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HỌC BỔNG 2014 CỦA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC
TẾ SÀI GÒN
...tổng trị giá dự kiến khoảng
10 tỷ đồng... 
– tr.12

KỲ THỦ CỜ VUA NHÍ
MAI NGỌC HUY
Đạt tổng cộng 32 huy chương
các loại về cờ vua trong suốt
5 năm liền...
– tr.19

ĐẠI HỌC SUFFOLK
...xếp ở vị trí thứ 7 trong
số các trường có số
lượng sinh viên quốc tế
theo học...
– tr.26
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Cơ hội vào Đại học
Quốc tế Sài Gòn -

Lần đầu tiên xét
tuyển học bạ
lớp 12

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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Chương trình
học bổng dành cho
sinh viên quốc tế
đại học Kingston

Giúp trẻ lập kế hoạch cho

KỲ NGHỈ HÈ
w w w. a s i a n i n t l s c h o o l . e d u . v n

Always be active
An

with

elite school will create
elite generations

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 20.000 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.
Vieän Nghieân Cöùu Chaâu AÙ coøn keát hôïp vôùi caùc tröôøng ñaïi hoïc noåi tieáng Anh,
Myõ, UÙc taäp huaán cho giaùo vieân vaø nhaân vieân thuoäc Taäp ñoaøn Giaùo duïc Quoác
Teá AÙ Chaâu; xuùc tieán nhieàu coâng trình nghieân cöùu khoa hoïc öùng duïng cho Taäp
ñoaøn Giaùo duïc Quoác Teá AÙ Chaâu noùi rieâng vaø xaõ hoäi noùi chung.

Caùc taân tuù taøi trong Leã toát nghieäp 2013

The Asian International School

The Institute of Asian Studies
www.ias.com.vn
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TOÀN CẢNH QUỐC TẾ Á CHÂU

ASIAN SCHOOL PANORAMA

TOAÂN CAÃNH

QUÖËC TÏË AÁ CHÊU

Thao giảng cấp Quận bộ môn
Sinh học năm học 2013-2014

Học sinh tiếp thu bài nhanh chóng nhờ quan sát thực tế

Hoành tráng “English Singing
Contest” trong Ngày Nhà giáo
Việt Nam

Ban Giám khảo hào hứng cho điểm

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam
(20/11/2013), Trường Quốc tế Á Châu
tổ chức chương trình “English Singing
Contest” tại tất cả các cơ sở. Bên cạnh việc
tạo sân chơi tìm kiếm những tài năng nghệ
thuật, phát huy khả năng ca hát, sức sáng
tạo của học sinh, “English Singing Contest”
góp phần giúp học sinh rèn luyện kỹ năng
sử dụng ngoại ngữ và giáo dục học sinh về
truyền thống “Tôn sư trọng đạo”.
2
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Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Quận 10 diễn tập phòng cháy chữa cháy tại cơ sở Cao Thắng

Trường Quốc tế Á Châu tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy
Đầu tháng 01/2014, Trường Quốc tế Á Châu phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy
chữa cháy các Quận 1, 3 và 10 tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy cho học sinh, giáo viên,
nhân viên tại các cơ sở của trường trên địa bàn TPHCM. Đây là một trong những hoạt động
quan trọng và cần thiết nhằm trang bị kỹ năng, nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ cho học
sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường. Với những đầu tư về trang thiết bị và xây dựng ý thức
về phòng cháy chữa cháy, Trường Quốc tế Á Châu luôn phấn đấu, tuân thủ các quy định của
ngành về phòng cháy chữa cháy.

Trường Quốc tế Á Châu tổ chức thao giảng cấp Quận bộ môn Giáo dục
công dân
Nhằm tạo điều kiện
cho giáo viên học hỏi và
phát huy phương pháp
giáo dục đổi mới, sáng
tạo trong bộ môn Giáo
dục công dân (GDCD),
sáng
21/11/2013,
Trường Quốc tế Á
Châu tổ chức buổi thao
giảng cấp Quận bộ môn
GDCD do cô Phạm
Hữu Thanh Nhã - giáo
viên cơ sở Cộng Hòa
phụ trách, với chuyên
đề “Mục đích học tập
của học sinh” thuộc
chương trình sách giáo
Đại diện Phòng GD&ĐT Quận 3 - Thầy Đinh Mạnh Tuấn nhận xét về tiết thao giảng
khoa GDCD lớp 6. Buổi
thao giảng nhận được sự quan tâm của giáo viên bộ môn GDCD ở các trường trung học cơ
sở Quận 3 và đội ngũ giáo viên nhà trường.

Ảnh: Tư liệu

Sáng 25/10/2013, Trường Quốc tế Á
Châu tổ chức buổi thao giảng cấp Quận bộ
môn Sinh học do cô Phùng Thị Thu Trang
- giáo viên cơ sở Cộng Hòa phụ trách với
chủ đề “Đặc điểm bên ngoài của lá” thuộc
chương trình môn Sinh học lớp 6. Đây là
hoạt động chuyên đề của Phòng GD&ĐT
Quận 3 nhằm mục đích nâng cao chất lượng
giảng dạy trong nhà trường. Buổi thao giảng
cũng tạo điều kiện để giáo viên Trường
Quốc tế Á Châu có cơ hội giao lưu, học hỏi,
nâng cao nghiệp vụ với các trường bạn. Đến
tham dự buổi thao giảng có đông đảo giáo
viên bộ môn Sinh học của các trường trung
học cơ sở Quận 3 và tập thể giáo viên bộ
môn Sinh học Trường Quốc tế Á Châu.

Trường Quốc tế Á Châu tổ chức
tập huấn giáo viên trợ giảng
2014
Ngày 22 & 24/02/2014, Trường Quốc tế
Á Châu tổ chức chương trình tập huấn cho
toàn thể giáo viên tiếng Anh Bậc Tiểu học
IPS và Bậc Trung học AHS. Chuyên viên
của Tổ chức Giáo dục Quốc tế EF - cô Lindy
Fitzgerald đã có hai ngày tập huấn hiệu quả,
tạo không khí học tập, trao đổi hăng say
trong toàn thể giáo viên. Với những buổi
tập huấn thường xuyên được phụ trách bởi
các chuyên gia đến từ các tổ chức giáo dục
quốc tế uy tín, giáo viên Trường Quốc tế Á
Châu ngày càng phát huy khả năng chuyên
môn để mang đến cho học sinh những tiết
học hấp dẫn, bổ ích.

Nâng cao chuyên môn với thao
giảng cấp Quận môn Vật lý
Ngày 19/02/2014, Trường Quốc tế Á
Châu tổ chức buổi thao giảng cấp Quận
môn Vật Lý lớp 9 với chuyên đề “Máy
biến thế” do giáo viên Đoàn Việt Long
phụ trách. Hoạt động thao giảng được nhà
trường tổ chức hàng năm với mục đích tạo
điều kiện cho giáo viên nâng cao trình độ
chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm đến các
đồng nghiệp là các giáo viên trong trường
cũng như các giáo viên đến từ các trường
khác. Buổi thao giảng có sự tham gia của
đại diện chuyên môn Phòng Giáo dục &
Đào tạo Quận 3 và hơn 40 giáo viên đến
từ các trường trung học cơ sở của Quận 3.

Lễ hội Mùa xuân - Tiết mục trình diễn thời trang của các bạn học sinh Trường Quốc tế Á Châu

Lễ hội Mùa xuân sôi động và đa dạng sắc màu văn hóa tại Trường
Quốc tế Á Châu
Lễ hội Mùa xuân 2014 được diễn ra ở khắp các cơ sở Bậc Tiểu học IPS và Bậc Trung
học AHS Trường Quốc tế Á Châu với không khí vui tươi và phấn khởi trong toàn thể học
sinh. Được tổ chức hàng năm vào mỗi dịp xuân về, Lễ hội Mùa xuân là dịp để các em học
sinh Trường Quốc tế Á Châu tìm hiểu về phong tục và truyền thống văn hóa của các dân
tộc trên thế giới thông qua các chương trình hóa trang, biểu diễn văn nghệ, gian hàng ẩm
thực và tham gia các trò chơi sôi động, hấp dẫn.

LỄ TỐT NGHIỆP VINH DANH VÀ CHÚC MỪNG 170 TÂN KHOA CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

S

PGS.TS. Lê Văn Học - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trao bằng khen cho thủ khoa tại Lễ trao bằng tốt nghiệp SIU 2014

áng 25/03/2014, tại Nhà hát TPHCM,
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn long trọng
tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 170
tân cử nhân bậc đại học khóa 2 và cao đẳng khóa
3. Đây là buổi lễ nhằm vinh danh và chúc mừng
tất cả các tân khoa đã hoàn thành chương trình
học tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU).
Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của PGS.TS.
Lê Văn Học - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa,
Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng
của Quốc hội; Ông Tony Martin - Tổng Lãnh
sự - Lãnh sự quán New Zealand; Ông Tomaso
Andreatta - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại
Châu Âu tại Việt Nam, cùng các công ty trong
và ngoài nước hợp tác và bảo trợ chương trình
thực tập SIU, đại diện các nhà xuất bản nước
ngoài tại Việt Nam và đông đảo quý phụ huynh,
hội đồng giảng viên và các em học sinh - sinh
viên của Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu.
Đặc biệt, Lễ trao bằng tốt nghiệp SIU rất vinh
dự nhận được hoa chúc mừng cùng sự quan
tâm sâu sắc từ Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy
viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội.
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Tân cử nhân Trường Đại học
Quốc tế Sài Gòn dự Lễ dâng
hương tại Khu truyền thống - dã
ngoại SIU năm 2014
Ngày 15/03/2014, sinh viên khóa 2 bậc
đại học và khóa 3 bậc cao đẳng Trường
Đại học Quốc tế Sài Gòn tham dự Lễ dâng
hương tại Khu truyền thống - dã ngoại SIU.
Đây là một trong những hoạt động nằm
trong chương trình lễ tốt nghiệp với mục
đích nhắc nhở sinh viên luôn giữ vững giềng
mối trọng yếu của đời người, hun đúc lòng
quyết tâm và niềm hy vọng các em 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.

Trường Quốc tế Á Châu tổng kết
thành tích năm học 2013-2014
Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế
hệ học sinh đi trước, năm học 2013-2014,
học sinh Trường Quốc tế Á Châu đã đạt
được những thành tích xuất sắc trong các
kỳ thi HSG cấp Quận và Thành phố: 4 giải
nhất môn Tiếng Anh cấp Thành phố, 1 giải
nhất môn Hóa cấp Thành phố, 10 giải nhì
môn Tiếng Anh cấp Thành phố, 1 giải nhì
môn Văn cấp Thành phố, 5 giải ba môn
Tiếng Anh cấp Thành phố, 1 giải ba môn
Văn cấp Thành phố, 1 giải ba môn Địa lý
cấp Thành phố, 13 giải môn Tiếng Anh cấp
Quận, 2 giải khuyến khích môn Văn cấp
Quận, 1 giải ba môn Lịch sử cấp Quận, 1
giải môn Địa lý cấp Quận, 1 giải môn Toán
cấp Quận.
Không chỉ đạt thành tích trong học tập,

ASIAN SCHOOL PANORAMA

học sinh của trường còn đạt được những
thành tích cao trong các hoạt động thể thao
của ngành. Đối với cấp Thành phố: hạng
nhất và hạng ba giải bóng rổ nam khối
THCS vô địch học sinh TPHCM, hạng
nhì môn bóng rổ nữ khối tiểu học, hạng
ba môn tennis khối THCS, hạng ba môn
bóng bàn nam khối tiểu học, 3 giải hạng
ba cờ vua cá nhân khối tiểu học. Đối với
cấp Quận: Bậc Trung học AHS khối THPT
đạt vô địch giải bóng đá nam, hạng nhất
môn đẩy tạ nam, hạng nhì nhảy cao; khối
THCS đạt 2 hạng nhất môn bóng rổ, hạng
nhất chạy 60m nam, hạng nhì môn bóng
đá nam, hạng nhì bật xa nữ. Bậc Tiểu học
IPS đạt 15 giải, trong đó có các thành tích
nổi bật như giải nhất các môn: bóng bàn
đơn nam, bóng rổ nữ, điền kinh nam 60m,
cờ vua cá nhân, cờ vua đồng đội; giải nhì
các môn: bóng bàn đơn nữ, điền kinh nam
100m, cờ vua cá nhân, cờ vua đồng đội;
giải ba các môn: bóng đá nam, cầu lông cá
nhân, cờ vua đồng đội.
Trường Quốc tế Á Châu tự hào có tỉ lệ
học sinh hoàn thành bậc tiểu học và tốt
nghiệp THCS luôn đạt 100%, tốt nghiệp
THPT đạt trên 98%. Hơn 87% học sinh tốt
nghiệp Trường Quốc tế Á Châu đang theo
học bậc ĐH - CĐ tại các trường ĐH Việt
Nam và nước ngoài.

Dấu ấn đặc sắc “SIU’s got
talent” mùa đầu tiên
Tối 29/03/2014, Trường Đại học Quốc
tế Sài Gòn (SIU) tổ chức đêm chung kết
chương trình Tìm kiếm gương mặt sinh
viên tài năng SIU - “SIU’s got talent 2014”

mùa đầu tiên. Đến tham dự chương trình
trong vai trò Ban Giám khảo là những
khách mời rất quen thuộc của làng nghệ
thuật Việt Nam: nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9,
ca sĩ Mỹ Lệ và nhà báo - đạo diễn Thanh
Hiệp cùng đông đảo các bạn thí sinh, sinh
viên của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.
Trước đó, từ ngày 14/03 vòng sơ loại của
“SIU’s got talent 2014” đã diễn ra sôi nổi
thu hút sự tham gia của hàng trăm sinh
viên SIU với sự đa dạng về thể loại và
phong cách biểu diễn: hát, đàn piano, ca
cổ, nhảy múa, kịch… 6 tiết mục xuất sắc
nhất tham gia biểu diễn đêm chung kết đã
làm nên một đêm nhạc đầy màu sắc, cuốn
hút, hấp dẫn khán giả đến phút cuối cùng.
Đặc biệt, bất ngờ trước tài năng chơi piano
của thí sinh Huỳnh Thị Hồng Thanh, nhạc
sĩ Nguyễn Ánh 9 đã quyết định trao cho em
suất học bổng bồi dưỡng piano do chính
ông phụ trách với mong muốn rèn luyện và
phát triển thêm cho sinh viên nhiều tiềm
năng này.

HỌC SINH BẬC TIỂU HỌC IPS HÀO HỨNG THAM GIA NGÀY HỘI THAM QUAN BẬC TRUNG HỌC AHS
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S

áng 26/04/2014, Trường
Quốc tế Á Châu tổ chức
ngày hội tham quan cho
hơn 1.000 học sinh lớp 5 Bậc
Tiểu học IPS nhằm giúp các
em tìm hiểu hệ thống cơ sở vật
chất, môi trường học tập tại Bậc
Trung học AHS. Các em được
thầy cô hướng dẫn tham quan
lớp học, các phòng chức năng:
phòng máy tính, thư viện, phòng
Multimedia, các phòng thí
nghiệm, sân thể thao đa năng, hồ
bơi cùng các trang thiết bị hiện
đại. Ngoài ra, buổi tham quan
còn có nhiều hoạt động hấp dẫn
như: trình diễn văn nghệ, giao
lưu với các anh chị học sinh Bậc
Trung học AHS... đã nhận được
sự hưởng ứng nhiệt tình từ các
em học sinh Bậc Tiểu học IPS.

43.425
23
14
2
80%
đến từ

đã và đang
theo học tại

và

gần

học sinh sinh viên học viên

quốc gia và các vùng
lãnh thổ

cơ sở đang hoạt động
dự án đang đầu tư
xây dựng

335
145
65
2.200

sinh viên tốt nghiệp
đã có việc làm - có em

thành lập doanh nghiệp, tạo việc làm
cho nhiều người khác

trên

20%

sinh viên học lên bậc
học cao hơn - trong
đó nhiều em chuyển tiếp du học thành
công ở các nước trên thế giới.

giải học sinh giỏi cấp Quận và Thành phố

giải thành tích thể thao cấp Quận và Thành phố
công ty Việt Nam và đầu tư nước ngoài bảo trợ
chương trình thực tập của SIU

giáo sư đang làm việc

giáo viên - nhân viên Việt Nam và nước ngoài
có văn bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư,

1.016
79
11
4

học sinh - sinh viên du học
trường

tại

ở

thuộc

quốc gia
châu lục

Khueâ Vaên Caùc
Khu truyeàn thoáng - daõ ngoaïi SIU
truong QU C TE A CHAU
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CƠ HỘI VÀO

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN
Lần đầu tiên xét tuyển học bạ lớp 12
Thực hiện phương án tuyển sinh theo mô hình các trường đại học quốc
tế trên thế giới và tại Việt Nam, từ 2014, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
(SIU) không tổ chức thi tuyển mà xét tuyển dựa vào kết quả thi đại học,
cao đẳng hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo hoặc
xét tuyển học bạ lớp 12. Cánh cửa vào đại học sẽ rộng mở hơn cho tất cả
thí sinh không đạt điểm sàn, không tham gia kỳ thi 3 chung của Bộ Giáo
dục & Đào tạo hoặc tham gia tuyển sinh riêng của các trường đại học và
cao đẳng khác đều có thể nộp hồ sơ xét tuyển đại học - cao đẳng chính
quy tại SIU.

Ảnh: Tư liệu

Nhiều cơ hội xét tuyển cho thí sinh
Xét tuyển điểm thi 3 chung:
- Thí sinh đạt điểm kỳ thi 3 chung nộp giấy chứng nhận kết quả thi để được
xét tuyển bậc đại học và cao đẳng của SIU.
Xét tuyển học bạ lớp 12 (không giới hạn năm tốt nghiệp THPT):
- Thí sinh không tham gia hoặc không đạt điểm kỳ thi 3 chung hoặc tham
gia tuyển sinh riêng của các trường đại học - cao đẳng khác nộp học bạ lớp
12 và bằng tốt nghiệp THPT theo tiêu chuẩn sau:
• Điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 6,0 trở lên (cao đẳng), 6,5 trở lên
(đại học);
• Các môn thuộc khối xét tuyển đạt trung bình cả năm lớp 12 từng môn
từ 6,0 trở lên (cao đẳng), 6,5 trở lên (đại học);
• Xếp loại hạnh kiểm từ Khá trở lên.
• Thí sinh đăng ký chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt không yêu
cầu trình độ tiếng Anh đầu vào.
• Thí sinh đăng ký chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh cần có TOEFL
500 PBT (61 iBT) hoặc IELTS 5,5 (đại học), TOEFL 450 PBT (45 iBT) hoặc
IELTS 5,0 (cao đẳng) hoặc đậu kỳ kiểm tra tiếng Anh của Trường Đại
học Quốc tế Sài Gòn (nếu chưa có chứng chỉ tiếng Anh nêu trên). Thí
sinh chưa đạt trình độ tiếng Anh được học chương trình tiếng Anh học
thuật để đạt trình độ tiếng Anh học chính thức.
- Thời gian xét tuyển: từ 01/07 đến 31/10/2014 (đối với bậc đại học) và đến
15/11/2014 (đối với bậc cao đẳng).
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FLEMING CAMPUS

“

Chương trình học
bổng với tổng trị giá
dự kiến khoảng 10 tỷ
đồng của năm học
2014-2015 sẽ tiếp tục
tạo điều kiện cho
học sinh - sinh viên
cơ hội học tập trong
môi trường tiêu
chuẩn quốc tế, cơ
sở vật chất hiện đại,
phương pháp dạy và
học tiên tiến.

”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN
Lewis Campus: 8C Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM
Fleming Campus: 16 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM
Điện thoại: 08 54093929 - 54093930 l Fax: 08 54093928
Email: admission@siu.edu.vn

✒ LAN CHI

S

IU là trường đại học quốc tế tại Việt Nam, đào tạo bậc đại học và cao đẳng
cho sinh viên Việt Nam và nước ngoài, vừa có chương trình giảng dạy bằng
tiếng Anh, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt theo tiêu chuẩn
chương trình đại học Hoa Kỳ. Với mục tiêu đào tạo những thế hệ sinh viên năng
động, sáng tạo ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sinh viên SIU luôn được
tạo điều kiện để giao lưu với các nhà quản lý - hoạch định chính sách của Chính
phủ, lãnh đạo các công ty và tập đoàn hàng đầu của Việt Nam và nước ngoài.
Cơ sở vật chất của SIU được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế giúp sinh viên
có được môi trường học tập và nghiên cứu hiệu quả như sinh viên tại các nước
phát triển. Sinh viên tốt nghiệp của SIU là nguồn nhân lực chất lượng cao tại
các công ty trong và ngoài nước, được công nhận học tiếp thạc sĩ, tiến sĩ tại các
trường đại học danh tiếng của thế giới và Việt Nam.
SIU là thành viên của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hàng đầu thế
giới của Hoa Kỳ: Hiệp hội Quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh
(IACBE) và Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học (AACSB).
Ngoài ra, SIU có quan hệ hợp tác với các trường đại học quốc tế danh tiếng:
Suffolk University, Truman State University, EF Education First - Hoa Kỳ;
Ritsumeikan University và Asia Pacific University - Nhật Bản; Buckinghamshire
New University - Anh Quốc.
truong QU C TE A CHAU
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✒ QUỲNH PHẠM
rường Quốc tế Á Châu luôn đặt
mục tiêu giáo dục thể chất song
song với mục tiêu giáo dục học
tập nhằm giúp học sinh phát
triển hài hòa về thể chất và tinh
thần, góp phần hình thành và bồi dưỡng
nhân cách, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn
diện cho người học.
Với đội ngũ giáo viên kinh nghiệm, vững
chuyên môn và cơ sở vật chất tiêu chuẩn
quốc tế đảm bảo cho hoạt động giáo dục
thể chất trong nhà trường như: sân thể
thao đa năng, hồ bơi, các trang thiết bị và
dụng cụ thể thao, học sinh Trường Quốc tế
Á Châu đã đạt được rất nhiều thành tích
cao trong các kỳ thi đấu: 145 giải cấp Quận
và Thành phố các bộ môn bóng đá, bóng
rổ, bóng bàn, quần vợt, cầu lông, cờ tướng,
điền kinh, đẩy tạ.
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THÀNH TÍCH THỂ THAO
BẬC TRUNG HỌC AHS
truong QU C TE A CHAU

Ảnh: Tư liệu

Năm học 2013-2014 đánh dấu sự thành
công của đội bóng rổ Bậc Trung học AHS
Trường Quốc tế Á Châu với thành tích quán
quân “Giải Bóng rổ vô địch học sinh TPHCM
- Cúp Nestlé Milo 2013-2014”, giải ba
bóng rổ nam “Giải Bóng rổ năng
khiếu các lứa tuổi TPHCM”. Cũng
trong năm 2013, em Nguyễn Duy
Thông, học sinh lớp 12 Trường
Quốc tế Á Châu được Liên đoàn
Bóng rổ Châu Á (FIBA ASIA)
phỏng vấn với danh hiệu cầu thủ
bóng rổ quốc tế giàu kinh nghiệm
nhất tại Việt Nam. Em giữ vai trò
đội trưởng của đội tuyển Việt Nam thi
đấu tại “Giải bóng rổ U18 3x3 Châu Á” lần
thứ nhất diễn ra tại Bangkok - Thái Lan vào
tháng 5/2013. Ngoài bóng rổ, Bậc Trung học
AHS Trường Quốc tế Á Châu còn đạt giải vô
địch bóng đá nam cấp Quận khối THPT, giải
nhì bóng đá nam cấp Quận khối THCS cùng
nhiều thành tích đáng tự hào khác.

HỌC BỔNG

TRANSFORM TOGETHER
dành cho HS-SV quốc tế

S

heffield Hallam University là
trường đại học ở Nam Yorkshire,
Anh Quốc và có 2 cơ sở chính
đặt tại thành phố Sheffield: City
Campus tọa lạc tại trung tâm của thành
phố, gần ga xe lửa Sheffield và Collegiate
Crescent Campus nằm cách trung tâm hơn
3km, tiếp giáp với Ecclesall Road ở phía
Tây Nam Sheffield.
Sheffield Hallam University là trường

đại học lớn thứ ba ở Anh với hơn 37.000
sinh viên (trong đó có hơn 4.000 sinh viên
quốc tế), 4.170 giảng viên - nhân viên và
747 khóa đào tạo.
Trong bảng xếp hạng các trường đại học
năm 2013, Sheffield Hallam University được
xếp hạng 83 trong tổng số 120 trường đại học
ở Vương quốc Anh theo The Guardian, hạng
68 theo The Independent, hạng 69 theo The
Times và hạng 64 theo The Sunday Times.

✒ TRẦN ĐÌNH PHÚ (Lược dịch)
Thông tin về học bổng
Học bổng Transform Together dành cho
tất cả các HS-SV đến từ các quốc gia không
thuộc khối EU muốn được học tại Sheffield
Hallam University vào năm học 2014-2015.
Học bổng này đặc biệt nhắm đến những HSSV quốc tế muốn đại diện cho hội sinh viên
quốc tế tại Sheffield Hallam University thông
qua nhiều hoạt động trong suốt khóa học và
sau khi tốt nghiệp.
Bậc học: Cử nhân và cao học
Hạn chót nộp hồ sơ: 31/05 và 01/11/2014
Học tại: London, Vương quốc Anh
Khóa học tiếp theo bắt đầu vào tháng
9/2014
Ngành học: Tất cả các khóa đào tạo cử
nhân và cao học toàn thời gian
Đối tượng: HS-SV đến từ các quốc gia
không thuộc khối EU
Giá trị học bổng: Các suất học bổng bao
gồm một năm học phí dành cho các khóa học
sau đại học và 50% học phí mỗi năm dành cho
các khóa học cử nhân. Ngoài một suất học
bổng ưu đãi được phê duyệt, còn bao gồm:
- Cơ hội trở thành đại sứ cựu sinh viên khi
trở về nước.
- Các chương trình nâng cao kiến thức và
kinh nghiệm xã hội với các nghiên cứu sinh
cùng hội.

Ảnh: blogs.shu.ac.uk

Điều kiện dự tuyển
Để có đủ điều kiện đăng ký xét
tuyển cho các suất học bổng trên
bạn phải:
• Đạt được hoặc vượt qua các
tiêu chuẩn đầu vào của khóa
học
• Có khả năng tự chi trả cho
việc học
• Đạt được IELTS tối thiểu 6,0
hoặc tương đương
• Là HS-SV quốc tế
• Có khả năng chi trả những chi
phí phát sinh mà khóa học
yêu cầu chẳng hạn như các
chuyến đi thực địa

Các ứng viên dự tuyển học bổng
cho các khóa học bắt đầu từ tháng
9/2014 phải nộp đơn trước ngày
31/05/2014. Các ứng viên dự tuyển
học bổng cho các khóa học bắt
đầu vào tháng 01/2015 phải nộp
đơn trước ngày 01/11/2014.
Các ứng viên có thể truy cập
vào trang web chính thức http://
www.shu.ac.uk/international/
scholarships-bursaries/transform.
html để tải các mẫu đơn và cập
nhật thêm thông tin chi tiết về
cách đăng ký học bổng.

truong QU C TE A CHAU
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Chương trình học bổng
dành cho sinh viên quốc tế

Đại học Kingston (Kingston University) thành lập năm 1899, tọa lạc bên bờ sông Thames thơ mộng
thuộc phía Tây Nam thành phố London, Vương quốc Anh. Với 4 cơ sở và 5 khoa, trường thu hút 21.614
sinh viên theo học, trong đó có 3.891 sinh viên quốc tế đến từ 154 quốc gia khác nhau (12/2013). Đại học
Kingston thuộc top 500 trường đại học danh tiếng trên thế giới theo bảng xếp hạng của QS World
University Rankings 2013. Trường Kinh doanh của Đại học Kingston được xếp thứ 2 trong số các trường
đào tạo ngành kinh doanh ở London theo The Complete University Guide 2014 và xếp thứ 11 trong số 19
trường ở London về nghiên cứu quản trị kinh doanh theo The Guardian University Guide 2014.

Thông tin về học bổng
Trường dành 10 suất học bổng cho sinh viên quốc tế nhập học vào tháng
9/2014. Chương trình học bổng dành cho các ứng viên có nguyện vọng theo
học chương trình toàn thời gian của khóa học 3 năm thuộc bất cứ chuyên
ngành đào tạo nào của trường. Những sinh viên theo học khóa đại học đại
cương năm đầu tiên cũng có thể tham dự chương trình.
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Ảnh: edukationltd.com

✒ MỸ HẰNG (Tổng hợp và lược dịch)

Điều kiện tham gia
• Là ứng viên quốc tế
• Đã nhận được thư mời nhập học cho khóa học
2014-2015 tại Kingston University
• Hiện không theo học bất cứ khóa học đại học
nào khác tại Kingston University
Hình thức đăng ký: online
Tiêu chí trao học bổng
Học bổng sẽ được trao dựa trên:
• Thành tích học tập
• Nguyện vọng của ứng viên khi tham gia khóa học
• Dự định sau khi hoàn tất khóa học
Thời hạn nộp hồ sơ
Các ứng viên đủ điều kiện sẽ phải hoàn tất mẫu
đơn dự tuyển online và nộp trước ngày 02/06/2014.
Mẫu đơn dự tuyển và hướng dẫn có thể xem tại:
https://intschol.kingston.ac.uk/
Để biết thêm thông tin về chương trình học bổng,
ứng viên có thể truy cập trang web của trường tại
địa chỉ: www.kingston.ac.uk

truong QU C TE A CHAU
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HỌC SINH QUAN TÂM

STUDENTS' CONCERNS

SIU
HỌC BỔNG 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

✒ VĂN HÀ

Ảnh: Tư liệu

Trong 6 năm qua, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đã thực hiện chương trình học
bổng với tổng trị giá gần 46 tỷ đồng dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc ở
bậc THPT, sinh viên các nguyện vọng 1, 2, 3 và đặc biệt là hỗ trợ học phí chương
trình kỹ năng tiếng Anh và tin học cho toàn thể sinh viên các khóa của Trường.

12

truong QU C TE A CHAU

Chương trình học bổng với tổng trị giá dự
kiến khoảng 10 tỷ đồng của năm học 20142015 sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho học sinh
- sinh viên cơ hội học tập trong môi trường
tiêu chuẩn quốc tế, cơ sở vật chất hiện
đại, phương pháp dạy và học tiên tiến.
Đối với học sinh các trường trung học trên cả nước
• 10 suất học bổng toàn phần 4 năm đại học trị giá khoảng 168,8
triệu - 481,2 triệu/suất cho thủ khoa cấp tỉnh/thành phố kỳ thi tốt
nghiệp THPT 2014.
• 10 suất học bổng 50% học phí 4 năm đại học trị giá khoảng 84,4
triệu - 240,6 triệu/suất cho á khoa cấp tỉnh/thành phố kỳ thi tốt
nghiệp THPT 2014.
• 20 suất học bổng toàn phần năm 1 trị giá khoảng 42,2 triệu 120,3 triệu/suất cho thủ khoa cấp trường kỳ thi tốt nghiệp THPT
2014.
Đối với học sinh Trường Quốc tế Á Châu
• Học bổng toàn phần 4 năm đại học trị giá khoảng 168,8 triệu 481,2 triệu/suất cho thủ khoa của Trường Quốc tế Á Châu kỳ thi
tốt nghiệp THPT.
• Học bổng toàn phần năm 1 trị giá khoảng 42,2 triệu - 120,3 triệu/
suất cho á khoa của Trường Quốc tế Á Châu kỳ thi tốt nghiệp
THPT.
• Học bổng 50% học phí năm 1 trị giá khoảng 21,1 triệu - 60,15
triệu/suất cho tam khoa của Trường Quốc tế Á Châu kỳ thi tốt
nghiệp THPT.
• Học bổng 20% học phí năm 1 trị giá khoảng 8,44 triệu - 24,06
triệu/suất cho tất cả học sinh khác của Trường Quốc tế Á Châu
nhập học tại SIU.

Đối với sinh viên SIU
• Học bổng 15% học phí ĐH và CĐ năm 2, 3 & 4 cho tất cả SV đạt
trung bình chung năm học trước từ 9,5 trở lên và không có bất cứ
môn nào thi lại.
• Học bổng 10% học phí ĐH và CĐ năm 2, 3 & 4 cho tất cả SV đạt
trung bình chung năm học trước từ 9,0 trở lên và không có bất cứ
môn nào thi lại.
• Học bổng 100% học phí ĐH và CĐ năm 2, 3 & 4 cho SV đặc biệt
xuất sắc trong năm học trước.
• SV theo học ĐH hoặc CĐ của trường được cấp học bổng 15% học
phí cho các lớp chương trình TOEIC & TOEFL năm học 2014-2015.
Cụ thể về Quy định xét cấp học bổng xem tại www.siu.edu.vn
Chính sách xét học bổng các năm sau sẽ được công bố cụ thể từng
năm.

Học bổng 20% học phí ĐH năm 1 cho các đối tượng sau
• Có TOEFL 80 iBT hoặc IELTS 6,0 trở lên.
• Hoặc có điểm thi ĐH từ 26 trở lên (sau khi cộng ưu tiên khu vực).
• Hoặc đối tượng tuyển thẳng ĐH.
• Hoặc có thành tích xuất sắc trong nghệ thuật, thể thao, công tác
xã hội, khoa học kỹ thuật được công nhận cấp quốc gia.
Học bổng khác
• Học bổng 10% học phí năm 1 cho tất cả SV hoàn tất hồ sơ xét
tuyển đến ngày 15/09/2014 (tính theo con dấu bưu điện).
• Học bổng 5% học phí cho tất cả SV hoàn tất hồ sơ xét tuyển đến
ngày 31/10/2014 (tính theo con dấu bưu điện).
truong QU C TE A CHAU
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CHÂN DUNG TIÊU BIỂU

ASIAN SCHOOL PORTRAITS

CHÊN DUNG

TIÏU BIÏÍU

CẬU BÉ TỐC ĐỘ

TOÀN MINH THÀNH

✒ MINH LY
Chân sút nhí tự tin
Năm học 2012-2013, Minh Thành được
bầu chọn là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng
đẹp nhất trong cuộc thi Vô địch thể thao
Quận 1. Chính vì vậy khi TPHCM triển khai
dự án “Bóng đá học đường”, Minh Thành trở
thành một trong những cái tên sáng giá được
tuyển chọn đầu tiên.
Suốt hơn 4 tháng nay, sáng thứ 7 và chủ
nhật nào cậu bé Toàn Minh Thành cũng háo
hức đến tập luyện trong đội hình đá bóng dự
bị của thành phố. Hỏi Minh Thành có tự tin sẽ
là một trong 15 học sinh được chọn vào đội
tuyển bóng đá của thành phố hay không, cậu
bé liền nở một nụ cười tươi tắn đáp: “Con tự
tin 80% mình sẽ được chọn.”
Sự tự tin của Minh Thành không đến từ
ngẫu nhiên mà đến từ quá trình tập luyện và
thi đấu bền bỉ suốt nhiều năm liền. Chơi bóng
từ năm học lớp 2 và luôn ở vị trí tiền đạo,
Minh Thành đã gặt hái được nhiều thành tích
xuất sắc như: vô địch giải bóng đá U8 Quận
7 năm 2011, hạng nhì giải bóng đá Bách Việt
14
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Toàn Minh Thành trong tiết học thể thao

Quận Phú Nhuận và hạng ba giải bóng đá
U10 Quận Phú Nhuận năm 2013.
Cầu thủ bóng đá phải có trình độ
Không chỉ chơi bóng để thỏa mãn niềm
đam mê, môn thể thao vua này còn giúp Minh
Thành có được một sức khỏe dẻo dai, một
đầu óc thông minh, lanh lợi để học tập tốt.
Minh Thành chia sẻ: “Con dự định sẽ theo
đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp,
nhưng trước tiên con muốn trở thành một học
trò giỏi để sau này trở thành một cầu thủ bóng
đá có trình độ.”

Vì vậy, dù đam mê bóng đá, Minh Thành
cũng không quên nhiệm vụ chính của mình
là học tập thật giỏi. Suốt 5 năm theo học tại
Trường Quốc tế Á Châu, cậu học trò nhỏ
luôn giữ vững thành tích học tập tốt ở cả
chương trình Việt Nam và chương trình
tiếng Anh quốc tế. Để vừa học tập tốt, vừa
chơi bóng hay, Minh Thành luôn tự chủ động
lên kế hoạch học tập cho mình. Sau khi hoàn
thành xong bài vở ở lớp, em mới cùng ba
xem đá bóng trên tivi, cùng bàn luận sôi nổi
về chiến thuật, lối chơi cũng như trầm trồ
trước những pha bóng đẹp. Những giây phút
thư giãn đó cũng chính là lúc cậu bé Minh
Thành ấp ủ và nuôi lớn giấc mơ trở thành
một chân sút ghi được nhiều bàn thắng đẹp
trên sân cỏ.
Ước muốn trở thành một cầu thủ vừa đá
bóng giỏi vừa có trình độ của cậu học trò
nhỏ Toàn Minh Thành cũng là mong ước
chung của gia đình và thầy cô Trường Quốc
tế Á Châu. Ước mơ to lớn đó được bắt đầu
từ những thành tích đáng tự hào mà Minh
Thành đang phấn đấu gặt hái mỗi ngày tại
ngôi trường thân yêu.

Ảnh: Tư liệu

Là một trong số 30 cầu thủ nhí được tuyển chọn vào đội hình đá bóng dự bị nằm trong dự án “Bóng đá
học đường” được triển khai rộng rãi tại 48 trường học trên địa bàn TPHCM, cậu bé Toàn Minh Thành, học
sinh lớp 5/11 Trường Quốc tế Á Châu đã đạt được nhiều thành tích đáng nể trong học tập và thể thao.

Lâm Gia Nhi - giải ba
quốc gia cuộc thi “Vô địch
TOEFL Junior 2013”
Không chỉ được bạn bè, thầy cô Trường Quốc tế Á Châu biết đến với vai trò một lớp phó học tập năng động, gương
mẫu của tập thể lớp 9/28, Lâm Gia Nhi còn là một học sinh giỏi tiếng Anh với thành tích đáng tự hào: giải ba quốc
gia cuộc thi “Vô địch TOEFL Junior 2013” và giải nhất Tiếng Anh cấp Thành phố năm học 2013-2014.
✒ MINH TRÚC
Học Tiếng Anh là một niềm vui
Ngay từ những ngày đầu chập chững vào
học lớp 1 tại Trường Quốc tế Á Châu, cô bé
Lâm Gia Nhi đã cảm thấy việc học là một
niềm vui. Học giỏi đều tất cả các môn với
9 năm liền là học sinh giỏi ở cả hai chương
trình Việt Nam và tiếng Anh quốc tế, Gia Nhi
còn được thầy cô, bạn bè tin tưởng bầu chọn
là lớp trưởng, lớp phó học tập nhiều năm liền.
Không phải ngẫu nhiên mà Gia Nhi lại
dành nhiều tình cảm cho môn Tiếng Anh, bởi
tiếng Anh đã mang đến cho cuộc sống của
cô bé 15 tuổi này nhiều niềm vui, nhiều điều
thú vị. Gia Nhi chia sẻ: “Nhờ có tiếng Anh
mà em đã được biết thêm nhiều kiến thức bổ
ích, mới lạ. Em cảm thấy rất vui khi được
học trong môi trường có thể giao tiếp thoải
mái bằng tiếng Anh với thầy cô giáo nước
ngoài. Không chỉ giúp em tự tin, dạn dĩ hơn
mà qua mỗi cuộc trò chuyện em lại được tiếp
thu những thông tin mới rất thú vị.”

Tiếng Anh còn là một công cụ hỗ trợ đắc
lực giúp Gia Nhi học tốt các môn học khác.
Nhi nhớ có lần thầy giáo Vật lý giao bài tập
về nhà tự tìm hiểu, em đã nhanh trí gõ từ
khóa bằng tiếng Anh trên Google, nhờ vậy
mà thông tin em thu thập được đa dạng và
thú vị hơn rất nhiều. Ngoài ra, xem phim, đọc
truyện cổ tích, gửi email cho thầy cô bằng
tiếng Anh là cách giúp Gia Nhi trau dồi và
tìm thấy niềm hứng khởi trong học tập.
Cô học trò nhỏ theo đuổi ước mơ lớn
Nhà trường, gia đình và chính bản thân Gia
Nhi không bao giờ tạo áp lực cho em trong
học tập, nhưng cô học trò nhỏ luôn đặt cho
mình những mục tiêu to lớn để phấn đấu
vươn lên. Không chỉ nỗ lực hết mình trong
học tập, Gia Nhi còn tích cực, chủ động trong
việc giao lưu, kết nối với bạn bè, thầy cô và
rèn luyện cho mình một thể chất thật khỏe
mạnh. Mỗi ngày học tập trôi qua tại Trường
Quốc tế Á Châu là mỗi ngày Gia Nhi đặt
thêm một viên gạch để xây nên ước mơ trở

thành một nhà ngoại giao trong tương lai.
Nói về môi trường học tập với đôi mắt đầy
tự hào, Gia Nhi vui vẻ cho biết: “Em thật sự
rất biết ơn mái trường Quốc tế Á Châu, vì
nhờ có ngôi trường này mà em được học tập,
vui chơi và làm quen với rất nhiều thầy cô,
bạn bè. Mỗi ngày đến trường đối với em đều
là một ngày thật vui với rất nhiều bài học ý
nghĩa. Nơi đây cũng chính là nơi em tìm thấy
và nuôi dưỡng ước mơ của mình.”
Trong tương lai, cô học trò nhỏ Lâm Gia
Nhi dự định sẽ du học tại Mỹ để theo đuổi
ước mơ lớn của mình. Còn bây giờ, Gia Nhi
đang cùng bạn bè, thầy cô Trường Quốc tế Á
Châu trải qua những ngày học cuối cùng của
năm cuối cấp với biết bao điều tuyệt vời. Có
lẽ, hơn ai hết lúc này Gia Nhi đang cần vòng
tay của bạn bè, thầy cô để tiếp sức cho ước mơ
của cô học trò nhỏ trở thành hiện thực trong
tương lai không xa. Tin rằng, dưới mái trường
thân thương mang tên Quốc tế Á Châu, ước
mơ của Gia Nhi cũng như của hàng ngàn học
sinh sẽ được chắp cánh bay cao.
truong QU C TE A CHAU
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LƯU NGỌC YẾN NHI
giải bạc piano tại
Asia Arts Festival 2013

Lưu Ngọc
Yến Nhi đạt
giải bạc piano
tại Asia Arts
Festival lần thứ 11
năm 2013

✒ MINH TÂM

L

à một trong 11 thành viên của đoàn Việt Nam tham gia Asia Arts
Festival 2013 tổ chức tại Singapore, Lưu Ngọc Yến Nhi - học sinh lớp
4/1 Trường Quốc tế Á Châu đã vinh dự đạt giải bạc piano tại đại hội âm
nhạc quốc tế này.

Asia
Arts Festival là đại hội
âm nhạc quốc tế được tổ chức
Thành tích đầu đời
mỗi năm một lần với mục tiêu tạo
Asia Arts Festival lần thứ 11 là cuộc thi âm nhạc đầu tiên mà cô
cơ
hội cho các thành viên tham gia trau
học trò nhỏ nhắn Yến Nhi tham gia kể từ khi em theo đuổi niềm đam
mê dành cho bộ môn piano. Với tất cả sự bỡ ngỡ đầu đời và tình yêu
dồi thêm kỹ năng, xây dựng mối quan
dành cho âm nhạc, Yến Nhi đã đạt thành tích giải bạc piano trong
hệ gắn kết thông qua hoạt động nghệ
niềm vui sướng và tự hào của gia đình, thầy cô, bạn bè.
thuật cũng như trao đổi văn hóa giữa các
Nhớ lại lần đầu tiên được nhìn thấy cây đàn piano, cô học trò 7
tuổi đã không thể rời mắt khỏi những phím đàn đen trắng phát ra âm
nước. Asia Arts Festival lần thứ 11 được
thanh huyền diệu. Thuyết phục ba mẹ cho đi học thành công, Yến Nhi
tổ chức tại Singapore với sự tham dự
bắt đầu theo học piano tại Trung tâm Phát triển giáo dục nghệ thuật Sài
của 5 nước: Singapore, Trung Quốc,
Gòn (TED Saigon) và được chạm những ngón tay đầu tiên lên phím đàn
piano mơ ước. Trải qua gần hai năm theo học, càng học Yến Nhi càng say
Malaysia, Indonesia và Việt
sưa với môn nghệ thuật đòi hỏi kĩ thuật cao này. Em cho biết: “Bây giờ con
Nam.
Cô học trò đa tài
Không chỉ đạt thành tích trong sở trường riêng là âm nhạc, Yến Nhi còn đạt được
những thành tích đáng nể trong học tập và hoạt động ngoại khóa. Liên tục đạt danh
hiệu học sinh giỏi trong suốt các năm theo học tại Trường Quốc tế Á Châu, học kì I
vừa qua, điểm trung bình chương trình tiếng Anh quốc tế của Yến Nhi đạt 9,0.
Theo học song song chương trình văn hóa tại Trường Quốc tế Á Châu và học đàn
tại TED Saigon, một ngày học tập của Yến Nhi trở nên bận rộn hơn so với các bạn
đồng trang lứa. Nhưng không một hoạt động ngoại khóa nào ở trường mà Yến
Nhi không năng nổ tham gia như Lễ hội Mùa xuân, Lễ hội đồ chơi, hội thi vẽ
Let Colors Speak,… vì “những lễ hội ở trường diễn ra rất vui, giúp con có thêm
nhiều bạn bè và dạn dĩ, tự tin hơn.”
Yến Nhi rất yêu quý ngôi trường mang tên Quốc tế Á Châu bởi những
tình cảm ấm áp mà em nhận được từ bạn bè, thầy cô. Nhi nhớ lần tham
gia đại nhạc hội tại Singapore, em phải nghỉ học 4 ngày, nhờ cô giáo
và bạn bè phụ đạo trong các giờ ra chơi và sau giờ học, Nhi
đã bắt kịp bài vở trên lớp, giữ vững phong độ học
tập của mình. Yến Nhi chia sẻ: “Con muốn theo đuổi
con đường âm nhạc lâu dài để trở thành một nghệ sĩ
piano, nhưng trước mắt con sẽ cố gắng học thật giỏi
để không phụ lòng ba mẹ, thầy cô đã dạy dỗ con”. Với
định hướng đúng đắn đó, tin rằng Yến Nhi sẽ ngày
càng phát triển và tự tin bước đi trên con đường mà
em đã lựa chọn.
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đã có thể tập đàn những bản nhạc dài hơn, khó hơn và biết đưa cảm xúc vào
trong từng nốt nhạc”.

Nguyễn Quốc
Thiên Anh

cây vĩ cầm tài năng
của Trường
Quốc tế Á Châu
✒ NGỌC VINH

Với vóc người nhỏ nhắn như một cây vĩ cầm, cô học trò
Nguyễn Quốc Thiên Anh không chỉ là một tài năng âm
nhạc của Nhạc viện TPHCM mà còn là niềm tự hào của
tập thể lớp 8/40 Trường Quốc tế Á Châu.
Cô học trò mê vĩ cầm
7 tuổi, cô con gái nhỏ Thiên Anh được mẹ dẫn đến Nhạc viện
TPHCM. Lần đầu tiên nghe thấy âm thanh du dương phát ra từ cây vĩ
cầm, Thiên Anh đã say sưa mê mẩn. Vì vậy mặc dù gia đình không
có ai đi theo con đường nghệ thuật cũng không ngăn được cô học trò
nhỏ dành tình yêu cho cây đàn violon - được mệnh danh như “ông
hoàng trong dàn nhạc”. 9 tuổi, cô bé Thiên Anh chính thức trở thành
học sinh nhí của khoa Dây Nhạc viện TPHCM.
Vậy là khác với những cô cậu học trò đồng trang lứa, Thiên Anh có
tới hai lịch học song song tại Trường Quốc tế Á Châu và Nhạc viện
TPHCM. Đạt thành tích nổi bật ở cả hai ngôi trường đang theo học
là kết quả của những ngày miệt mài học bán trú ở Trường Quốc tế Á
Châu, tối đến lại theo học lớp violon tại Nhạc viện. Liên tiếp hai năm
2011 và 2012, Thiên Anh là một trong số 25 gương mặt học sinh, sinh
viên của khu vực phía Nam được trao học bổng Toyota Tài năng âm
nhạc trẻ Việt Nam.
Đạt thành tích xuất sắc ở chương trình tiếng Anh quốc tế với điểm
trung bình luôn trên 9,0 trở thành một lợi thế của Thiên Anh khi theo
học tại Nhạc viện. Em chia sẻ: “Violon là âm nhạc quốc tế nên em
nghĩ rằng tiếng Anh là một phương tiện quan trọng để em tiếp thu
kiến thức về violon cũng như tìm kiếm cơ hội học bổng sau này. Nhờ
được rèn luyện khả năng giao tiếp tiếng Anh tại Trường Quốc tế Á
Châu nên trong các buổi học đàn do chuyên gia người nước ngoài
hướng dẫn, em có thể hiểu và trao đổi một cách thoải mái trong và cả
ngoài giờ học.”

Phát triển toàn diện dưới mái trường Quốc tế Á Châu
Không chỉ học giỏi, đàn hay, Thiên Anh còn là một cây văn nghệ
tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa được tổ chức thường
xuyên ở Trường Quốc tế Á Châu. Hai năm liền đạt hạng nhất vòng
cơ sở và hạng 4 vòng hệ thống cuộc thi English Singing Contest 2012
và 2013, Thiên Anh chia sẻ niềm vui của mình: “Em cảm thấy rất hào
hứng, thoải mái khi được học tập và vui chơi tại Trường Quốc tế Á
Châu. Ngôi trường không chỉ là một nơi để học tập mà còn là nơi để
em phát huy hết khả năng của mình. Em xem Trường Quốc tế Á Châu
như là ngôi nhà thân thương thứ hai của mình.”
Giống như một nhạc khí phối hợp ăn ý trong dàn nhạc giao hưởng,
cây vĩ cầm nhỏ Thiên Anh luôn hòa mình trong tập thể, bạn bè, thầy
cô Trường Quốc tế Á Châu để làm nên những giai điệu tuyệt đẹp
trong cuộc sống. Với thành tích học tập xuất sắc ở Trường Quốc tế Á
Châu và Nhạc viện TPHCM, con đường tương lai đang mở ra cho cô
bé đa tài Thiên Anh thật nhiều cơ hội.

truong QU C TE A CHAU
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của riêng em, mà còn là công lao của các
thầy cô Trường Quốc tế Á Châu âm thầm
đứng đằng sau dạy dỗ, cổ vũ, động viên em.
Trước kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp Thành
phố, thầy giáo đã tổng hợp tất cả đề Văn các
năm trước để giúp Ân nắm được các dạng
đề thi cũng như kỹ năng làm bài. Chính sự
tiếp sức của thầy cô đã giúp Ân có thêm
quyết tâm, động lực và cảm xúc để hoàn
thành bài thi một cách xuất sắc nhất.

Học giỏi Văn trong môi trường
quốc tế

Duong Gia Ân
✒ MINH NGỌC

Ân chia sẻ: “Ngoài thời
gian học Văn ở lớp thì thời
gian chuẩn bị ở nhà rất
quan trọng. Mỗi buổi tối
em thường dành hơn một
tiếng để ôn tập lại bài học
cũ, đọc trước tác phẩm
mới, soạn các câu hỏi gợi ý
để có thể tiếp thu bài học
trên lớp tốt hơn.”
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họn cho mình phong cách viết văn
chân thực, giàu cảm xúc, Dương
Gia Ân - cô học trò đáng mến lớp
12/8, Trường Quốc tế Á Châu đã vượt qua
nhiều thí sinh đến từ các trường trung học
phổ thông để vinh dự đạt giải ba môn Văn
cấp Thành phố.

Cô học trò siêng học Văn

Ngay khi nhà trường chọn học sinh tham
gia kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp Thành phố,
thầy giáo Phạm Quang Mỹ đã nghĩ ngay đến
cô học trò Dương Gia Ân. Thầy Mỹ cho biết:
“Qua quan sát và chấm bài Văn của Ân, tôi
phát hiện ra em có sự nhạy bén, thông minh
và lối hành văn trôi chảy, mạch lạc. Đó là lý
do tôi đặt tin tưởng và kỳ vọng chọn Ân tham
gia kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp Thành phố.”
Sớm bộc lộ năng khiếu với văn chương
từ nhỏ, nhưng để có thể duy trì điểm trung
bình môn Văn trên 8,0 suốt nhiều năm liền,
cô học trò mê Văn Dương Gia Ân đã phải
đầu tư rất nhiều thời gian và công sức. Ân
chia sẻ: “Ngoài thời gian học Văn ở lớp thì
thời gian chuẩn bị ở nhà rất quan trọng. Mỗi
buổi tối em thường dành hơn một tiếng để
ôn tập lại bài học cũ, đọc trước tác phẩm
mới, soạn các câu hỏi gợi ý để có thể tiếp
thu bài học trên lớp tốt hơn.”
Đối với Dương Gia Ân, đạt giải ba môn
Văn cấp Thành phố không chỉ là nỗ lực

Dương Gia Ân và thầy giáo dạy Văn

Không chỉ đạt loại giỏi ở chương trình
Việt Nam, cô học trò Dương Gia Ân còn
nhiều năm liền đạt thành tích khá giỏi ở
chương trình tiếng Anh quốc tế. Khác với
dự định đi du học như nhiều học sinh học
trường quốc tế, Gia Ân dự định sẽ theo học
khoa Luật ở bậc đại học với mong muốn
khẳng định khả năng của học sinh Trường
Quốc tế Á Châu cũng như thực hiện ước
mơ trở thành nữ luật sư trong tương lai.
Đứng trước kỳ thi đại học, một bước ngoặt
lớn trong cuộc đời học sinh, nhà trường sẽ
luôn đồng hành cùng cô học trò đam mê
văn chương Dương Gia Ân để em vững
vàng, tự tin bước vào hành trình đầy thử
thách phía trước.
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cô học trò
đam mê
văn chương

Đối với Gia Ân, học tốt môn Văn trong
môi trường học tập quốc tế không phải là
một điều lạ như trong suy nghĩ của nhiều
người. Em cho biết: “Tại Trường Quốc tế
Á Châu, chương trình học của học sinh
luôn có sự cân bằng giữa chương trình Việt
Nam và chương trình tiếng Anh quốc tế. Em
nghĩ càng trong môi trường quốc tế thì việc
tìm hiểu về tính nhân văn, tính dân tộc qua
những trang văn học càng quan trọng đối
với học sinh Việt Nam.”
Để viết nên một bài văn chạm đến cảm
xúc của người đọc, theo Gia Ân, ngoài sự
siêng năng, kỹ lưỡng trong khâu tìm hiểu
tác phẩm thì cảm hứng sáng tạo là một yếu
tố rất quan trọng. “Em thường lấy cảm xúc
từ những điều nho nhỏ góp nhặt được trong
cuộc sống hằng ngày. Những hoạt động sôi
nổi ở trường như hoạt động ngoại khóa,
hoạt động quyên góp, từ thiện cũng là chất
xúc tác giúp em có được cảm hứng trong
học tập, đặc biệt là trong viết văn.”

Kỳ thủ cờ vua nhí

Mai Ngọc Huy
Học tập cũng như đánh cờ vua, không phải chỉ thông minh là
đủ mà còn cần chăm chỉ rèn luyện, phân bổ thời gian học tập và
giải trí hợp lý để đầu óc lúc nào cũng tỉnh táo và minh mẫn.

✒ PHƯƠNG THY

Cậu học trò sưu tầm giải thưởng
cờ vua

Bắt đầu mê những quân cờ từ năm lớp Lá,
cậu bé Mai Ngọc Huy gạt qua một bên những
thú vui giải trí như bạn bè cùng trang lứa để
xin ba mẹ đăng ký học cờ vua trong câu lạc
bộ thể thao Quận Bình Thạnh. Bắt đầu học
lớp 1 tại Trường Quốc tế Á Châu, Ngọc Huy
tiếp tục có cơ hội theo đuổi niềm đam mê
dành cho môn cờ vua trong những tiết học
thể dục.
Nhìn thấy tố chất thông minh của cậu học
trò nhỏ, các thầy giáo thể dục ở trường đã
đăng ký cho Huy tham gia thi đấu các giải
cờ vua cấp Quận. Ngay năm đầu tiên thi đấu,
Huy đã đạt huy chương vàng giải cờ vua cấp
Quận. Chẳng bao lâu sau đó, Ngọc Huy trở
thành gương mặt sáng giá trong đội tuyển
cờ vua cấp Thành phố, được các huấn luyện
viên giảng dạy và tham gia các giải đấu cấp
quốc gia. Mới là cậu nhóc 8 tuổi, Huy đã có
lương hàng tháng như một kỳ thủ cờ vua
chuyên nghiệp.
Giữ vững phong độ trong suốt các giải
đấu, thành tích cờ vua của Huy dày lên qua

Mai Ngọc Huy vui đùa cùng các bạn

mỗi năm học. Nhưng năm bội thu nhất của
Huy là năm em học lớp 3 với tổng cộng 8
huy chương các loại, trong đó tiêu biểu có
huy chương đồng Giải cờ vua trẻ toàn quốc
2012 - Tranh cúp Dragon Capital.

Mê cờ không quên mê học

Đạt được nhiều giải thưởng cờ vua và
trở thành kỳ thủ hầu như không có đối thủ
ở trường cũng không khiến cho cậu học trò
Mai Ngọc Huy quên đi nhiệm vụ chính của
em là học tập. Vừa là kỳ thủ cờ vua, vừa là
học sinh giỏi suốt 5 năm liền ở hai chương
trình Việt Nam và tiếng Anh quốc tế là kết
quả của phương pháp học tập khoa học mà
cậu học trò nhỏ thường xuyên áp dụng cho

Đạt tổng cộng 32 huy chương các
loại về cờ vua trong suốt 5 năm liền,
Mai Ngọc Huy, cậu học trò nhỏ lớp
5/5 được bạn bè và thầy cô Trường
Quốc tế Á Châu biết đến như một kỳ
thủ cờ vua nhí đầy triển vọng.

Mai Ngọc Huy (bên trái) trong tiết học trên lớp

mình. Ngọc Huy cho biết: “Học tập cũng như
đánh cờ vua, không phải chỉ thông minh là
đủ mà còn cần chăm chỉ rèn luyện, phân bổ
thời gian học tập và giải trí hợp lý để đầu óc
lúc nào cũng tỉnh táo và minh mẫn”.
Huy nhận ra rằng cờ vua không chỉ là một
môn thể thao để giải trí mà còn là một công
cụ giúp trí não trở nên thông minh hơn, tăng
khả năng tập trung và rèn luyện tính suy nghĩ
cẩn thận. Hiện tại, tuy đã tạm ngưng tham gia
câu lạc bộ cờ vua cấp Thành phố để tập trung
thời gian cho việc học năm cuối cấp, Huy
vẫn thường rủ các bạn chơi cờ vua, vừa để
giải trí vừa để kích thích trí thông minh giúp
em và các bạn học tập tốt hơn.
Nói về môi trường học tập tại Trường
Quốc tế Á Châu, cậu học trò nhỏ không giấu
được niềm vui sướng trong nụ cười tươi tắn:
“Ở trường con vừa được học tập, vừa được
chơi môn thể thao mà con yêu thích là cờ vua
nên con cảm thấy rất vui. Con có thêm nhiều
bạn bè và học hỏi từ các thầy những chiến
thuật chơi cờ rất hay.” Mê cờ là vậy nhưng
trở thành kỹ sư xây dựng nối nghiệp của ba
mới là giấc mơ thật sự trong trái tim cậu học
trò nhỏ. Chúc cho cậu học trò - kỳ thủ cờ vua
thông minh Ngọc Huy bằng những cố gắng,
nỗ lực của riêng mình và sự động viên, tiếp
sức của thầy cô Trường Quốc tế Á Châu sẽ
biến những giấc mơ trở thành sự thật trong
tương lai không xa.
truong QU C TE A CHAU
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Lý Thu Hiền

cô học trò có duyên với giải thưởng
quốc gia và quốc tế
✒ THU HÀ

X

uất sắc đạt giải nhì vòng chung kết
quốc gia Cuộc thi hùng biện tiếng Anh
Cambridge 2010, 3 lần liên tiếp đạt giải
cao tại kỳ thi học sinh giỏi Tiếng Anh cấp Thành
phố 2011, 2013 và 2014, là gương mặt học sinh
giành suất học bổng du học Hoa Kỳ trong Cuộc
thi Tìm kiếm tài năng - Chương trình học bổng
du học hè 2013 do Trường Quốc tế Á Châu tổ
chức, cô học trò lớp 12/9 - Lý Thu Hiền ngày
càng chứng tỏ tài năng của mình với bảng thành
tích nổi trội được bạn bè, thầy cô ngưỡng mộ và
tự hào.

Lý Thu Hiền trong thư viện sách
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Ba lần đạt thành tích học sinh giỏi môn Tiếng
Anh cấp Thành phố với một giải nhất (2014) và
2 giải nhì (2011, 2013) là kết quả của quá trình
học tập, rèn luyện bền bỉ của cô học trò nhỏ Lý
Thu Hiền. Được tiếp xúc với tiếng Anh từ những
ngày đầu chập chững bước vào lớp 1, Thu Hiền
rất thích thú với không khí học tiếng Anh vui vẻ,
thoải mái tại Trường Quốc tế Á Châu. Niềm yêu
thích tiếng Anh theo Hiền lớn dần lên qua mỗi cấp
học và trở thành một phần không thể thiếu trong
cuộc sống của em. Hỏi Thu Hiền bí quyết để giữ
vững thành tích học tiếng Anh trong suốt nhiều
năm liền, em không ngần ngại chia sẻ: “Em nghĩ
học tiếng Anh là một quá trình rèn luyện, cọ xát
lâu dài. Mỗi ngày đều tiếp xúc với tiếng Anh ở
trường nên em không ngại tham gia bất kỳ cuộc
thi tiếng Anh nào. Em xem đó là cách để kiểm tra
lại trình độ tiếng Anh hiện tại của mình”.
Năm học 2010-2011, Thu Hiền lần đầu tiên
tham gia thử sức tại Cuộc thi hùng biện tiếng
Anh Cambridge do Cambridge ESOL - Anh
Quốc tổ chức. Vượt qua hơn 2.500 thí sinh đến từ
25 tỉnh, thành khu vực Nam và Trung bộ, cô học

Ảnh: Tư liệu

Những giải thưởng danh giá

Lý Thu Hiền
(ngoài cùng bên
trái hàng thứ
nhất) giành suất
học bổng du học
Hoa Kỳ trong
Cuộc thi Tìm
kiếm tài năng
- Chương trình
học bổng du
học hè 2013 do
Trường Quốc tế
Á Châu tổ chức

“

Em nghĩ học tiếng Anh là một quá trình rèn luyện, cọ xát lâu dài. Mỗi ngày đều tiếp
xúc với tiếng Anh ở trường nên em không ngại tham gia bất kỳ cuộc thi tiếng Anh nào.
Em xem đó là cách để kiểm tra lại trình độ tiếng Anh hiện tại của mình.
trò nhỏ Trường Quốc tế Á Châu xuất sắc đạt
giải nhì tại vòng chung kết cuộc thi dành cho
học sinh khối trung học phổ thông. Năm học
2012-2013, một lần nữa Thu Hiền chứng tỏ
bản lĩnh và khả năng tiếng Anh tuyệt vời của
mình khi xuất sắc giành được suất học bổng
4 tuần tại Santa Barbara - Hoa Kỳ trị giá
5.519 USD (tương đương 115,7 triệu đồng)
trong Cuộc thi Tìm kiếm tài năng - Chương
trình học bổng du học hè do Trường Quốc tế
Á Châu tổ chức.

Cô học trò giỏi toàn diện

Trong mắt thầy cô và bạn bè Trường Quốc
tế Á Châu, Thu Hiền là cô học trò thông
minh, chăm chỉ, là người bạn gương mẫu,
nhiệt tình thường hay giúp đỡ bạn bè bằng
cách tổ chức nhóm học tiếng Anh trong lớp
để cùng nhau tiến bộ. Hiền cho biết chính
nhờ phương pháp học tập cởi mở, năng động
tại trường đã giúp em có nhiều cơ hội tương
tác, trao đổi, chia sẻ kiến thức học tập với
thầy cô, bạn bè.
12 năm gắn bó, mái trường Quốc tế Á
Châu không chỉ là nơi lưu giữ những thành
tích đáng tự hào của Lý Thu Hiền mà còn là
nơi chứa đựng những kỉ niệm đẹp gắn liền
với trường lớp, thầy cô, bè bạn. Thu Hiền
vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác xúc động khi
em được nhà trường trao tặng suất học bổng

”

Lý Thu Hiền (ngoài cùng bên trái) trong buổi lễ tuyên
dương học sinh giỏi của Trường Quốc tế Á Châu

du học hè kéo dài 4 tuần tại Mỹ để tưởng
thưởng tinh thần học tập của em. Thu Hiền
còn nhớ cả những ân cần, lo lắng, chăm chút
của thầy cô từ việc đưa đón, ăn uống, nghỉ
ngơi khi đưa em và các bạn đi thi học sinh

giỏi cấp Thành phố. Chính những tình cảm,
yêu thương đó là động lực to lớn giúp Thu
Hiền vượt qua những buổi học ôn luyện miệt
mài, những kỳ thi cam go, thử thách để mang
về cho nhà trường, thầy cô những thành tích
đáng tự hào.
Tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với môn
Tiếng Anh, trong kỳ thi đại học sắp tới, Thu
Hiền dự định sẽ dự thi ngành Ngôn ngữ Anh.
Ước mơ trở thành một thông dịch viên tiếng
Anh giỏi đang dần trở thành sự thật trong
đôi mắt đầy quyết tâm của cô học trò nhỏ.
Với tất cả hành trang mang theo trong suốt
12 năm theo học tại mái trường Quốc tế Á
Châu, tin rằng Thu Hiền sẽ tiếp tục tỏa sáng
và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa
trong tương lai.

Học sinh Trường Quốc tế Á Châu thuộc top 10, 12 và 100 cuộc
thi KET - PET quốc tế 2010 do Cambridge University tổ chức.
Trong Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh Cambridge 2010, 3 em:
Hồng Việt Trúc, Lim Hoa My My và Lý Thu Hiền đã ghi tên trên
bảng vàng với hai giải nhì và một giải khuyến khích và Trường
Quốc tế Á Châu là trường có thành tích xuất sắc nhất Cuộc thi
Hùng biện tiếng Anh Cambridge 2010.
truong QU C TE A CHAU
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Trịnh Khoa Nam, thành viên nhóm SIU band - Câu lạc bộ Âm nhạc

✒ MAI HƯƠNG

Đ
Câu lạc bộ Tiếng Anh
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ược tổ chức và vận hành bởi chính
sinh viên, SIU Club đang dần trở
thành sân chơi mang lại nhiều trải
nghiệm và giá trị sống thiết thực
cho sinh viên.
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tự hào
hiện có 3 club do sinh viên quản lý đang trên
đà phát triển mạnh mẽ: Câu lạc bộ Học thuật
(Tiếng Anh, Khoa học, Kinh tế), Câu lạc bộ
Nghệ thuật (Kịch, Âm nhạc, Dancing) và Câu
lạc bộ Thể thao (Bóng đá, Bóng rổ, Bóng bàn,
Cầu lông, Bóng chuyền). Những sinh viên
tham gia tích cực và đóng góp vào sự phát triển
của câu lạc bộ sẽ được nhà trường cấp Giấy
chứng nhận tham gia câu lạc bộ. Đây là một

trong những hoạt động không chỉ tạo cơ hội
cho sinh viên thể hiện năng lực hoạt động thực
tiễn, khả năng hòa nhập trong quá trình học tập
mà còn là một trong những tiêu chí đánh giá
trong tuyển chọn và thăng tiến của các công
ty - tập đoàn trong và ngoài nước.
Được thiết kế dựa trên nhu cầu, lợi ích của
sinh viên và do chính sinh viên quản lý, SIU
Club là điểm hẹn thân quen của những nhóm
sinh viên có cùng sở thích, tạo môi trường giúp
sinh viên bộc lộ năng khiếu và trưởng thành về
mọi mặt. Dưới sự dẫn dắt của các thầy cô phụ
trách chuyên môn, câu lạc bộ SIU hoạt động
định kỳ hàng tháng với nội quy và định hướng
cụ thể nhằm giúp sinh viên tham gia và vận hành
câu lạc bộ với thái độ nghiêm túc, hiệu quả.

Ảnh: Tư liệu

SIU Club - điểm hẹn của sinh viên
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Cảm nhận giảng viên, sinh viên
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Nhà báo - đạo diễn Thanh Hiệp

Câu lạc bộ Nghệ thuật

“Bốn năm có nhiều niềm vui đến với
tôi khi tham gia giảng dạy Club Sân
khấu Kịch của SIU. Lợi ích của các em
khi đến với lớp kịch chính là các em có
thể biến hóa vào nhiều nhân vật khác
nhau và làm quen với các hình thức
biểu diễn của sân khấu kịch. Không chỉ
được giải phóng bản thân, hình thể và
vận dụng đài từ với nhiều cung bậc cảm
xúc khác nhau trên sân khấu kịch, các
em còn phát huy ưu thế độc lập trong
suy nghĩ, sáng tạo và trên hết là sự tự
tin khi đứng trước đám đông, thể hiện
cá tính, cái tôi của bản thân. Chính sự
tự tin này sẽ là sức mạnh để các em có
thể hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng
muôn màu, muôn vẻ đang chờ đón các
em ở phía trước.
Năm học 2014-2015, Club Sân khấu
kịch SIU sẽ giao lưu với các club kịch
nói chuyên nghiệp ở các sân khấu để
các em có thể xem các anh chị nghệ sĩ
chuyên nghiệp diễn, tập và dàn dựng,
sau đó sẽ viết những báo cáo, đúc kết
những suy nghĩ về sân khấu. Cảm ơn
nhà trường đã tạo mọi điều kiện để thầy
và trò chúng tôi tiếp tục sáng tạo nhiều
vở diễn mới, thỏa niềm đam mê dành
cho sân khấu kịch.”
-----------------------------------------------

TS. Lê Văn Bảy

“Khi tham gia Câu lạc bộ Kinh tế
SIU, sinh viên sẽ biết được nhiều vấn
đề mới trong nền kinh tế cũng như quá
trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt
Nam. Các đề tài mà sinh viên tham gia
nghiên cứu dưới sự giúp đỡ của giảng
viên hầu hết đều mang tính thời sự cao.
Như vậy, sinh viên có điều kiện tiếp cận
với cuộc sống kinh tế của đất nước và
quốc tế. Những chỉ dẫn của giảng viên
sẽ giúp sinh viên có được kiến thức thực
tiễn mà không phải lúc nào cũng có cơ
hội hoặc có thời gian học tập chính
thức. Trong quá trình học tập, sinh viên
cũng bước đầu làm quen với nghiên
cứu khoa học. Cùng nhau nghiên cứu
các đề tài còn là cơ hội tốt để các em
làm quen lẫn nhau và nâng cao kỹ năng

làm việc nhóm. Ngoài ra khi thực hiện
trình bày đề tài, sinh viên cũng nâng
cao kỹ năng thuyết trình. Chính trong
quá trình tham gia câu lạc bộ, sinh viên
bước đầu định hướng công việc cụ thể
của mình trong tương lai.”
-----------------------------------------------

Dư Thùy Quý Ngọc, ngành
Quản trị kinh doanh

“Tham gia Câu lạc bộ Kinh tế SIU,
em được học hỏi nhiều kiến thức về nền
kinh tế hiện đại - một lĩnh vực mà em
rất yêu thích và sẽ theo đuổi trong tương
lai. Đến với club, bạn sẽ được tìm hiểu
các đề tài khoa học rất thú vị. Chúng em
- những thành viên câu lạc bộ đều hoạt
động rất sôi nổi, từ việc lên ý tưởng,
kết nối các thành viên theo nhóm và hỗ
trợ thông tin lẫn nhau. Chúng em thực
sự gắn bó khi có chung đam mê, động
lực phấn đấu và luôn được giảng viên
chuyên môn cùng nhà trường giúp đỡ
và tạo điều kiện hết mình. Thật tuyệt
vời khi trở thành một thành viên của
Câu lạc bộ Kinh tế SIU.”
-----------------------------------------------

Nguyễn Thị Hằng Nữ, ngành
Quản trị kinh doanh

“Em cảm thấy rất tự hào khi là một
thành viên của Club Sân khấu Kịch.
Tại đây chúng em được tập luyện, làm
quen với sân khấu kịch chuyên nghiệp
và được hóa thân thành nhiều vai diễn
khác nhau dưới sự hướng dẫn của thầy
Thanh Hiệp, một đạo diễn kì cựu của
sân khấu kịch Việt Nam. Vừa được học
tập trong môi trường năng động, hiện
đại, vừa được sống với đam mê của
mình là điều tuyệt vời nhất mà em cảm
nhận được ở Trường Đại học Quốc tế
Sài Gòn.”
-----------------------------------------------

Phạm Ngọc Hoàng, ngành
Quản trị kinh doanh

“Theo học 4 năm tại trường, em rất
hài lòng và yêu thích Sports Club. Nhà
trường trang bị đầy đủ cơ sở vật chất
và tiện nghi như: sân thể thao đa năng,
hồ bơi, phòng gym,... giúp chúng em
thoải mái hơn trong luyện tập và thi
đấu. Ngoài ra SIU còn tạo điều kiện
cho sinh viên có nhiều cơ hội được cọ
xát và học hỏi kinh nghiệm bằng việc
tổ chức nhiều giải thi đấu nội bộ, giao
lưu với các công ty và các bạn học sinh,
sinh viên trường khác. Từ đó giúp cho
mỗi sinh viên hình thành, phát triển tinh
thần fair play, tinh thần đồng đội trong
công việc và cuộc sống sau này.”

Workshop - phương pháp
giảng dạy phát huy tính
chủ động của học sinh

B

ắt đầu từ năm học 2011-2012, Trường Quốc tế
Á Châu triển khai phương pháp giảng dạy theo
hình thức workshop - một phương pháp giảng
dạy tiên tiến được áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia
trên thế giới.
Phương pháp giảng dạy workshop hướng tới việc
phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh
thông qua việc học sinh tự tìm tòi thông tin kiến thức,
tự thuyết trình thông tin đó trước tập thể lớp và giáo
viên, tự bảo vệ thông tin các em đưa ra và biết tư duy
phản biện các thông tin của nhóm khác. Kết quả thực tế
cho thấy khả năng tiếp thu và vận dụng bài học của học
sinh tăng lên rõ rệt khi các em đóng vai trò là người chủ
động trong hoạt động học tập.
Để áp dụng phương pháp giảng dạy theo hình thức
workshop, giáo viên Trường Quốc tế Á Châu đã nỗ lực
rất nhiều trong việc sáng tạo các hoạt động, chủ đề đa
dạng để kích thích học sinh tìm tòi, khám phá, phản
biện các ý tưởng. Học sinh sẽ có cơ hội được thắc mắc,
nêu lên các vấn đề xoay quanh các khái niệm hay các
ý tưởng, từ đó tiến tới giải quyết các vấn đề. Đây cũng
chính là phương pháp xây dựng động cơ học tập và hình
thành thói quen học tập suốt đời của học sinh.
Với phương pháp học tập tiên tiến, phù hợp với xu
thế chung của thế giới, học sinh của Trường Quốc tế
Á Châu đã đạt được những thành tích học tập đáng tự
hào: em Lê Anh - 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 III với số điểm tuyệt đối 1.000/1.000;
em Trịnh Hoàng Nam - quán quân Hùng biện tiếng Anh
Cambridge 2012 - đại diện Việt Nam dự thi vòng chung
kết Châu Á tại Anh và xuất sắc đạt giải II dù là thí sinh
nhỏ tuổi nhất; em Lâm Gia Nhi và Nguyễn Mạc Khải HS lớp 9 đạt giải III quốc gia “Vô địch TOEFL Junior
2013”; em Trần Việt Nam đạt TOEFL iBT 105 điểm
(tương đương 620 điểm PBT) khi đang học lớp 9; em
Tiêu Anh Kim - cựu HS của trường - được Tổng thống
Barack Obama tặng bằng khen vì thành tích học tập
xuất sắc khi du học Hoa Kỳ…
Trường Quốc tế Á Châu hiện là thành viên chính
thức của Hội đồng các Trường Quốc tế CIS - Anh
Quốc, là ứng viên của Hiệp hội các trường phổ thông
và đại học miền Tây Hoa Kỳ WASC, đang trong quá
trình gia nhập Tổ chức Tú tài Quốc tế IB - Thụy Sĩ và
có quan hệ hợp tác với các trường ĐH danh tiếng
thế giới: Suffolk University, Truman State University
và EF Education First - Hoa Kỳ, James Cook Brisbane
University - Úc, Ritsumeikan University và Asia
Pacific University - Nhật Bản, Buckinghamshire New
University và đại học top 19 thế giới King’s College
London - Anh Quốc.
truong QU C TE A CHAU
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Ảnh: en.wikipedia.org

24

truong QU C TE A CHAU

HOÅC SINH

Melbourne

ÛÚÁC MÚ

Đại học số 1 ở Úc

ƯỚC MƠ HỌC SINH

Đ

✒ MINH TRÍ (Tổng hợp và lược dịch)
ại học Melbourne (University
of Melbourne) là trường đại
học công lập nằm ở thành phố
Melbourne, bang Victoria, Úc. Thành lập
năm 1853, đây được xem là trường đại học
lâu đời thứ hai ở Úc và lâu đời nhất ở bang
Victoria.
Khuôn viên chính của trường tọa lạc
ở Parkville, bên trong một khu ngoại ô ở
phía Bắc thành phố Melbourne, cùng với
nhiều cơ sở khác nằm trên toàn lãnh thổ
bang Victoria. Đại học Melbourne là thành
viên của Nhóm 8 trường đại học tốt nhất
ở Úc, Universitas 21 và Hiệp hội các trường
đại học vùng vành đai Thái Bình Dương.
Đại học Melbourne được xem là một
trong những trường có yêu cầu tuyển
sinh cao nhất tại Úc với điểm ENTER
(thang điểm tương đương để nhập học
đại học toàn quốc) trung bình của các
sinh viên là 94,05 (số liệu năm 2009).
Ngoài ra, trường còn thu hút rất nhiều
học sinh - sinh viên xuất sắc khác.
Khoảng 50% học sinh tốt nghiệp THPT ở
bang Victoria có thành tích cao theo học
tại Đại học Melbourne.
Ở Úc, Đại học Melbourne là trường đại
học nghiên cứu lớn thứ hai sau Tổ chức
nghiên cứu khoa học và công nghiệp liên
bang (CSIRO). Năm 2010, trường đã chi
813 triệu USD cho việc nghiên cứu.
Đã có 4 Thủ tướng và 5 Tổng Toàn Quyền
của Úc tốt nghiệp tại Đại học Melbourne
và 7 người (là giảng viên và sinh viên của
trường) được nhận giải thưởng Nobel. Đây
là con số mà chưa có bất kỳ một trường
đại học nào khác của Úc đạt được.
Các xếp hạng của Đại học Melbourne
năm 2013:
- Đứng số 1 ở Úc và thứ 34 trên thế
giới theo Times Higher Education World
University Rankings
- Đứng thứ 31 trên thế giới theo QS
World University Rankings
- Đứng thứ 54 trên thế giới theo
Academic Ranking of World Universities
Theo QS World University Subject
Rankings năm 2014, Đại học Melbourne
xếp thứ 2 thế giới về đào tạo Giáo dục,
xếp thứ 8 về đào tạo Tài chính - Kế toán và
Luật, xếp thứ 10 về đào tạo Tâm lý học, xếp
thứ 12 về đào tạo Y học và xếp thứ 15 về
đào tạo Khoa học máy tính và Công nghệ
thông tin.

Chính sách học bổng dành cho
sinh viên quốc tế năm 2014
Nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của sinh viên quốc tế, Đại học Melbourne
tự hào trao những suất học bổng cho sinh viên quốc tế bắt đầu theo học chương
trình cử nhân.
Giá trị học bổng (không bao gồm
chi phí chăm sóc sức khỏe)
• Học bổng 50% học phí: 10 suất
• Học bổng 100% học phí: 10 suất
• Học bổng 10.000 USD học phí:
30 suất
Điều kiện tham gia
• Đã được nhận vào học chương
trình cử nhân 2014 tại Đại học
Melbourne
• Có thành tích học tập xuất sắc
như: đạt 4 điểm A trong kỳ thi
GCE A level, đạt 99,9 điểm ATAR,
đạt 98% tỉ lệ hoàn tất chương
trình dự bị đại học hoặc đạt 44
điểm chương trình IB
• Không phải là công dân nước Úc
hoặc New Zealand
• Trước đây chưa tham gia khóa
học nào tại Đại học Melbourne
• Hiện không nhận bất cứ học
bổng học phí nào khác

Các vòng tuyển chọn
Học bổng được trao dựa trên thành tích
học tập. Sẽ có tất cả 5 vòng tuyển chọn
với số lượng học bổng được quy định sẵn
cho mỗi vòng.
• Tháng 1: xét học bổng cho học kỳ 1 và
2 của năm học hiện tại
• Tháng 4 và tháng 6: xét học bổng
cho học kỳ 2 của năm học hiện tại
• Tháng 11 và tháng 12: xét học bổng cho
học kỳ 1 và 2 của năm học tiếp theo
Thủ tục nộp hồ sơ
Những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện
khi nộp hồ sơ xin cấp học bổng sẽ tự
động được xem xét và xếp hạng để cạnh
tranh với các ứng viên quốc tế khác dựa
trên thành tích học tập.
Công bố kết quả
Danh sách những ứng viên nhận học
bổng sẽ được thông báo trong vòng
hai tuần kể từ khi vòng tuyển chọn bắt
đầu.

Để biết thêm thông tin, ứng viên có thể truy cập trang web của trường tại
địa chỉ: unimelb.edu.au
truong QU C TE A CHAU
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Theo Bảng xếp hạng các trường
đại học theo khu vực (Regional
Universities) của U.S. News 2011,
Đại học Suffolk đứng thứ 60 ở khu
vực phía Bắc. Ngoài ra, trường còn
xếp ở vị trí thứ 7 trong số các trường
có số lượng sinh viên quốc tế theo
học chương trình thạc sĩ nhiều nhất
vào năm 2009.
Mới đây, theo Bảng xếp hạng các
trường Luật tốt nhất của U.S. News &
World Report 2014, 3 chuyên ngành
đào tạo tại trường Luật của Đại học
Suffolk được xếp hạng như sau:
• Legal Writing giữ vị trí thứ 5 (5
năm liên tiếp lọt vào top 25)
• Dispute Resolution giữ vị trí
thứ 12 (so với hạng 18 vào năm
ngoái)
• Clinical Programs giữ vị trí thứ 17
(6 năm liên tiếp lọt vào top 25)

Đại học
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Suffolk

Đại học Suffolk có 10.232
sinh viên, trong đó, 8.796
sinh viên đang theo học
chương trình toàn thời gian
và bán thời gian ở bậc
đại học và sau đại học, cụ
thể, 5.779 sinh viên thuộc
chương trình đại học, 1.439
sinh viên thuộc chương
trình sau đại học, 1.578
sinh viên chuyên ngành
Luật, còn lại là 1.436 sinh
viên quốc tế (số liệu năm
2013). Tỉ lệ giảng viên: sinh
viên của trường là 1:12,
riêng đối với ngành Luật, tỉ
lệ trên là 1:17.
✒ THIÊN NHIÊN (Tổng hợp và
lược dịch)

Ảnh: www.law.suffolk.edu

Đ

ại học Suffolk (Suffolk
University) tọa lạc
tại
Boston,
bang
Massachusetts được thành lập
vào năm 1906 bởi một luật sư
trẻ tên Gleason Archer, Sr. Đại
học Suffolk gồm ba trường
thành viên: Trường Nghệ thuật
và Khoa học (College of Arts
and Sciences), Trường Kinh
doanh Sawyer (Sawyer Business
School) và Trường Luật Suffolk
(Suffolk
University
Law
School). Trường cung cấp các
chương trình đào tạo ở bậc cử
nhân, thạc sĩ và tiến sĩ với hơn
70 chuyên ngành khác nhau.
Kể từ khi được thành lập,
Suffolk luôn cam kết mang đến
cho sinh viên những cơ hội và
trải nghiệm học tập tuyệt vời.
Nhà trường luôn có đầy đủ
những nguồn lực tại chỗ để hỗ
trợ sinh viên như:
• Các chương trình chào mừng
và định hướng dành cho sinh
viên mới nhập học và sinh viên
chuyển tiếp.
• Dịch vụ hỗ trợ việc làm, thực
tập dành cho các sinh viên đại
học, cao học và cả sinh viên
đã ra trường.

Gleason Archer, Sr. - người sáng lập
Đại học Suffolk

• Cung cấp thông tin và hỗ trợ
cho sinh viên quốc tế.
• Chương trình hỗ trợ sinh viên
khuyết tật.
• Chương trình hỗ trợ sinh viên
sử dụng tiếng Anh như ngôn
ngữ thứ hai.
Năm 2012, Đại học Suffolk

đã nhận được giải thưởng Thành
tựu Giáo dục kỹ thuật số - giải
thưởng được tổ chức hàng năm
nhằm công nhận các trường
đưa ứng dụng công nghệ mới
vào giáo dục trực tuyến. Đại
học Suffolk được vinh danh tại
giải thưởng này với sáng kiến

CourseCast. CourseCast là một
phần mềm mang tính sáng tạo
cao cho phép các giáo sư có thể
ghi chép và đưa các bài giảng lên
mạng. Ngoài ra, phần mềm còn
có thể kết hợp hình ảnh và âm
thanh, các bài giảng PowerPoint
cũng như các chương trình trên
máy tính khác.
Rất nhiều học giả, diễn giả và
các chính trị gia nổi tiếng đã đến
viếng thăm và phát biểu tại Đại
học Suffolk như: cựu Tổng thống
Mỹ John F. Kennedy, Chánh án
Toà án tối cao William Rehnquist,
cựu Tổng thống Mỹ George H.W.
Bush. Ngoài ra, rất nhiều sinh viên
tốt nghiệp tại Đại học Suffolk đã
và đang là thành viên của Hạ viện
Hoa Kỳ như: Thomas J. Lane,
Joe Moakley, Ronald Machtley,
Robert A. DeLeo…
Ngoài cơ cở chính ở Boston,
trường còn có cơ sở ở Madrid Tây Ban Nha và Cape Cod, bang
Massachusetts - Hoa Kỳ.
Đại học Suffolk hiện là thành
viên của Hiệp hội các trường
luật Hoa Kỳ (AALS) và được
thẩm định bởi New England
Association of Schools and
Colleges (NEASC) - một tổ chức
thẩm định chất lượng giáo dục
uy tín tại Hoa Kỳ.

Suffolk University Law School (1926)
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Thực phẩm giúp

tăng trưởng
chiều cao

M

✒ MINH HẰNG (Theo stylecraze.com) & PGS.TS.BS. NGUYỄN THỊ THU - Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (Hiệu đính)

Thực phẩm giàu protein
Protein giúp xây dựng nhiều loại mô khác nhau trong cơ
thể, chứa các axit amin quy định hoóc môn tăng trưởng và
là hợp chất quan trọng cho việc duy trì xương, cơ bắp, mô,
da và răng được chắc khỏe. Protein cũng hoạt động như
các enzim, kích thích các phản ứng sinh hóa trong cơ thể
như tiêu hóa, hô hấp và bài tiết. Thiếu protein có thể gây
ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe như mất sức, suy
yếu hệ thống miễn dịch và chậm phát triển trí tuệ. Protein
còn là một thành phần quan trọng giúp tăng trưởng chiều
cao. Các loại thực phẩm giàu hàm lượng protein bao gồm
thịt, cá, trứng, sữa và các loại đậu.
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Thực phẩm giàu khoáng chất
Các khoáng chất như magiê, kẽm, phốt pho, florua, iốt,
sắt và mangan đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng
trưởng chiều cao tự nhiên của cơ thể. Canxi là một loại
khoáng chất cần thiết cho sự phát triển, giúp duy trì sự chắc
khỏe của xương. Bạn nên hạn chế các loại đồ uống có gas,
cà phê, thực phẩm chứa nhiều đường, chất béo vì chúng là
những chất làm ức chế hoạt động của canxi. Các loại ma túy
và thuốc lá cũng làm chậm quá trình phát triển của cơ thể và
gây ra nhiều hậu quả xấu đối với sức khỏe. Những loại thực
phẩm giàu canxi gồm tảo biển, các loại hạt như hạnh nhân,
mè, hồ trăn, các loại đậu - đặc biệt là đậu nành, bông cải và
cải xoăn. Ngoài ra, một số loại thực phẩm và đồ uống như
nước cam, sữa đậu nành, đậu hũ, ngũ cốc và bánh mì cũng
chứa nhiều canxi.
Thực phẩm giàu vitamin
Vitamin D rất cần cho sự phát triển khỏe mạnh của xương.
Thiếu vitamin D sẽ dẫn đến tình trạng chậm phát triển và
xương không chắc khỏe. Ngoài ra, vitamin D còn giúp cơ thể
hấp thụ canxi. Các loại vitamin khác như A, B1, B2, C và F rất
cần thiết cho sự phát triển bình thường của cơ thể. Trái cây
và rau quả chứa nhiều loại vitamin kể trên.

Ảnh: fotolia

ặc dù chiều cao của cơ thể được quy định về
mặt di truyền, nhưng quá trình phát triển
cũng phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố bên
ngoài, và chế độ dinh dưỡng là một trong
những yếu tố quan trọng nhất. Chiều cao chậm phát triển
là do ăn uống không đủ chất. Vì vậy, có được một chế độ
ăn uống cân bằng là điều rất cần thiết để tăng khả năng
phát triển chiều cao cũng như giúp cơ thể thêm khỏe
mạnh, cường tráng. Thực phẩm hàng ngày cần chứa nhiều
protein, khoáng chất và các loại vitamin.

Dưới đây là một số thực phẩm cụ thể giúp tăng trưởng chiều cao một cách tự nhiên:
1. Sữa
Sữa chứa hàm lượng canxi dồi dào. Bên cạnh
đó, sữa còn chứa vitamin A giúp dự trữ lượng
canxi và chứa protein giúp hình thành các tế
bào trong cơ thể. Sữa còn bổ sung vitamin D,
chất xơ và các loại vitamin khác. Sữa được tiêu
hóa dễ dàng và tạo điều kiện cho quá trình
đồng hóa các protein. Nên uống từ 2 đến 3 ly
sữa mỗi ngày.
2. Thực phẩm làm từ sữa
Các loại thực phẩm làm từ sữa chứa hàm lượng
cao các loại vitamin A, B, D và E như phô mát,
sữa chua, kem cũng có ảnh hưởng đến sự phát
triển chiều cao. Các thực phẩm làm từ sữa cũng
chứa protein và canxi. Nên cung cấp đủ lượng
canxi cho cơ thể, đặc biệt là ở độ tuổi dậy thì.
3. Trái cây và rau quả
Trái cây và rau quả chứa hàm lượng cao các loại
vitamin, chất xơ, kali và folate. Vitamin A giúp
xương và mô phát triển. Các loại trái cây như
bưởi, đu đủ, xoài, chanh dây, dưa hấu và quả mơ
chứa rất nhiều vitamin A. Ngoài ra, vitamin A
cũng có trong các loại rau củ như cà rốt, đậu
Hà Lan, bí, bông cải xanh, rau bina, bắp cải và
khoai lang. Các loại trái cây có múi, khoai tây và
cà chua chứa nhiều vitamin C thúc đẩy sự hấp
thụ canxi tối ưu, giúp xương chắc khỏe và tăng
khả năng phát triển chiều cao của cơ thể.
4. Thịt gà
Thịt gà được xem là một trong những loại thịt
chứa hàm lượng protein cao nhất, giúp phát
triển cơ bắp và xây dựng các mô trong cơ thể.
5. Thịt bò
Thịt bò cũng được xem là chứa nhiều protein.
Tuy nhiên, thịt bò cũng chứa chất béo, ăn quá

nhiều sẽ làm tăng lượng cholesterol trong cơ
thể. Mỗi ngày chỉ nên ăn 100gr thịt bò.
6. Tinh bột và ngũ cốc
Tinh bột và ngũ cốc là nguồn năng lượng chính
của cơ thể, có chứa vitamin B, chất xơ, sắt,
magiê và selen. Vì chúng cung cấp lượng calo
cần thiết cho cơ thể nên cần phải bổ sung nhiều
tinh bột và ngũ cốc, đặc biệt là trong độ tuổi dậy
thì. Gạo lứt, bắp rang, bột mì và ngũ cốc nguyên
hạt rất có lợi cho sự phát triển của cơ thể.
7. Trứng
Trứng cũng là nguồn cung cấp protein. Lòng
trắng trứng chứa 100% protein. Ngoài ra, trứng
còn cung cấp vitamin B2 cho cơ thể. Để tăng
chiều cao, nên bổ sung trứng vào chế độ ăn
uống hàng ngày.
8. Đậu nành
Đậu nành chứa hàm lượng protein cao nhất
trong số các loại thực phẩm chay. Protein tinh
khiết có trong đậu nành giúp cải thiện xương
và khối lượng mô. Trong đậu nành còn chứa các
loại vitamin và khoáng chất như canxi, sắt. Mỗi
ngày nên bổ sung 50gr đậu nành để giúp tăng
chiều cao tự nhiên của cơ thể.
9. Bột yến mạch
Bột yến mạch cũng là một nguồn protein tuyệt
vời, giúp tăng khối lượng cơ bắp và giảm chất
béo. Mỗi bữa sáng nên dùng 50gr bột yến mạch.
10. Canxi san hô
Giống như tên gọi, canxi san hô được lấy từ san
hô biển, giúp tăng khối lượng xương, tạo xương
và phát triển chiều cao. Trẻ nhỏ nên được bổ
sung loại canxi này để mang lại kết quả tốt
nhất.
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PARENTS' CONCERNS

SIU

ĐẠI HỌC
QUỐC TẾ
SÀI GÒN

qua
góc
nhìn của các
nhà lãnh đạo
Việt Nam và
nước ngoài
✒ VY HUỲNH
PGS.TS. Lê Văn Học - Phó Chủ nhiệm Ủy
ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên,
Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
“…Là cơ quan của Quốc hội, theo dõi lĩnh
vực giáo dục và hệ thống giáo dục đại học
của nước ta, trong đó có Trường Đại học
Quốc tế Sài Gòn, chúng tôi cảm nhận được
sự phát triển bền vững, trưởng thành, thực
hiện rất nghiêm túc những cam kết của
nhà trường khi thành lập. Đặc biệt là sứ
mệnh: “Chất lượng đào tạo là kim chỉ nam
cho mọi hoạt động của Trường Đại học
Quốc tế Sài Gòn”.
Tôi đặc biệt đánh giá cao sự phấn đấu
rất kiên trì của nhà trường trong việc xây
dựng cơ sở vật chất khang trang, thiết bị
dạy học hiện đại, tạo điều kiện cho sinh
viên rèn luyện thể chất rất tốt tại hai cơ sở
ở Thảo Điền - Quận 2, Khu truyền thống của
Trường tại Long Khánh - Đồng Nai cho sinh
viên dã ngoại, tức là Trường Đại học Quốc
tế Sài Gòn đã phấn đấu và thực hiện rất tốt
theo Nghị quyết 50/QH12 của Quốc hội,
Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học 2012.
Ngoài những yêu cầu chung về điều kiện
tốt nghiệp của Bộ GD&ĐT, để tốt nghiệp,
sinh viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
phải đảm bảo trình độ tiếng Anh chứng chỉ
quốc tế tối thiểu 500 điểm TOEIC - Hoa Kỳ,
đây là một yêu cầu khá cao so với sinh viên
tốt nghiệp đại học ở nước ta hiện nay.
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cũng là
một trong số ít trường đại học ở Việt Nam
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Từ ý tưởng xây dựng một trường đại học kiểu mới, tiên tiến, đến nay Trường Đại
học Quốc tế Sài Gòn (SIU) đã trở thành một thương hiệu uy tín trong hệ thống các trường
đại học tại Việt Nam. Với những nỗ lực vượt bậc để xây dựng một trường đại học quốc tế
có chất lượng đào tạo và bằng cấp tương đương các trường đại học trên thế giới, Trường
Đại học Quốc tế Sài Gòn đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía các tổ chức kiểm
định chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới, các nhà lãnh đạo trong nước và nước ngoài.
sử dụng chương trình đào tạo tiên tiến
của nước ngoài (có chương trình giảng
dạy bằng tiếng Anh và tiếng Việt cho hai
loại đối tượng học bằng tiếng Anh và tiếng
Việt) trong hoàn cảnh của nước ta, phương
pháp giảng dạy phát huy tính chủ động và
sáng tạo của sinh viên, trong những năm
qua cho thấy đã đạt được kết quả rất tốt.
Nhà trường cũng đã không vì mục tiêu số
lượng mà lấy chất lượng, các điều kiện đảm
bảo chất lượng để phấn đấu, đang đi đúng
hướng như Nghị quyết 29-TW8 (Khóa 11).
Nhà trường có thể tự hào rằng mình đã
đóng góp có hiệu quả vào nền giáo dục đại
học Việt Nam, đóng góp cho sự nghiệp xã
hội hóa nền giáo dục nước ta, làm phong
phú thêm đường lối của Đảng và Nhà nước
về việc phát triển giáo dục đào tạo trong
hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn
nhưng đòi hỏi của việc đào tạo nguồn
nhân lực cho phát triển đất nước ngày
càng khẩn trương.
Bằng tất cả những việc làm mà Trường
Đại học Quốc tế Sài Gòn chứng tỏ trong 5
năm qua, hôm nay chúng ta chứng kiến,
nhất định nhà trường sẽ có được vị trí và
uy tín ngày càng cao trong hệ thống các
trường đại học của nước ta...”

GS.TSKH. Bành Tiến Long - Nguyên Thứ
trưởng thường trực Bộ Giáo dục và
Đào tạo
“…Để xây dựng một trường đại học theo
chuẩn mực quốc tế, Ban sáng lập nhà
trường đã học hỏi, tìm sự hợp tác giúp
đỡ của nhiều trường đại học tiên tiến của
thế giới và các giáo sư nước ngoài để xây
dựng nhà trường theo hướng hiện đại với
phòng học, phòng thực hành, thư viện,
phòng tập luyện thể thao, âm nhạc…, các
chương trình đào tạo khoa học, tiên tiến
để phục vụ việc đào tạo với quy mô hợp
lý. Nhà trường đã xác định xây dựng một
trường đại học quốc tế với chất lượng đào
tạo và bằng cấp tương đương các đại học
trên thế giới, nội dung chương trình được
chọn lọc từ một số trường đại học tiên tiến
trên thế giới và lấy chương trình khung của
Bộ làm gốc. Bên cạnh chương trình giảng
dạy bằng tiếng Việt, có sử dụng tiếng Anh
làm ngôn ngữ chính để giảng dạy, có nhiều
giảng viên có trình độ từ các đại học trong
nước và nước ngoài tham gia giảng dạy,
có nhiều chương trình liên kết đào tạo và
hợp tác nghiên cứu với các đại học nước
ngoài. Với tư tưởng “Tâm hồn Việt Nam,
giáo dục thế giới”, mục tiêu và chiến lược
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giúp bạn trau dồi kỹ năng, phẩm chất và sự
tự tin cần thiết để thành công trong môi
trường cạnh tranh hiện nay. Hãy ghi nhớ
những kiến thức và kỹ năng học được tại
Đại học Quốc tế Sài Gòn để vận dụng và
nắm bắt nhiều cơ hội trên con đường phía
trước và đạt được nhiều thành tựu khiến
cho bản thân, gia đình và mái trường SIU
luôn tự hào…”

Ông Tony Martin
- Tổng Lãnh sự
- Lãnh sự quán
New Zealand tại
TPHCM trong buổi
lễ tốt nghiệp 2014
Trường Đại học
Quốc tế Sài Gòn

của trường gắn liền với nhu cầu nâng cao
dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân
tài, đáp ứng đòi hỏi của công cuộc công
nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và toàn
cầu hóa của Việt Nam.
Tôi tin và kỳ vọng, với sự nỗ lực của lãnh
đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng
viên nhà trường, Trường Đại học Quốc tế
Sài Gòn sẽ nhanh chóng lớn mạnh và trở
thành một trường đại học có vị thế trong
hệ thống cơ sở giáo dục đại học nước
nhà và quốc tế, có nhiều đóng góp vào sự
nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
của địa phương và đất nước, là điểm đến
của sinh viên các nước trong khu vực và
thế giới…”
Ông Tony Martin - Tổng Lãnh sự - Lãnh
sự quán New Zealand tại TPHCM
“…Chắc chắn một điều là sinh viên SIU
sẽ vận dụng kiến thức được học tại Trường
Đại học Quốc tế Sài Gòn vào nghề nghiệp
của mình, vào các hoạt động xã hội hoặc
nghiên cứu ở bậc học cao hơn. Quan trọng
hơn nữa là vận dụng những kinh nghiệm
sống mà thầy cô đã truyền đạt, vì đó chính
là công cụ hữu ích giúp các em không sợ
mắc sai lầm khi đưa ra các quyết định.
Nhìn các em, chúng tôi biết một điều rằng
các em chính là tương lai của đất nước. Tôi
tin rằng các bậc phụ huynh của SIU đều

rất tự hào với thành quả mà con mình đạt
được. Hội đồng giảng viên Trường Đại học
Quốc tế Sài Gòn đã có thể nhìn thấy kết
quả cho những nỗ lực của mình…”
Ông Ralf Matthaes - Giám đốc điều
hành Công ty TNS Việt Nam
“…Hàng năm, Công ty TNS đã cung cấp
cho nhiều sinh viên những cơ hội làm việc
bán thời gian ở ba đơn vị kinh doanh của
chúng tôi. Ngay khi tốt nghiệp, nhiều sinh
viên sẽ có cơ hội làm việc toàn thời gian với
TNS và chúng tôi hi vọng cũng sẽ mang
đến cho sinh viên Đại học Quốc tế Sài Gòn
những cơ hội tương tự. Với tốc độ tăng
trưởng nhanh chóng của nền giáo dục
trong thập kỉ qua, tôi có một cái nhìn lạc
quan về những thành công của Trường Đại
học Quốc tế Sài Gòn. Mong rằng TNS sẽ là
một phần cho sự đóng góp trong thành
công của sinh viên SIU ở hiện tại và trong
tương lai…”
Ông Douglas Barnes - Tổng Lãnh sự Lãnh Sự quán Anh Quốc tại TPHCM
“…Trong nền kinh tế toàn cầu hóa, mỗi
người cần trang bị cho mình những kỹ
năng và phẩm chất đặc biệt để thành công.
Ngoài kiến thức chuyên môn, các bạn sinh
viên cần phải tư duy, sáng tạo và độc lập.
Học tập ở Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Bill Parrott - Hiệp hội quốc tế các
trường Đại học đào tạo ngành Kinh
doanh IACBE, Hoa Kỳ
“…Xin chúc mừng Trường Đại học Quốc
tế Sài Gòn trở thành thành viên của Hiệp
hội quốc tế các trường Đại học đào tạo
ngành Kinh doanh IACBE. Với tư cách là
Giám đốc chương trình quốc tế và các
trường thành viên, tôi mong muốn được
hỗ trợ nhà trường đạt được thành công
trong việc kiểm định chương trình giáo dục
các chương trình liên quan đến ngành kinh
doanh…”
Ông Tomaso Andreatta - Phó Chủ tịch
Phòng thương mại Châu Âu tại Việt
Nam & Trưởng đại diện Intesa Sanpaolo
S.P.A Bank, Vietnam
“…Dù ở Việt Nam hay nước ngoài, là nhà
doanh nghiệp hay người lao động thuộc
công ty tư nhân hay công ty nhà nước, thì
điều quan trọng là hãy luôn nuôi dưỡng
những giá trị và mơ ước của mình. Với kiến
thức đã được trang bị tại SIU, tôi luôn tin
rằng sinh viên SIU có thể làm được những
điều tốt đẹp cho chính mình, cho gia đình
và cả cộng đồng…”
Bà Marguerite Joan Dennis - Nguyên
Phó Hiệu trưởng Đại học Suffolk,
Boston, USA
“…Trong các năm qua, các nhân viên của
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn và Đại học
Suffolk đã làm việc cùng nhau để tạo nên
mối quan hệ song phương về giáo dục đầy
ý nghĩa. Các sinh viên có thể học ở Boston
sau 2 năm theo học ở Đại học Quốc tế Sài
Gòn. SIU đang trên đường trở thành một
trường kinh doanh sôi động và là trường
đại học đáp ứng được những thay đổi của
nền giáo dục bậc cao ở Việt Nam, khu vực
Đông Nam Á và thế giới. Tin rằng SIU sẽ
thành công trong tương lai vì hiệu trưởng,
đội ngũ quản lý đã đầu tư nhằm tạo ra
một cấu trúc chương trình mới và những
cách thức mới trong việc triển khai các sản
phẩm giáo dục. Tập thể cán bộ và nhân
viên của trường đã và đang tạo ra một hệ
thống dịch vụ xuyên suốt và liền mạch
tới từng sinh viên. Trên nền tảng đó, chắc
chắn Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn và
Đại học Suffolk sẽ tiếp tục xây dựng mối
quan hệ hợp tác trong tương lai.”
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Làm gì để khuyến khích
trẻ đọc sách?

...trẻ có thói quen đọc sách thường xuyên có khả năng ghi nhớ cao hơn,
tư duy sáng tạo và suy nghĩ logic hơn trong các hoạt động.
✒ UYỂN NHI (Tổng hợp)

M

ột số trẻ sinh ra đã thích đọc sách trong khi số
khác tìm mọi cách để tránh né. Bạn có thể áp
dụng những phương pháp sau đây để khuyến
khích trẻ chăm đọc hơn.
Bắt đầu càng sớm càng tốt
Cho trẻ bắt đầu làm quen với sách càng sớm bao nhiêu thì
việc đọc sách càng dễ trở thành thói quen của trẻ bấy nhiêu.
Khi con còn nhỏ, việc bạn dành thời gian đọc sách cùng
con mỗi ngày là điều rất đặc biệt với trẻ bởi vì đó là thời
gian bạn và con gần gũi nhau. Dần dần, trẻ sẽ chú ý hơn tới
những cuốn sách và những gì mà sách mang lại như những
cuộc phiêu lưu tuyệt vời, các nhân vật ngộ nghĩnh... Khi lớn
lên, trẻ sẽ rất thích thú với việc tự đọc sách. Theo Reach
Out and Read, một tổ chức phi lợi nhuận của Hoa Kỳ hoạt
động trong lĩnh vực phát triển việc đọc sách ở trẻ em, “sự
nuôi dưỡng và chú ý từng chút một từ cha mẹ góp phần hình
thành mối liên kết tích cực giữa trẻ với những cuốn sách và
thói quen đọc sách sau này trong cuộc sống”.
Chọn chủ đề và tựa đề
Khi chọn một cuốn sách trong thư viện, không có gì đảm
bảo bạn sẽ thích nó cho đến khi bạn bắt đầu đọc nội dung.
Điều này cũng đúng đối với trẻ - một cuốn sách viết cho
thiếu nhi không có nghĩa là đứa trẻ nào cũng sẽ thích. Chọn
quyển sách mà trẻ thích là một trong những yếu tố quan
trọng để khuyến khích trẻ chăm đọc hơn. Cuốn sách đó có
thể nói về chủ đề trẻ quan tâm, chẳng hạn như xe lửa hay
những chú hề. Những hình ảnh minh họa đầy màu sắc trong
sách giúp kích thích trí tưởng tượng hoặc những từ vui nhộn
có thể khiến trẻ cười thích thú.
Khuyến khích trẻ
Đối với một đứa trẻ, dù đọc sách hay làm bất cứ việc gì, sự
khuyến khích, khen thưởng từ bố mẹ là một trong những động
lực quan trọng. Ngoài ra, các bậc phụ huynh nên thiết lập một
biểu đồ đọc sách và hướng dẫn trẻ đánh dấu hoặc dán nhãn ghi
chú cho mỗi cuốn sách mà trẻ đọc xong. Khi trẻ vừa đọc xong
một số lượng sách nhất định, nên khen thưởng bằng những
chuyến đi chơi công viên hoặc đưa trẻ đến chơi nhà bạn.

Củng cố kỹ năng đọc
Một số trẻ gặp khó khăn khi đọc sách nên không hứng thú
với việc này. Trước tiên, cha mẹ cần giúp đỡ để trẻ cảm thấy
tự tin hơn và từ đó có động lực để tự mình đọc. Đọc sách
cùng trẻ để giúp cải thiện kỹ năng đọc. Bắt đầu từ những
quyển sách đơn giản. Thực hành đọc từ vựng bằng các thẻ
chữ hoặc thẻ hình và dán các mẩu giấy có ghi từ vựng ở
khắp nơi trong nhà để trẻ nhìn thấy và thực hành mọi lúc.
Dạy cho trẻ biết cách tạm dừng đọc và suy nghĩ về những gì
đã đọc, sau đó yêu cầu trẻ đưa ra dự đoán câu chuyện sẽ kết
thúc như thế nào hoặc mô tả lại nhân vật. Tất cả các kỹ năng
nhỏ này sẽ củng cố kỹ năng đọc, khiến cho việc đọc sách trở
nên dễ dàng và thú vị hơn với trẻ.
Đi chơi
Lên kế hoạch đến thăm các thư viện hoặc hiệu sách thường
xuyên. Cho trẻ tiếp xúc nhiều với sách sẽ giúp nuôi dưỡng
niềm đam mê đọc sách của trẻ. Ngoài ra, khả năng tập trung
và trí tưởng tượng của trẻ cũng được cải thiện đáng kể.
Ca hát
Các video ca nhạc và phim thiếu nhi có kèm phụ đề giúp
cho việc đọc chữ trở nên thú vị hơn. Âm nhạc, vần điệu và
giai điệu là những chất xúc tác tuyệt vời khiến trẻ luôn thấy
thích thú với việc đọc sách. Việc hát theo các video ca nhạc
hay đọc chữ hiện trên màn hình trong các bộ phim giúp tăng
cường khả năng nhận biết mặt chữ của trẻ.
Nghe sách “tiếng”
Cho trẻ tiếp xúc với sách qua các giọng đọc được ghi âm
sẵn trong băng đĩa cũng là một phương pháp rất hay nhằm
khơi gợi niềm đam mê đọc sách của trẻ. Những giọng đọc
này thường hài hước, đầy biểu cảm và lôi cuốn sự chú ý của
trẻ. Từ đó, trẻ có thể đọc thầm, lắng nghe và đọc theo.
Theo các nghiên cứu đã công bố, trẻ có thói quen đọc sách
thường xuyên có khả năng ghi nhớ cao hơn, tư duy sáng tạo
và suy nghĩ logic hơn trong các hoạt động. Vì vậy, các bậc
phụ huynh hãy đánh thức sự đam mê tri thức và dạy trẻ cách
yêu sách.
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Trường Đại học Quốc tế
Sài Gòn tổ chức "Ngày hội
thông tin - SIU open day 2014"
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N

gày 19/04/2014, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
(SIU) tưng bừng tổ chức “Ngày hội thông tin - SIU
Open day 2014” thu hút nhiều phụ huynh và hơn
500 học sinh lớp 12 đến từ Bậc Trung học AHS Trường
Quốc tế Á Châu, các trường THPT trên địa bàn TPHCM và
các tỉnh lân cận. Đây là một sự kiện quan trọng được SIU
tổ chức dành cho quý phụ huynh và các em học sinh THPT
nhằm cập nhật thông tin về chương trình học, điều kiện
tuyển sinh, chính sách học bổng, cũng như tham quan
hệ thống cơ sở vật chất, môi trường học tập và sinh hoạt
hiện đại tại SIU.

Always be active
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elite generations
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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 20.000 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.
Vieän Nghieân Cöùu Chaâu AÙ coøn keát hôïp vôùi caùc tröôøng ñaïi hoïc noåi tieáng Anh,
Myõ, UÙc taäp huaán cho giaùo vieân vaø nhaân vieân thuoäc Taäp ñoaøn Giaùo duïc Quoác
Teá AÙ Chaâu; xuùc tieán nhieàu coâng trình nghieân cöùu khoa hoïc öùng duïng cho Taäp
ñoaøn Giaùo duïc Quoác Teá AÙ Chaâu noùi rieâng vaø xaõ hoäi noùi chung.

Caùc taân tuù taøi trong Leã toát nghieäp 2013
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HỌC BỔNG 2014 CỦA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC
TẾ SÀI GÒN
...tổng trị giá dự kiến khoảng
10 tỷ đồng... 
– tr.12

KỲ THỦ CỜ VUA NHÍ
MAI NGỌC HUY
Đạt tổng cộng 32 huy chương
các loại về cờ vua trong suốt
5 năm liền...
– tr.19

ĐẠI HỌC SUFFOLK
...xếp ở vị trí thứ 7 trong
số các trường có số
lượng sinh viên quốc tế
theo học...
– tr.26
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Cơ hội vào Đại học
Quốc tế Sài Gòn -

Lần đầu tiên xét
tuyển học bạ
lớp 12

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

Chương trình
học bổng dành cho
sinh viên quốc tế
đại học Kingston

Giúp trẻ lập kế hoạch cho
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