được tài trợ: 11 tỉ USD (2013)
Hiệu trưởng: L. Rafael Reif
Giảng viên: 1.753 (9/2013)
Sinh viên: 11.189 (2012-2013)
Địa điểm: Cambridge,
Massachusetts, Hoa Kỳ
Trang chủ: web.mit.edu
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ọa lạc tại Cambridge,
Massachusetts, Học viện
Công nghệ Massachusetts
(MIT) là một trong những cơ sở
đào tạo & nghiên cứu công nghệ
hàng đầu Hoa Kỳ. MIT được
thành lập vào năm 1861 và tiếp
nhận khóa sinh viên đầu tiên
vào năm 1865. Việc khánh thành
trường đánh dấu thành quả nỗ lực
không ngừng của nhà khoa học
tự nhiên William Barton Rogers
nhằm thiết lập một loại hình cơ
sở giáo dục độc lập mới, phù
hợp với nhu cầu công nghiệp hóa
ngày càng tăng của đất nước.
Ngày nay, MIT là một cơ sở
giáo dục đẳng cấp thế giới. Giảng
dạy và nghiên cứu những lĩnh
vực có liên quan đến thế giới thực
tế tiếp tục là mục đích chính của
trường. MIT gồm 6 trường thành
viên: Trường Kiến trúc và Quy

Phi hành gia Buzz Aldrin

hoạch; Trường Kỹ thuật; Trường
Khoa học Xã hội, Nghệ thuật và
Nhân văn; Trường Quản lý Sloan;
Trường Khoa học; Trường Khoa
học và Công nghệ Y tế Whitaker.
Bảng xếp hạng QS World
University Rankings được biên
soạn lần đầu vào năm 2004 và
đã trở thành một trong những
nguồn uy tín hàng đầu để so sánh,
đối chiếu các trường trên thế giới
dựa trên điểm mạnh và điểm yếu
của họ. Theo website của QS
World University Rankings, năm
2013-2014 có 800 trường đại
học được xếp hạng trong số hơn
2.000 trường được đánh giá.
Sứ mệnh của MIT là nâng cao
kiến thức và đào tạo sinh viên trong
lĩnh vực khoa học, công nghệ cũng
như các lĩnh vực học thuật khác
nhằm phục vụ tốt nhất cho quốc gia
và thế giới trong thế kỷ 21.

MIT cam kết xây dựng, phổ
biến, giữ gìn kiến thức và hợp
tác với các tổ chức khác để
mang kiến thức này giải quyết
những thách thức lớn của thế
giới. MIT cung cấp cho sinh
viên một nền giáo dục kết hợp
giữa nghiên cứu học thuật và
tìm tòi khám phá với sự hỗ trợ
của cộng đồng trường.
Tổng số sinh viên theo học
tại MIT trong năm 2012-2013 là
4.503 sinh viên đại học và 6.686
sinh viên sau đại học. Trường
có 1.753 giảng viên (9/2013)
và tỷ lệ sinh viên - giảng viên là
8:1. Chi phí nghiên cứu tại MIT
thường trên 650 triệu USD mỗi
năm, với sự tài trợ từ các cơ quan
chính phủ như Bộ Y tế và Dịch
vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Bộ Quốc
phòng Hoa Kỳ.
MIT luôn đứng trong top
10 tại nhiều bảng xếp hạng đại
học của Hoa Kỳ và thế giới.

Ảnh: wikipedia.org

Kiến trúc sư I.M. Pei

Trường Kỹ thuật của MIT trong
nhiều năm chiếm giữ vị trí dẫn
đầu tại các bảng xếp hạng US
News & World Report, QS
World University Rankings và
Academic Ranking of World
Universities. Ngoài lĩnh vực kỹ
thuật, các thế mạnh khác của
MIT bao gồm: khoa học máy
tính, khoa học tự nhiên, kinh
doanh, kinh tế, ngôn ngữ học,
toán học, khoa học chính trị và
triết học.
Năm 2013 là năm thứ hai liên
tiếp MIT là trường đại học top
1 thế giới theo bảng xếp hạng
QS World University Rankings.
MIT giành được danh hiệu này
nhờ vào các tiêu chí: danh tiếng
đại học, danh tiếng tìm việc làm
của sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ
sinh viên - giảng viên, số lượng
tài liệu nghiên cứu được xuất
bản, tỷ lệ giảng viên quốc tế và
tỷ lệ sinh viên quốc tế.

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG
Năm 2011-2012, MIT dành
khoảng 78% trong tổng số
các khoản trợ cấp của trường
để hỗ trợ cho sinh viên. Trong
gói trợ cấp đó, 93% là dưới
hình thức của các loại học
bổng, gần 1% dưới hình thức
các khoản cho vay và gần 7%
là hỗ trợ về việc làm. Giá trị
trung bình của mỗi suất học
bổng dành cho sinh viên là
32.917 USD (năm 2011-2012).
Điều kiện nhận học bổng:
Sinh viên muốn nhận học
bổng cần nộp đơn xin hỗ trợ
tài chính. MIT sẽ xem xét tình
hình tài chính của gia đình
sinh viên, nếu đáp ứng đủ các
điều kiện để được hỗ trợ, sinh
viên sẽ được xem xét nhận
học bổng của MIT.

Nguồn tài trợ:
Học bổng MIT được tài trợ từ
hai nguồn chính: các tổ chức
từ thiện và ngân quỹ của
chính Học viện. Các cá nhân
bao gồm cả cựu sinh viên cũng
hỗ trợ Học viện các nguồn tài
chính cho quỹ học bổng.
Điều kiện tuyển sinh đối với
ứng viên quốc tế:
Mỗi năm, có hơn 4.000 sinh
viên quốc tế nộp đơn vào học
tại MIT, nhưng số lượng hồ sơ
được chấp nhận là chưa đến
150. Sinh viên theo học tại MIT
đến từ 115 quốc gia khác nhau.
Khoảng 9% trên tổng số sinh
viên theo học chương trình
ĐH là sinh viên quốc tế và 38%
sinh viên đã tốt nghiệp đến từ
nhiều quốc gia khác nhau.

Khi nộp đơn xin học tại
MIT, các ứng viên sẽ được
lựa chọn 1 trong 2 bài kiểm
tra sau để thi:
Lựa chọn 1: Tham dự kỳ
thi SAT hoặc ACT và thi 2
môn của kỳ thi SAT Subject
Tests: Toán (Toán I hoặc
Toán II) và Khoa học (Vật
lý, Hóa học hoặc Sinh học).
Lựa chọn 2: Tham dự kỳ thi
TOEFL và thi 2 môn của kỳ
thi SAT Subject Tests: Toán
(Toán I hoặc Toán II) và
Khoa học (Vật lý, Hóa học
hoặc Sinh học).
Trong kỳ thi TOEFL, các
ứng viên phải đạt tối thiểu
TOEFL iBT là 90 điểm.
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✒ TRẦN ĐÌNH PHÚ (Tổng hợp) & PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Thu - Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (Hiệu đính)

1. Khẩu phần ăn và tập quán dinh dưỡng
không hợp lý
2. Hoạt động thể lực kém

Cách phòng tránh và điều trị
Thật không dễ dàng và an toàn để thực hiện việc phòng tránh và điều
trị béo phì cho trẻ vì vậy bạn hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ. Họ sẽ
chỉ ra nguyên nhân cụ thể dẫn đến béo phì ở trẻ và hướng dẫn những
phương cách phòng tránh, điều trị phù hợp. Bên cạnh đó, chuyên gia
dinh dưỡng cũng sẽ giúp bạn lên kế hoạch cho các bữa ăn một cách
hợp lý. Tuy nhiên, tại nhà bạn vẫn có thể áp dụng 3 phương pháp sau:

3. Yếu tố di truyền
4. Yếu tố kinh tế, xã hội
5. Suy dinh dưỡng thể thấp còi

uống nước ép hay soda vì chúng chứa nhiều đường, thay vào đó hãy
uống nhiều nước lọc và các loại sữa không có hay có ít chất béo.
2. Tăng cường hoạt động thể chất
Từ những năm mẫu giáo cho đến khi bước vào tuổi trưởng thành,
chúng ta cần ít nhất 1 tiếng mỗi ngày để dành cho các hoạt động thể
chất, nhưng không nhất thiết phải dành 60 phút liên tục cho các hoạt
động thể chất mà có thể chia nhỏ nó ra.

1. Cải thiện thói quen ăn uống
Tập thể dục mang đến những lợi ích rất lớn
Béo phì là một tình trạng bệnh lý gây
Nếu con bạn đang bị thừa cân hoặc
ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ ngoài việc duy trì cân nặng và giảm cân. Hoạt
béo phì thì trẻ không cần một chế độ em và nhiều thanh thiếu niên. Mỗi người sẽ động thể chất có thể làm giảm căng thẳng, tăng
ăn kiêng nghiêm ngặt ngay lập tức mà
có một vóc dáng chuẩn, phù hợp với mình. cường hệ miễn dịch, tim và phổi cũng như giúp
cần thay đổi thói quen ăn uống và duy
tăng cường cơ bắp và xương.
Nhưng đôi khi do chế độ ăn uống, lượng mỡ
trì trong nhiều năm tiếp sau đó. Điều
này sẽ rất dễ dàng nếu bạn áp dụng được tích trữ trong cơ thể vượt quá mức cho 3. Nâng cao chất lượng giấc ngủ
những thay đổi trong thực đơn hàng phép, dẫn đến tình trạng thừa cân, béo phì.
Trẻ em cần có nhiều thời gian cho giấc ngủ.
ngày của gia đình. Lưu ý rằng bạn nên Dấu hiệu của bệnh béo phì ở trẻ em là cân Các nghiên cứu y khoa khuyên rằng người lớn
thảo luận với bác sĩ hoặc chuyên gia nặng vượt quá mức “cân nặng nên
nên giúp cho trẻ ngủ đủ giấc bởi vì đó là một
dinh dưỡng về những nhu cầu cụ thể có” so với chiều cao và độ tuổi của trẻ.
trong những cách phòng ngừa bệnh béo phì.
của trẻ. Trong nhiều trường hợp, trẻ
không cần thiết phải giảm cân mà chỉ cần tránh việc lên cân vì khi lớn
Theo WHO, chúng ta cần thực hiện giáo dục từ tuổi ấu thơ các kiến
lên chiều cao của trẻ sẽ bắt kịp với trọng lượng cơ thể.
thức về thực phẩm và dinh dưỡng, chế độ ăn hợp lý và lối sống năng
động. Bên cạnh đó, hạn chế cho trẻ xem tivi cũng là một điều nên
Bạn nên hướng gia đình đến một chế độ ăn uống ít chất béo, muối và
làm. Xem tivi quá nhiều sẽ khiến trẻ sao lãng việc ngủ, ít tham gia
đường nhưng giàu trái cây, rau quả, các sản phẩm sữa ít chất béo, thịt
vào các hoạt động thể chất và bắt đầu làm quen với các loại thức ăn
nạc và ngũ cốc nguyên hạt. Bạn cũng nên chú trọng đến đồ uống. Tránh
nhanh nhiều dầu mỡ.
26
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Nguyên nhân gây béo phì ở trẻ:

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ Ở TRẺ EM
Phương pháp nhân trắc học
Bằng cách đo các chỉ tiêu nhân trắc như chiều cao, cân nặng, bề dày lớp
mỡ dưới da. Nhận định tình trạng dinh dưỡng chủ yếu dựa vào 3 chỉ
tiêu là cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi và cân nặng theo chiều
cao. Khi nhận định kết quả cần so sánh với quần thể tham chiếu NCHS
(National Center for Health Statistics).
Phương pháp đo nhân trắc thường áp dụng cho trẻ em dưới 10 tuổi.
Đối với trẻ em lớn có thể sử dụng chỉ số khối cơ thể BMI (Body Mass
Index) để đánh giá tình trạng dinh dưỡng.

Phương pháp xác định BMI
Chỉ số khối cơ thể BMI là một chỉ số quan trọng mà bạn có thể sử dụng
để xác định xem con em của bạn đang thừa cân, thiếu cân hay cân đối.
Thời gian yêu cầu: Bạn nên đo chỉ số BMI cho trẻ trong khoảng thời
gian dưới 10 phút.
Cân nặng: Ghi lại chỉ số cân nặng của trẻ bằng đơn vị kilôgam (kg)
Chiều cao: Đo chiều cao của trẻ bằng đơn vị mét (m)
Phân vị BMI

Công thức tính chỉ số BMI:
BMI = [cân nặng / (chiều cao x chiều cao)]

Đối với trẻ em, sau khi tính được chỉ số BMI, chúng ta sẽ xác định phân
vị BMI (percentile) trên biểu đồ BMI dành cho bé gái và bé trai. Cách
xác định như sau: Trong biểu đồ cột nằm ngang phía dưới thể hiện độ
tuổi của trẻ và cột thẳng đứng hai bên thể hiện giá trị chỉ số BMI. Sau
khi xác định được điểm thể hiện độ tuổi của trẻ, chúng ta sẽ kẻ một
đường thẳng đứng lên song song với cột thể hiện chỉ số BMI và khi có
chỉ số BMI của trẻ thì từ điểm đó chúng ta sẽ kẻ một đường ngang song
song với cột thể hiện độ tuổi. Đường cong đi qua điểm giao nhau của
2 đường kẻ sẽ giúp ta xác định được phân vị BMI của trẻ. Ví dụ, trên
biểu đồ BMI dành cho bé trai, chúng ta có thể thấy một bé trai 13 tuổi
với chỉ số là 17 thì sẽ có chỉ số phân vị BMI là 25.
Phân loại BMI
- Thiếu cân: Phân vị BMI thấp hơn 5
- Cân đối: Phân vị BMI nằm trong khoảng từ 5 đến 85
- Nguy cơ thừa cân: Phân vị BMI nằm trong khoảng 85 đến 95
- Béo phì: Phân vị BMI từ 95 trở lên

Lưu ý: Đồ thị màu xanh là của bé trai, màu hồng là của bé gái. Cột nằm ngang
phía dưới thể hiện tuổi của trẻ, 2 cột hai bên thể hiện chỉ số BMI và đường
cong (có số nhỏ) là phân vị BMI giúp xác định tình trạng cân nặng của trẻ.

SOURCE: Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with the National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000) - http://www.cdc.gov/growthcharts
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC
QUỐC TẾ SÀI GÒN

✒ VY HUỲNH
Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) thành lập
năm 1999 gồm: Trường Quốc tế Á Châu (Bậc Tiểu học
IPS và Bậc Trung học AHS), Viện Nghiên Cứu Châu Á
(IAS) và Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU), được
xem là hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế từ tiểu
học, trung học đến đại học và nghiên cứu khoa học
hàng đầu tại Việt Nam với hơn 12.000 HS-SV và hơn
11.000 học viên đã qua đào tạo đến từ nhiều quốc gia
và các nền văn hóa khác nhau cùng hơn 2.000 GV Việt
Nam & gần 200 GV nước ngoài có văn bằng cử nhân,
thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư đang làm việc tại
12 cơ sở hiện đại tại TPHCM.
GAIE là thành viên của các tổ chức thẩm định và công
nhận chất lượng giáo dục uy tín hàng đầu thế giới
như: Hội đồng các trường quốc tế CIS - Anh Quốc, Hiệp
hội quốc tế các trường đại học đào tạo ngành kinh
doanh IACBE và Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh
thương bậc đại học AACSB - Hoa Kỳ; có quan hệ hợp
tác với các trường đại học danh tiếng thế giới, trong
đó có đại học top 19 thế giới King’s College London.

1 Đại môn Khu truyền thống - dã ngoại SIU
2 Sinh viên khóa 1 & 2 trong Lễ dâng hương 2012 tại Khu truyền
thống - dã ngoại SIU

truong QU C TE A CHAU
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Sau hơn 4 năm xây dựng, Khu truyền thống - dã ngoại SIU
với diện tích 5ha đã đi vào hoạt động từ 11/2012. Đây là nơi
tổ chức các hoạt động của GAIE như lễ tốt nghiệp, các giờ
học tập dã ngoại và tìm hiểu cội nguồn văn hóa Việt Nam.
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TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

S

IU đã đưa vào hoạt động cơ
sở Lewis Campus mới xây
dựng và sẽ khánh thành
Fleming Campus vào 2014.
Đây là hai cơ sở tiện nghi, cao
cấp tại Phường Thảo Điền - Quận 2 với
diện tích sử dụng gần 9.000m2 gồm
đầy đủ khu học tập, sân thể thao đa
năng, hồ bơi, nhà hát, khu giải trí…

Hiện nay, SIU đang sở hữu khu đất
5ha tại Phường Long Trường - Quận
9 và đang xúc tiến các thủ tục đầu tư,
sẵn sàng cho nhu cầu phát triển trong
tương lai để xây dựng thêm cơ sở hiện
đại theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ để SV có
điều kiện học tập, nghiên cứu, giải trí
như SV các nước Âu - Mỹ.

Phối cảnh dự án SIU tại Q.9, TPHCM

Fleming Campus
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29

S

PHỤ HUYNH QUAN TÂM

PARENTS' CONCERNS

Dùng

ữa

đúng cách cho trẻ
✒ MỸ HẰNG (Tổng hợp)

Sữa là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng dành cho trẻ, chứa hàm

lượng cao protein, canxi và các loại vitamin thiết yếu, giúp cơ thể phát

triển khỏe mạnh và sản sinh năng lượng cho các hoạt động hàng ngày.

Tuy nhiên, uống sữa vào lúc nào và nên uống bao nhiêu để phát huy tối
đa giá trị dinh dưỡng của sữa cũng như tránh được những rủi ro từ
việc uống sữa thì không phải phụ huynh nào cũng biết.

1. Vai trò của sữa đối với trẻ là gì?
Sữa là nguồn cung cấp canxi cho cơ thể, giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của xương và răng. Cơ thể hấp thụ tốt canxi từ
sữa hơn là từ các loại thực phẩm khác như rau, quả.
Cùng với canxi, sữa chứa hàm lượng protein dồi dào. Protein có nhiệm vụ quan trọng trong việc hình thành xương, cơ, sụn, da
và máu.
Sữa cung cấp lượng chất béo cần thiết cho sự phát triển của cơ thể và quá trình sản sinh năng lượng.
Ngoài ra, sữa còn cung cấp nhiều loại vitamin thiết yếu, đặc biệt là vitamin A và nhóm các vitamin B, giữ vai trò quan
trọng trong các chức năng của cơ thể như trao đổi chất, khả năng miễn dịch và tiêu hóa.

2. Trẻ em nên uống bao nhiêu sữa một ngày là đủ?

Tiến sĩ Jonathon Maguire thuộc Bệnh viện St. Michael, Toronto cho biết: “Câu hỏi phổ biến nhất từ các bậc phụ
huynh dành cho các bác sĩ nhi khoa là mỗi ngày trẻ em nên uống bao nhiêu sữa là đủ. Nhưng điều đáng ngạc
nhiên ở đây là các bác sĩ đều không trả lời chính xác được câu hỏi này”.
Sữa giúp bổ sung vitamin D cho cơ thể, một loại vitamin được hấp thụ thông qua việc tiếp xúc với ánh nắng
mặt trời. Tuy nhiên, trẻ uống quá nhiều sữa sẽ dẫn đến tình trạng bị thiếu sắt. Đó là lý do vì sao Viện Hàn
lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) khuyên rằng, để bổ sung đủ vitamin D đồng thời duy trì được lượng sắt cần
thiết cho cơ thể, trẻ em chỉ nên uống từ 2 - 3 ly sữa mỗi ngày (khoảng 500 - 700 ml).
30
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Theo một nghiên cứu mới đây của Trường Đại học Toronto, việc uống quá nhiều sữa sẽ làm ảnh hưởng đến lượng
sắt trong máu của trẻ.

Ảnh: Tư liệu

3. Thời gian thích hợp nhất trong ngày để
uống sữa là khi nào?
Không uống sữa khi bụng đang đói
Thức giấc sau một đêm dài, dạ dày sẽ trở nên trống rỗng. Nếu
không được dùng kèm với những thực phẩm giàu tinh bột như
bánh mì, cơm hay bánh qui thì lượng sữa uống vào sẽ nhanh
chóng đi qua dạ dày, ruột và đào thải ra khỏi cơ thể. Mặc dù
sữa chứa hàm lượng protein rất cao, nhưng cũng cần được tiêu
hóa bởi enzim pepsin có trong dạ dày và sau đó mới hấp thụ ở
ruột non. Vì sữa là chất lỏng, nếu uống khi bụng đang đói, sữa
sẽ dễ dàng bị đào thải trước khi được tiêu hóa và hấp thụ. Thêm
vào đó, khi đang đói, lượng axit trong dạ dày tăng cao, đây là
nguyên nhân làm cản trở quá trình phân cắt các chuỗi protein,
gây nên chứng khó tiêu hoặc tiêu chảy.
Nên uống sữa trước khi đi ngủ
Trong sữa có chứa hai thành phần: một là L-tryptophan có
tác dụng kích thích não đi vào giấc ngủ, hai là các hợp chất
morphine có tác dụng làm giảm căng thẳng. Vì vậy, để có được
giấc ngủ ngon, tốt nhất là nên uống sữa trước khi đi ngủ. Ngoài
ra, uống sữa trước khi ngủ giúp cơ thể hấp thụ tốt lượng canxi
có từ thực phẩm trong bữa tối, bổ sung canxi cho cơ thể giúp
phòng ngừa bệnh loãng xương.

4. Lưu ý gì khi chọn mua và bảo quản sữa?
Khi mua sữa, nên chọn những sản phẩm có hạn sử dụng lâu nhất.
Giữ nhiệt độ của tủ lạnh ở mức từ 2oC
đến 4oC. Nhiệt độ thấp giữ sữa tươi lâu
hơn.
Sau khi mua về, nên đặt sữa
vào ngăn mát của tủ lạnh
ngay. Để xa các loại thực
phẩm tươi sống hay thực
phẩm nặng mùi, vì sẽ làm
ảnh hưởng đến thành phần
cũng như hương vị của sữa.
Đặt sữa trở vào tủ lạnh
ngay sau mỗi lần sử dụng.
Nhiệt độ bên ngoài có thể
làm sữa nhanh chóng bị biến
chất và hóa chua.
Đóng chặt nắp của mỗi bình sữa,
chỉ mở nắp khi cần dùng.
truong QU C TE A CHAU
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Lâm Gia Nhi (lớp 9/28) và Nguyễn Mạc Khải (lớp 9/33) - giải ba quốc gia cuộc thi “Vô địch TOEFL Junior 2013”

Trường Quốc tế Á Châu - Top 10 trường đạt
thành tích xuất sắc cuộc thi “Vô địch TOEFL Junior 2013”

N

gày 23/11/2013,
tại Lễ tổng kết và
trao giải cuộc thi
“Vô địch TOEFL
Junior
2013”
(TOEFL Junior Challenge
2013) dành cho học sinh THCS
tại TPHCM, Trường Quốc tế Á
Châu vinh dự được xướng tên
với danh hiệu Top 10 trường đạt
thành tích xuất sắc.
32
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Cuộc thi “Vô địch TOEFL Junior 2013” là cuộc thi tiếng Anh
đầu tiên ở Việt Nam sử dụng đồng thời các bài thi quốc tế
của ETS - bài thi TOEFL Junior và bài thi TPO (TOEFL Practice
Online) - để đánh giá thí sinh.
Cuộc thi “Vô địch TOEFL
Junior 2013” thu hút sự tham
gia của hơn 21.000 thí sinh đến
từ 600 trường THCS trên khắp
cả nước. Tại TPHCM, cuộc

thi do Sở Giáo dục & Đào tạo
TPHCM và Công ty IIG Việt
Nam - Đại diện chính thức và
duy nhất của Viện Khảo thí
Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại Việt

Nam phối hợp tổ chức thu hút
hơn 16.000 học sinh tham gia.
Trong số 102 học sinh xuất sắc
lọt vào vòng chung kết quốc gia
có 27 học sinh đến từ Trường

Ảnh: Tư liệu

✒ MAI HƯƠNG (Tổng hợp)

Những gương mặt học sinh xuất sắc Trường Quốc tế Á Châu chụp ảnh
lưu niệm cùng Thầy Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM
Học sinh Trường Quốc tế Á Châu không chỉ học tốt chương trình tiếng Anh quốc tế mà
còn đạt nhiều thành tích xuất sắc chương trình Việt Nam với 147 giải học sinh giỏi (HSG) cấp
Quận và 42 giải HSG cấp Thành phố, trong đó 33 HSG cấp Quận năm học 2013-2014 đang
chuẩn bị tham dự kỳ thi HSG cấp Thành phố tháng 03/2014.
Đặc biệt, Lê Anh - học sinh lớp 8 - là thí sinh nhỏ tuổi nhất vòng chung kết quốc gia Cuộc
thi Microsoft Office Specialist World Championship 2013 do Certiport, Hoa Kỳ tổ chức - đạt
giải ba với số điểm 1.000/1.000, chỉ chênh lệch so với thí sinh đạt giải nhất cuộc thi (là sinh
viên năm cuối của một trường ĐH ở TPHCM) là 1’37’’.
Em Trịnh Hoàng Nam - quán quân cuộc thi Hùng biện tiếng Anh Cambridge 2012 - đại
diện Việt Nam dự thi vòng chung kết tại Vương quốc Anh và xuất sắc đạt giải nhì cuộc thi
dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Năm 2013, Hoàng Nam đạt giải nhì cuộc thi HSG Tiếng Anh cấp
Thành phố, đạt TOEFL iBT 110 điểm (tương đương 637 điểm TOEFL PBT) và trong kỳ thi SAT kỳ thi quan trọng của các học sinh trung học trên thế giới, đặc biệt là các học sinh bản xứ tại
Hoa Kỳ - Hoàng Nam đã đạt 2.110 điểm trên tổng điểm tuyệt đối là 2.400 điểm.

Quốc tế Á Châu trên tổng số 64
thí sinh đến từ TPHCM.
Tham dự cuộc thi “Vô địch
TOEFL Junior 2013”, Trường
Quốc tế Á Châu đạt thành
tích xuất sắc với 699 học sinh
tham gia vòng 2, trong đó
có 8 học sinh đạt điểm tuyệt
đối 900/900, điểm thấp nhất
đạt 630, điểm trung bình đạt
790. Đặc biệt, trong 27 học
sinh Trường Quốc tế Á Châu
đạt từ 885/900 lọt vào vòng
chung kết quốc gia, em Lâm
Gia Nhi (lớp 9/28) và Nguyễn
Mạc Khải (lớp 9/33) đã ghi tên
mình vào bảng vàng thành tích
khi xuất sắc đạt giải ba quốc
gia, 25 học sinh còn lại đạt giải
khuyến khích.

Theo ông Đoàn Hồng Nam Chủ tịch IIG Việt Nam - thành
tích của các em rất đáng khâm
phục và là niềm mơ ước của
những học sinh cuối THPT
muốn đi du học. Kết quả
xuất sắc tại cuộc thi “Vô địch
TOEFL Junior 2013” chính là
bước khởi đầu thuận lợi để học
sinh Trường Quốc tế Á Châu
tiếp tục đạt điểm cao trong kỳ
thi TOEFL iBT, đủ điều kiện
chuyển tiếp du học và nhận
học bổng tại các trường đại học
danh tiếng trên thế giới.
27 gương mặt đạt giải cao tại
cuộc thi “Vô địch TOEFL Junior
2013” đã khẳng định thế mạnh
và tầm vóc của Trường Quốc tế
Á Châu, chứng minh chất lượng

chương trình đào tạo tiếng Anh
quốc tế của nhà trường. Với
những thành tích đáng tự hào,
thầy và trò Trường Quốc tế Á

Châu sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt
được những thành tích cao hơn
nữa trong các cuộc thi đẳng cấp
quốc gia và quốc tế.

Danh sách 8 học sinh Trường Quốc tế Á Châu đạt điểm
tuyệt đối 900/900 lọt vào vòng chung kết quốc gia cuộc thi
"Vô địch TOEFL Junior 2013"
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

TÊN

LỚP

LÂM GIA NHI
NGUYỄN MẠC KHẢI
TRẦN NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG
LƯU TRẦN LÊ HUY
LÊ TRUNG KIÊN
NGUYỄN NGỌC LAN PHƯƠNG
LÂM ĐĂNG KHOA
NGUYỄN MẠNH KHÔI

9/28
9/33
9/21
9/9
8/14
9/9
8/4
9/7
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SCHOOL IN MY HEART

MAÁI TRÛÚÂNG TRONG

Trường Quốc tế Á Châu tự hào đã đào tạo những thế hệ HS ưu tú. Không chỉ năng động, tự tin trong
các hoạt động ngoại khóa, HS của Trường còn đạt rất nhiều thành tích cao trong các kỳ thi HS giỏi cấp
quận - TP và các kỳ thi quốc tế. Hơn 87% HS tốt nghiệp đang theo học bậc ĐH-CĐ tại các trường ĐH
Việt Nam và nước ngoài. Rất nhiều HS chuyển tiếp du học thành công các nước trên thế giới không
chỉ ở bậc đại học mà còn ở các cấp lớp phổ thông.
Chỉ trong vài năm qua, hơn 70 trường trung học, cao đẳng và đại học tại 11 quốc gia ở
khắp các châu lục đã đón chào hàng trăm học sinh của Trường.
Tin rằng với bản lĩnh và sự quyết tâm, HS Trường
Quốc tế Á Châu sẽ trở thành
những thế hệ trí thức mới,
xứng đáng với sự kỳ vọng
của nhà trường, gia đình
và xã hội.
Vancouver

Cựu học sinh
Nguyễn Hải Nguyên

Saskatchewan

Washington
Colorado

Montréal
Toronto
London
New York
Virginia

Kansas
Từ 2002 đến
California
Tennessee
2011: Học tại
Arizona
Georgia
Texas
Trường Quốc tế
Á Châu
Florida
Từ 2012 đến nay:
Du học Canada
Trường đang theo học:
America
College Prep International
Website trường:
http://www.prepinternational.com
Địa chỉ: 7475 Sherbrooke St. West, Montréal,
Québec H4B 1S3, Canada

"Trường Quốc tế Á Châu là ngôi trường tuyệt vời nhất mà
em từng học. Suốt 10 năm gắn bó, em gặp được rất nhiều
bạn bè và đã có thật nhiều những kỷ niệm đẹp nơi đây. Em
muốn nhắn nhủ với các bạn học sinh đang học tập và sinh
hoạt ở mái trường Quốc tế Á Châu rằng: đây thực sự là một
môi trường học tập tốt và năng động, vì vậy, các bạn hãy cố
gắng và phấn đấu hết mình vì một tương lai tốt đẹp.
Trường Quốc tế Á Châu đầu tư rất mạnh cho các hoạt động
ngoại khóa như văn nghệ, thể thao, các câu lạc bộ. Từng là thủ
môn của đội bóng cơ sở Pasteur, em và đồng đội của mình đã
tham gia rất nhiều giải đấu do nhà trường và ngành giáo dục tổ
chức, cũng như giao lưu với các đội bóng trường quốc tế khác.

Cựu học sinh Liu Chi Sing

Từ 2000 đến 2012: Học tại Trường Quốc tế Á Châu
Từ 2012 đến nay: Du học Hoa Kỳ
Trường đang theo học: Santa Ana College
Website trường: http://www.sac.edu
Địa chỉ: 1530 West 17th Street, Santa Ana,
California, USA

"Em có rất nhiều kỷ niệm dưới mái trường thân yêu này. Môi trường
quốc tế hiện đại và năng động IPS & AHS đã giúp em rất nhiều trong
việc xây dựng hành trang cho tương lai. Các thầy cô giáo luôn tạo
điều kiện cho học sinh hoàn thành tốt hai chương trình Việt Nam và
tiếng Anh quốc tế. Trong suy nghĩ của nhiều người, các trường quốc
tế là những trường chỉ học chuyên về chương trình tiếng Anh. Thực
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Coventry
Wolverhampton
London
Birmingham
Surrey
Mauguio

Praha

Debrecen

Europe

Africa

Hiện nay, em đang theo học lớp 11 tại Trường
College Prep International - Canada. Ở ngôi trường
mới này, em vẫn tích cực tham gia hoạt động câu lạc
bộ, thể thao như khi còn học ở Trường Quốc tế Á Châu.
Em đã đạt được 3 danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất trong 4
giải đấu lớn mà em từng tham gia, trong đó có giải vô địch
thành phố Montréal - Canada."
tế đã chứng minh là tất cả học sinh Trường Quốc tế Á Châu chúng
em đều hoàn thành rất tốt chương trình của Bộ GD&ĐT, nhiều bạn
còn đạt được những thành tích rất xuất sắc trong các kỳ thi học sinh
giỏi và được ngành giáo dục tuyên dương, khen thưởng.
Về chương trình tiếng Anh quốc tế, nhờ nền tảng tri thức được đào
tạo vững chắc cộng với sự tâm huyết, tận tụy của các thầy cô giáo
mà chúng em luôn tự tin với vốn kiến thức của mình, đặc biệt là khả
năng giao tiếp với người nước ngoài. Đối với riêng em, đây là hành
trang bổ ích không thể thiếu giúp em đạt được nhiều thành công
trong học tập cũng như công việc hiện tại ở Hoa Kỳ. Em đang là sinh
viên năm 2 của Santa Ana College thuộc bang California - Hoa Kỳ.
Em đang cố gắng hoàn thành chương trình cao đẳng để liên thông
lên đại học. Dự định của em trong tương lai là lấy bằng thạc sĩ ngành
Quản trị kinh doanh."

Ảnh: Tư liệu

MÁI TRƯỜNG TRONG TIM TÔI

Cựu học sinh Trần Thị Quốc Tuyến

Từ 2009 đến 2012: Học tại Trường Quốc tế Á Châu
Từ 2013 đến nay: Du học Hungary
Trường đang theo học: University of Debrecen, Medical
School
Website trường: http://www.unideb.hu
Địa chỉ: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1, Hungary

"Ngôi trường Quốc tế Á Châu đã để lại trong em nhiều ấn tượng khó
quên. Trong suốt 3 năm học, em nhận thấy trường có sĩ số lớp rất giới
hạn, phòng học tiện nghi, hiện đại, các thầy cô giáo rất thân thiện và
nhiệt tình nên việc học của em không hề bị áp lực, không hiểu bài em có
thể hỏi ngay. Vì thế, thành tích học tập tốt của em luôn được giữ vững.

Ngoài ra, nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các hoạt
động ngoại khóa, sinh hoạt ngoài giờ rất thú vị và bổ ích,
tạo nên những kỷ niệm thật đẹp cho chúng em. Đối với em,
những năm tháng học tập và sinh hoạt dưới mái trường
Quốc tế Á Châu sẽ luôn là những kí ức đẹp và tuyệt vời nhất
trong cuộc đời học sinh của mình.
Hiện tại em đang theo học tại Trường Đại học Y Debrecen
- Hungary (University of Debrecen, Medical School). Quyết
định học tập và sinh hoạt ở một môi trường mới, em hy vọng
sẽ học hỏi và bổ sung thêm nhiều kiến thức bổ ích, giúp bản
thân có thêm sự trải nghiệm, góp phần mang đến những
thành công trong tương lai. Dù ngành Dược là một ngành
học khó, em vẫn tin rằng với những kiến thức và kỹ năng
tích lũy được từ ngôi trường Quốc tế Á Châu, em sẽ học tập
tốt, phấn đấu hết mình để đạt được những kết quả khả quan
nhất, trước hết là cho bản thân, sau là để không phụ lòng ba
mẹ, thầy cô đã kỳ vọng."

Cựu học sinh Trần Thiện Trí

Asia

Từ 2005 đến 2011: Học tại Trường Quốc tế
Á Châu
Năm 2012: Học dự bị ngành Dược tại
Malaysia
Từ 2013 đến nay: Theo học tại Monash
University, Australia
Website trường: http://www.monash.edu.au
Địa chỉ: Wellington Rd, Melbourne, Victoria, Australia 3168

Changzhou

Asian International School,
HCMC, Viet Nam

Selangor
Singapore

Northern Territory

Oceania
Western Australia

Hơn 70 trường phổ thông,
cao đẳng và đại học ở các châu lục
học sinh Trường Quốc tế Á Châu theo học:
America
USA

Santa Ana College		
James Bowie High School
Independence High School
Broward College
Austin Community College
Army and Navy Academy
Newnan High School
Winton Middle School
Houghton Academy		
North Seattle Community College
Clear Lake Christian School
University of Houston
Cypress College		
Grossmont College
Highline High School
City College of San Francisco
Houston High School
Concordia High School
Monte Vista Christian School
Seattle Central Community College
Bishop O'Connell High School
Fairmont Private Schools
EF International Academy
La Sierra University
Red Rocks Community College
University of Texas at San Antonio
Anaheim Discovery Christian School

CANADA The University of British Columbia The Great Lakes College of Toronto
George Brown College
Thames Valley District School Board
College Prep International
Canada International College
York University		
Dorset College
Luther College High School
Langara College
Simon Fraser University, Beedie School of Business

Queensland

New South Wales

Victoria

Sydney

Auckland
Whanganui

Melbourne

Christchurch

"Sau khi tốt nghiệp THPT tại Trường Quốc tế Á Châu năm
2011, em thi đậu và theo học tại Trường Đại học Bách Khoa
TPHCM khoa Hóa - Dược trong học kỳ đầu tiên, sau đó
chuyển sang Malaysia học dự bị ngành Dược 1 năm. Em đã
giành học bổng 20% học phí chuyển tiếp du học tại Úc vì
kết quả tốt nghiệp xuất sắc đạt trên 9.0. Hiện tại em đang
theo học tại Trường Đại học Monash - Úc, là trường được
xếp trong danh sách 100 trường đại học hàng đầu thế giới
theo Times Higher Education World University Rankings
(2012-2013).
Theo học Trường Quốc tế Á Châu từ năm 2005, em được
trang bị đầy đủ kiến thức cũng như tiếng Anh. Đặc biệt, em
được giao tiếp với nhiều giáo viên nước ngoài, các phương
pháp giảng dạy tiên tiến được áp dụng tại trường với các
buổi Workshop, các tiết Drama, Speaking… đã giúp em khi
đi du học không cảm thấy bỡ ngỡ hay gặp bất cứ khó khăn
nào và nhanh chóng hòa nhập khi tiếp xúc với nhiều bạn
bè, thầy cô đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế
giới như: Úc, Bangladesh, Ấn Độ, Malaysia,…"

Oceania

NEW ZEALAND Macleans College
AUSTRALIA

Asia

University of Canterbury

Wanganui Collegiate School

Taylors College
Bossley Park High School
Yeronga State High School St John's Anglican College
Fairfield High School
Canley Vale High School
Swinburne University of Technology

MALAYSIA

Taylor's University

CHINA

Changzhou International School

SINGAPORE

Overseas Family School
ISS International School
James Cook University
TMC Academy		
Tanglin Secondary School
Singapore Management University
SHATEC, The International Hotel & Tourism School

Kellyville High School
Morley Senior High School
Darwin High School

Europe

Monash University
Wantirna College
La Trobe University

UK

The Royal School
The Royal School Wolverhampton
MPW College Birmingham
University of Warwick
Abbey College London

FRANCE

ESMA Aviation Academy

HUNGARY

University of Debrecen, 		
Medical School

CZECH

English College in Prague
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THANGLONG CAMPUS

TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU
triển khai tuyển sinh Bậc
Trung học AHS
tại THANGLONG CAMPUS
năm học 2014-2015

N
Trường Quốc tế Á Châu hoạt động theo mô
hình trường quốc tế có nhiều cấp học. Với 11
cơ sở tọa lạc tại các quận trung tâm thành
phố, Phụ huynh rất thuận lợi trong việc chọn
lựa cơ sở học cho con em phù hợp với nơi sinh
sống và làm việc của mình.

hằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh bậc
tiểu học chuyển tiếp học bậc trung học, năm học
2013-2014, Trường đã tuyển sinh Khối 6 tại cơ sở
Thái Văn Lung - Quận 1, mang đến sự hài lòng
cho Phụ huynh khi học sinh được học tập, phát triển trong
môi trường năng động và hiện đại của Trường Quốc tế Á
Châu, góp phần phát triển kiến thức lẫn nhân cách của học
sinh một cách tự nhiên và hiệu quả.
Năm học 2014-2015, Trường Quốc tế Á Châu tiếp tục tuyển
sinh lớp 6 tại cơ sở 6Bis Thăng Long. Tọa lạc tại trung tâm
Quận Tân Bình, Thanglong Campus được đầu tư mới cơ sở
vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học bậc trung học theo tiêu
chuẩn quốc tế của Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu.
Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:
Bậc Trung học AHS Trường Quốc tế Á Châu
6Bis Thăng Long, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM
Tel: (84-8) 62939419 ext.11 – (84-8) 62961390
Website: www.asianschool.edu.vn
* Hotline: 01274749140

Năm học 2014-2015, Bậc Trung học AHS tuyển
sinh năm học mới tại các cơ sở:
l THANGLONG CAMPUS

6Bis Thăng Long, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM
Tel: (84-8) 62939419 – Fax: (84-8) 62939418
l CONGHOA CAMPUS 2
18A2 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, TPHCM
Tel: (84-8) 62961390 – Fax: (84-8) 62961388
l CAOTHANG CAMPUS 2
177Bis2 Cao Thắng, P.12, Q.10, TPHCM
Tel: (84-8) 38680269 – Fax: (84-8) 38680266
l TRANNHATDUAT CAMPUS 1 & 3
29-33 và 39C Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Q.1, TPHCM
Tel: (84-8) 38480740 – Fax: (84-8) 38480730
l PASTEUR CAMPUS
226A Pasteur, P.6, Q.3, TPHCM
Tel: (84-8) 38207972 – Fax: (84-8) 38207973
l THAIVANLUNG CAMPUS
2Bis Thái Văn Lung, P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM
Tel: (84-8) 38233357 – Fax: (84-8) 38233359
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An

elite school will create
elite generations

Always be active
with

time

Vieän Nghieân Cöùu Chaâu AÙ (IAS) laø Vieän nghieân cöùu vaø
ñaøo taïo ña lónh vöïc: khoa hoïc, kinh teá, vaên hoùa & giaùo
duïc. Chöông trình ñaøo taïo cuûa Vieän Nghieân Cöùu Chaâu
AÙ nhaèm cung caáp nguoàn nhaân löïc caäp nhaät kieán thöùc hieän ñaïi cuûa theá
giôùi cho caùc coâng ty trong vaø ngoaøi nöôùc taïi Vieät Nam. Vieän ñaõ ñaøo taïo
hôn 11.000 hoïc vieân laø hoïc sinh toát nghieäp phoå thoâng, ñaïi hoïc, caùc
vieân chöùc vaø caùc nhaø laõnh ñaïo coâng ty Vieät Nam vaø nöôùc ngoaøi taïi 2
trung taâm: Trung taâm Phaùt trieån Khoa hoïc Kinh teá The Centre of
Economics Development vaø Trung taâm Ñaøo taïo Nghieäp vuï
Quoác teá The International Training Center for Professional.

The Asian International School

The Institute of Asian Studies
www.ias.com.vn
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B Ả N T I N C Ủ A T R Ư Ờ N G Q U Ố C T Ế Á C H Â U

HỌC BỔNG HS-SV QUỐC
TẾ ĐẠI HỌC BOND

ÁI TRINH - CÔ GIÁO
YÊU NGHỀ MẾN TRẺ

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
SÀI GÒN (SIU)

...cấp cho những HS-SV
quốc tế có thành tích học tập
xuất sắc. 
– tr.8

...Làm thế nào để mỗi ngày
đến trường của trẻ đều là
ngày vui...
– tr.20

đầu tư mạnh cơ sở vật
chất tiêu chuẩn quốc tế.

– tr.28

BẢN TIN
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T H E ASI AN

INTERNATIONAL SCHOOL

Sinh viên Khóa 1 & 2 Trường Đại học Quốc tế
Sài Gòn dự Lễ dâng hương 2012 tại Khu
truyền thống - dã ngoại SIU.

B Ả N T I N C Ủ A T R Ư Ờ N G Q U Ố C T Ế Á C H Â U

truong QU C TE A CHAU

MIT

đại học số 1
thế giới 2013

Chăm sóc
học sinh
bằng bữa ăn
tốt nhất

Ngôi sao dancesport

HOÀNG MỸ AN
w w w. a s i a n i n t l s c h o o l . e d u . v n

