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ASIAN SCHOOL PANORAMA

TOAÂN CAÃNH
Sinh viên SIU tham quan thực tế
doanh nghiệp

QUÖËC TÏË AÁ CHÊU

Học sinh IPS hào hứng tranh tài
tại Ngày hội Toy Festival 2019
Diễn ra cuối tháng 10/2019, sân chơi Toy
Festival đã thu về rất nhiều sản phẩm sáng tạo
của học sinh IPS thông qua các phần thi: lắp
ráp lego, cắm hoa, tô tượng, tranh cát, điều
khiển xe mô hình, điều khiển vật thể bay…
Không chỉ là một sân chơi mang đến những
phút giây thư giãn và trải nghiệm thú vị, Toy
Festival còn là nơi để học sinh thể hiện sự tự
tin, khéo léo, học hỏi lẫn nhau qua những màn
so tài với bạn bè và rèn luyện tinh thần đoàn
kết qua những phần thi nhóm.

Nằm trong chuỗi chương trình Company
tour, sinh viên Trường Đại học Quốc tế Sài
Gòn đã có chuyến tham quan thực tế đến
nhiều công ty, doanh nghiệp như: Công ty Hệ
thống thông tin FPT, Công ty TMA Solutions,
Tân Cảng - Sài Gòn, Nhà máy Ajinomoto,
Nhà máy Coca-Cola Việt Nam, Công ty
Nielsen Việt Nam, Nhà hàng Luxury Palace,
Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole...
Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động
tham quan thực tế với mục tiêu đưa sinh viên
đến gần hơn với doanh nghiệp, giúp sinh viên
có được những trải nghiệm thực tế, mở ra
cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn và học hỏi thêm
những kỹ năng mềm phục vụ cho công việc.

Nâng cao kỹ năng giảng dạy tiếng
Anh với hội thảo “Differentiated
Instruction”
Sáng 15/10/2019, SIU tổ chức hội thảo
“Differentiated Instruction” được dẫn dắt bởi
tiến sĩ Ian Walkinshaw - giảng viên cao cấp
Khoa Nhân văn, Ngôn ngữ & Khoa học xã hội
của Đại học Griffith - Queensland - Australia.
Tại hội thảo, đội ngũ giáo viên Trường
Quốc tế Á Châu và sinh viên ngành Ngôn ngữ
Anh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn được
giới thiệu về phương pháp giảng dạy mới,
trong đó nhấn mạnh cách thức xây dựng hoạt
động làm việc nhóm cho học sinh. Hội thảo
giúp giáo viên Việt Nam và nước ngoài đang
giảng dạy tại Trường Quốc tế Á Châu được
tiếp cận với phương pháp giảng dạy hiện đại.
Với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, đây là cơ
hội quý giá để các bạn cập nhật kỹ năng giảng
dạy, tích lũy nhiều kinh nghiệm và kiến thức
bổ ích để tự tin theo đuổi con đường dạy học
sau khi tốt nghiệp.
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Tập huấn chuyên đề về “Quyền
trẻ em và kỹ năng giúp học sinh
mạnh mẽ”
Sáng 19/10/2019, Bậc Tiểu học IPS Trường
Quốc tế Á Châu tổ chức chuyên đề cho đội
ngũ giáo viên về "Quyền trẻ em và kỹ năng
giúp học sinh mạnh mẽ".
Trong khuôn khổ buổi tập huấn, giáo viên
đã được phổ biến lại những kiến thức về
Quyền trẻ em để từ đó đảm bảo quyền lợi và
sự an toàn cho học sinh theo học tại trường.
Bên cạnh đó, giáo viên thảo luận những vấn
đề và kỹ năng cơ bản cần hướng dẫn học sinh
biết cách tự bảo vệ mình trước những nguy
hại mà các em có thể gặp phải trong thời đại
công nghệ số.

Sinh viên SIU xuất sắc vào vòng
chung kết “Hội thi Tay nghề đầu
bếp”

Vượt qua gần 80 thí sinh tại vòng chung
kết, sinh viên SIU đã xuất sắc giành được các
giải thưởng danh giá tại Hội thi Tay nghề đầu
bếp 2019 diễn ra vào sáng 26/10/2019.
Với sự khéo tay và kỹ năng nấu ăn bài bản,
sinh viên Đặng Thị Phụng (lớp 18DKS) đã
xuất sắc giành được giải nhì và sinh viên Bùi
Quốc Anh (lớp 19DKS) đạt giải khuyến khích
tại cuộc thi.
Hội thi Tay nghề đầu bếp 2019 là sân chơi
giúp các thí sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi
kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực ẩm thực.

Đây là dịp để các bạn trẻ có điều kiện thử sức
và thể hiện đam mê cũng như có những định
hướng rõ ràng hơn trong ngành nghề ẩm thực.

Dàn“sao”đổ bộ đêm hội Halloween
Đại học Quốc tế Sài Gòn
Là trường đại học quốc tế năng động theo
xu hướng hội nhập, lễ hội Halloween của SIU
luôn được tổ chức quy mô và nhận được sự
hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo sinh viên,
đây đồng thời cũng là sự kiện chào đón tân
sinh viên của trường vào đầu mỗi năm học.
Đêm Gala âm nhạc với sự xuất hiện của dàn
sao đình đám đang được yêu thích nhất hiện
nay như: ca sĩ Jack & K-ICM, ca sĩ Ngô Kiến
Huy, nghệ sĩ hài Minh Dự, Minh Dũng và
nghệ sĩ piano Nguyễn Tuấn Mạnh đã mang
đến cho sinh viên SIU, đặc biệt là các bạn tân
sinh viên khóa 12 một ngày hội kết nối năng
động, thân thiện, bùng nổ nhiều cảm xúc.

SIU đăng cai tổ chức cuộc thi “Sinh
viên với An toàn thông tin ASEAN
2019” khu vực miền Nam

Sáng 03/11/2019, Lễ khai mạc vòng sơ khảo
khu vực miền Nam cuộc thi “Sinh viên với An
toàn thông tin ASEAN 2019” đã diễn ra tại
Nhà hát Diên Hồng Trường Đại học Quốc tế
Sài Gòn. Cuộc thi do Hiệp hội An toàn thông
tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với
Cục Công nghệ thông tin, Cục An toàn thông
tin tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ GD&ĐT và
Bộ Thông tin & Truyền thông. Với điều kiện
thuận lợi về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực
công nghệ thông tin, SIU được chọn là đơn
vị đăng cai tổ chức vòng thi sơ khảo cuộc thi
năm nay.
Cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng
và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin
(ATTT) cho sinh viên của các học viện, trường
đại học và cao đẳng. Qua đó khuyến khích, đẩy
mạnh hoạt động nghiên cứu, dạy - học và nâng
cao nhận thức về ATTT trong các nhà trường.
Đây cũng là cơ hội để sinh viên ngành công
nghệ thông tin của Việt Nam giao lưu và học
hỏi với sinh viên các nước ASEAN.
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Tập huấn chuyên đề “Hỗ trợ trẻ
khuyết tật học tập trong trường
học”
Sáng 11/01/2020, Bậc Tiểu học IPS đã tổ
chức buổi tập huấn chuyên đề “Hỗ trợ trẻ
khuyết tật học tập trong trường học” với sự
hướng dẫn của Cô Huỳnh Thị Hoàng Oanh
- giảng viên Khoa Giáo dục đặc biệt Trường
ĐH Sư phạm TPHCM.
Buổi tập huấn giúp giáo viên có những
hiểu biết cơ bản để hỗ trợ học sinh khuyết tật
học tập ở bậc tiểu học. Đó là tiền đề để hình
thành cho mỗi giáo viên khả năng nhận diện,
xác định học sinh khuyết tật học tập bằng
các phương tiện, công cụ phù hợp, từ đó có
những biện pháp hỗ trợ học sinh hòa nhập
trong trường học. Chuyên đề còn bồi đắp cho
mỗi giáo viên sự thấu hiểu, thái độ trân trọng,
đánh giá khách quan về học sinh khuyết tật,
sẵn sàng tiếp nhận và đồng hành cùng các em
trong quá trình học tập và phát triển.

SIU ký kết hợp tác đào tạo với
Cengage Learning
Nhằm nâng cao hơn nữa trình độ ngoại ngữ
và môi trường học tập toàn diện tại Trường
Đại học Quốc tế Sài Gòn, sáng 13/11/2019,
SIU đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với Cengage
Learning - tổ chức giáo dục, khoa học và đào
tạo có uy tín trên toàn cầu.
Tại buổi làm việc, đại diện hai bên trao đổi
và thống nhất một số nội dung liên quan đến
việc tổ chức hội thảo, tư vấn chuyên ngành, tổ
chức các chương trình tập huấn sử dụng các
nguồn tài liệu giảng dạy mới, tổ chức ngày
hội việc làm và cung cấp nguồn nhân lực cho
nhu cầu tuyển dụng của Cengage Learning.
Đây cũng là một trong những hoạt động trọng
tâm được SIU triển khai nhằm nâng cao chất
lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế, mở ra nhiều
cơ hội học tập, nghiên cứu, việc làm cho giảng
viên và sinh viên SIU.

Tập huấn Social Studies

Ngày 16/11/2019, Bậc Tiểu học IPS Trường
Quốc tế Á Châu đã tổ chức buổi tập huấn về
phương pháp và kỹ năng giảng dạy bộ môn
Social Studies cho toàn thể giáo viên nước
ngoài và giáo viên Việt Nam bộ môn Social
Studies.

Trường Quốc tế Á Châu 3 năm liên tiếp “Chạy vì trái tim”
Với thông điệp “Nối nhịp tim, vươn mầm sống”, học sinh Trường Quốc tế Á Châu đã có ngày
chủ nhật ý nghĩa khi tham gia chương trình nhân ái “Chạy vì trái tim” vào sáng 24/11/2019 tại
Khu đô thị Celadon City - Phường Sơn Kỳ - Quận Tân Phú - TPHCM.
Năm 2019 cũng là năm thứ 3 liên tiếp Trường Quốc tế Á Châu đồng hành cùng chương trình
chạy bộ nhân ái này trong vai trò nhà tài trợ Kim cương. Tham gia chương trình, Asian School
hy vọng góp một phần nhỏ chung tay cùng xã hội mang nụ cười trở lại cho hàng ngàn em nhỏ
mắc bệnh tim bẩm sinh.
Social Studies là bộ môn được đưa vào giảng
dạy trong Chương trình quốc tế, được xây dựng
trên nền tảng chương trình giáo dục phổ thông
của Hoa Kỳ. Tiếp cận môn học này, học sinh
được tăng cường khả năng ngoại ngữ, bổ sung
kiến thức về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống và
tự tin hơn bởi hành trang kiến thức mà các em
được trang bị.

Bùng nổ cảm xúc tại vòng chung
kết AHS Idol 2019

mang đến những phương pháp giảng dạy hiện
đại dựa trên những nghiên cứu mới nhất hiện
nay, hướng dẫn giảng viên thiết kế một bài
giảng khoa học để từ đó kích thích khả năng
sáng tạo của người học. Đối với sinh viên SIU,
tham gia những buổi hội thảo dưới sự hướng
dẫn của chuyên gia đến từ các trường đại học
uy tín trên thế giới chính là cơ hội cập nhật
thêm kiến thức, kỹ năng mới nhất về phương
pháp học tập, nghiên cứu khoa học, bắt kịp
với xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới.

Sáng 29/11/2019, vòng chung kết cuộc thi
AHS Idol đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc
đầy cảm xúc cho học sinh Bậc Trung học
AHS Trường Quốc tế Á Châu với nhiều tiết
mục đặc sắc.
Qua nhiều năm tổ chức, AHS Idol đã khẳng
định được sức hút của mình, trở thành sân
chơi âm nhạc thường niên được đông đảo học
sinh yêu thích và nhiệt tình tham gia. Từ đây,
nhiều “hạt giống” âm nhạc được phát hiện,
bồi dưỡng, giúp các em tự tin tỏa sáng để theo
đuổi đam mê tại các sân chơi, cuộc thi nghệ
thuật có quy mô lớn.

SIU ký kết thỏa thuận hợp tác với
Viện nghiên cứu phát triển TPHCM

Hội thảo “Learning theories and
methods” với chuyên gia đến từ
trường Luật Robert H. Mckinney

Chiều 04/12/2019, Trường Đại học Quốc tế
Sài Gòn đã ký kết biên bản hợp tác với Viện
nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
Việc ký kết hợp tác với Viện nghiên cứu phát
triển Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện mục tiêu
phổ biến tri thức khoa học về kinh tế và thương
mại trong và ngoài nước trên cơ sở học thuật
của SIU. Đồng thời việc phối hợp tham gia các
chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ
nhằm khai thác và phát huy thế mạnh của mỗi
bên cũng góp phần thực hiện các mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội của TPHCM trong giai
đoạn hiện nay.

Ngày 02/12/2019, Hội thảo “Learning
theories and methods” do Trường Đại học
Quốc tế Sài Gòn tổ chức đã diễn ra tại Đông
A Campus với sự tham gia của đại diện đến
từ Trường Luật Robert H. Mckinney - Đại
học Indiana (Hoa Kỳ) cùng đông đảo sinh
viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và giảng
viên SIU.
Tại hội thảo, Bà Miki Pike Hamstra đã
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20TH ANNIVERSARY ASIAN SCHOOL (1999-2019)

ành trình 20 năm phát triển của
Trường Quốc tế Á Châu được tái
hiện vô cùng đặc sắc và nhiều
cảm xúc tại sân khấu của đêm nhạc
hội diễn ra ở Nhà hát Hòa Bình vào tối
28/12/2019. Đêm nhạc hội là món quà
cảm ơn nhà trường gửi đến học sinh,
cựu học sinh, Quý Phụ huynh, giáo viên,
nhân viên đã gắn bó và đồng hành cùng
với trường trong suốt chặng đường phát
triển bền vững 20 năm qua.
Đây cũng là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của
Trường Quốc tế Á Châu được tạo nên bởi những nỗ lực của toàn thể Hội đồng Trường,
đội ngũ quản lý; sự nhiệt thành cống hiến của giáo viên - nhân viên; sự yêu thương quý
mến của các thế hệ học sinh và sự tín nhiệm của Quý Phụ huynh.

Giáo sư Đại học Indiana giảng dạy về
sở hữu trí tuệ cho sinh viên chuyên
ngành Luật kinh tế quốc tế SIU
Trong 2 ngày 20 & 21/12/2019, Trường
Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) đã tổ chức
lớp học về Luật sở hữu trí tuệ do GS. XuanThao Nguyen (Giám đốc Trung tâm Sở
hữu trí tuệ & Đổi mới sáng tạo, Khoa Luật
McKinney, Đại học Indiana - Hoa Kỳ) phụ
trách. Qua môn học này, sinh viên chuyên
ngành Luật kinh tế quốc tế được tiếp cận
kiến thức mới nhất về các vấn đề liên quan
đến nhãn hiệu, tên thương mại, bản quyền…
trong công trình nghiên cứu luật sở hữu trí
tuệ chuyên sâu mang tên “Cases, Materials
and Problems” của GS. Xuan-Thao Nguyen.
Với phương pháp giảng dạy hiện đại cùng
kiến thức và kinh nghiệm của một nhà nghiên
cứu về luật uy tín của Hoa Kỳ, lớp học dưới
sự hướng dẫn của GS. Xuan-Thao Nguyen đã
thu hút sự tham gia đông đảo không chỉ sinh
viên chuyên ngành Luật, góp phần nâng cao
chất lượng học tập của sinh viên, đáp ứng yêu
cầu của trường đại học theo đúng chuẩn chương
trình giáo dục tiên tiến.

Giáng sinh 2019 của học sinh
Asian School
Với chủ đề “Giáng sinh an lành” và “Chúc
mừng sinh nhật Asian School”, học sinh đã có
một mùa Giáng sinh ấm áp và ý nghĩa khi đây
cũng là dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trường
Quốc tế Á Châu.
Lễ hội Giáng sinh và kỷ niệm 20 năm thành
lập Trường đã mang đến những phút giây thư
giãn cuối năm thoải mái và rộn ràng cho các
em học sinh, tạo ra môi trường vừa học vừa
chơi thân thiện và bổ ích để các em hiểu sâu
hơn về lễ hội và phong tục tập quán của các
nước trên thế giới, đồng thời chào đón năm
2020 với nhiều niềm vui mới. Đây cũng là dịp
để học sinh biết được lịch sử hình thành nhà
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trường, hòa chung niềm vui và tự hào về ngôi
trường mà mình đang theo học.

Go green and keep the Earth clean
2019

Bằng sự thông minh, sáng tạo cùng đôi tay
khéo léo, học sinh IPS đã mang đến sân chơi
“Go green and keep the Earth clean 2019”
những tác phẩm vô cùng ấn tượng và đa dạng
từ vật liệu tái chế, thiết kế poster, quay video
clip, sáng tác truyện tranh... xoay quanh đề tài
bảo vệ môi trường. Mục đích của cuộc thi nhằm
giúp học sinh hiểu rõ hơn về tầm quan trọng
của việc bảo vệ môi trường cũng như nâng cao
ý thức giữ gìn không gian sống xanh, sạch và
rèn luyện kỹ năng của một công dân toàn cầu.

Học sinh Asian School sôi nổi tại
Hội trại truyền thống 9/1 lần thứ
XIV
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống
học sinh - sinh viên Việt Nam, học sinh Bậc
Trung học AHS Trường Quốc tế Á Châu đã có
ngày sinh hoạt và giao lưu sôi nổi tại Hội trại
truyền thống 9/1 lần thứ XIV do Sở GD&ĐT
TPHCM tổ chức. Đặc biệt, tại chương trình, học
sinh Giang Nhật Khánh (lớp 12/10) của Trường
Quốc tế Á Châu được vinh dự nhận danh hiệu
“Học sinh tiêu biểu làm theo lời Bác”.

Học sinh Asian School tranh tài tại
cuộc thi English Speaking Contest
Sáng 10/01/2020, vòng chung kết hệ thống
cuộc thi Hùng biện tiếng Anh 2020 (English
Speaking Contest) đã diễn ra sôi nổi và gay cấn
với những màn tranh tài ấn tượng của các thí sinh.
Với phong cách hùng biện tự tin, tư duy phản
biện sắc sảo, 3 thí sinh Cao Ngọc Uyên Nhi (cơ
sở Cộng Hòa), Nguyễn Võ Uyên Thi (cơ sở
Cộng Hòa), Trần Mary Anne (cơ sở Trần Nhật
Duật) đã chinh phục Ban giám khảo và lần lượt
giành ngôi vị quán quân ở 3 nhóm cấp độ: Starter
- Pre-Intermediate, Inter - Upper-Intermediate,
TOEFL Beginner - TOEFL Intermediate.

Bổ ích chuyên đề dành cho sinh
viên Marketing và học viên MBA
của SIU
Sáng 11/01/2020, đông đảo sinh viên chuyên
ngành Marketing và học viên cao học chuyên
ngành Quản trị kinh doanh của SIU đã có buổi
gặp gỡ thú vị với PGS. Ngô Viết Liêm - giảng
viên đến từ Đại học New South Wales trong
chuyên đề “Quản trị truyền thông và xây dựng
thương hiệu”, được tổ chức tại Earle Raymond
Hedrick Hall, Lewis Campus.
Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu,
giảng dạy về lĩnh vực marketing tại Úc, PGS.
Ngô Viết Liêm đã chia sẻ những kinh nghiệm
quý giá được đúc rút từ chính thực tế nghề
nghiệp và cung cấp kiến thức mới nhất hiện
nay trên thế giới về marketing. Các vấn đề về
nhận diện thương hiệu, ý nghĩa thương hiệu,
chuỗi phát triển thương hiệu, cách xây dựng
thương hiệu cũng được đưa ra thảo luận sôi
nổi. Chuyên đề là cơ hội quý báu cung cấp cho
sinh viên và học viên SIU nhiều “keyword” giá
trị thuộc các khía cạnh khác nhau của lĩnh vực
marketing.

Lễ dâng hương - Hoạt động giáo
dục truyền thống ý nghĩa
Trong 2 ngày 04 & 11/01/2020, sinh viên
khóa 9 & 10 Trường Đại học Quốc tế Sài
Gòn và học sinh lớp 12 Trường Quốc tế Á
Châu đã tham gia Lễ dâng hương tại Khu
truyền thống - dã ngoại SIU. Đây là hoạt
động giáo dục truyền thống ý nghĩa được tổ
chức thường niên nhằm nhắc nhở học sinh,
sinh viên luôn giữ vững giềng mối trọng yếu
của đời người - Quân, Sư, Phụ, tạo cơ hội để
các em ghi nhớ và tri ân công lao các bậc tiền
nhân, các thế hệ thầy cô và đấng sinh thành.
Nằm trong khuôn khổ của chương trình Lễ tốt
nghiệp dành cho các tân cử nhân SIU và tân
tú tài Trường Quốc tế Á Châu, Lễ dâng hương
cũng là dịp hun đúc lòng quyết tâm, tạo động
lực để học sinh, sinh viên nỗ lực học tập không
ngừng và thành công trong tương lai, góp phần
phụng sự cho dân tộc và đất nước.

Ảnh: Tư liệu
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Lễ hội mùa xuân đầy màu sắc của
học sinh Asian School
Lễ hội mùa xuân được tổ chức từ ngày 0815/01/2020 ở Bậc Tiểu học IPS và từ ngày
14-16/01/2020 ở Bậc Trung học AHS. Với
chủ đề “All for Peace” (Bậc Tiểu học IPS) và
“International Day” (Bậc Trung học AHS), Lễ
hội mùa xuân quy tụ nhiều hoạt động vui chơi
thú vị, đem đến cho học sinh cơ hội tìm hiểu
về ẩm thực, trò chơi dân gian, khám phá văn
hóa của các nước trên thế giới qua các vũ điệu
và trang phục. Thông qua hàng loạt hoạt động
trải nghiệm sôi nổi, học sinh còn được phát
huy năng khiếu và tính sáng tạo của mình.

Hội thảo "Xu hướng mới trong
thương mại toàn cầu và thực tiễn
tại Việt Nam"

Sáng 25/02, hội thảo khoa học với chủ đề
“Xu hướng mới trong thương mại toàn cầu
và thực tiễn tại Việt Nam” do Trường Đại học
Quốc tế Sài Gòn phối hợp với Tạp chí Việt
Nam hội nhập tổ chức tại Lewis Campus. Các
đại diện đến từ Viện nghiên cứu phát triển
Thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên, sinh
viên SIU đã mang đến những đề tài tham luận
thú vị và chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế
thương mại toàn cầu. Hội thảo là diễn đàn
tư vấn phản biện và hoạch định chính sách
thương mại của Việt Nam thích ứng bối cảnh
hội nhập quốc tế dành cho các doanh nghiệp
trong và ngoài nước.

Sinh viên Khoa CNTT SIU lọt
top 25 gương mặt xuất sắc dự
chung kết “Vietnam Packet Tracer
Competition 2020”
Sau quá trình tham gia vòng sơ loại cuộc thi
“Vietnam Packet Tracer Competition”, sinh
viên Khoa Công nghệ thông tin của SIU đã
chính thức ghi tên mình vào top 25 gương mặt
xuất sắc để bước tiếp vào vòng chung kết diễn
ra vào ngày 12/6/2020.
“Vietnam Packet Tracer Competition” là
cuộc thi do tập đoàn Cisco tổ chức dành cho
sinh viên Học viện mạng Cisco, trực thuộc các
trường đại học tại Việt Nam. Cuộc thi nhằm
động viên, khuyến khích tinh thần học tập,
nghiên cứu của sinh viên, và tìm kiếm tài năng
công nghệ thông tin, đặc biệt là ở lĩnh vực
mạng máy tính.

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao giữa SIU và Công ty
Dương Gia Phát
Sáng 15/6/2020 tại Lewis Campus đã diễn
ra lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Quốc
tế Sài Gòn với Công ty TNHH Thương mại
và Đào tạo Dương Gia Phát. Đại diện hai bên
kỳ vọng nội dung hợp tác giữa nhà trường và
doanh nghiệp có thể giúp giải quyết được vấn
đề khan hiếm nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu
xã hội, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng
cao trong lĩnh vực Internet marketing (tiếp thị
trực tuyến), mở ra nhiều cơ hội phát triển trong
tương lai.
Nằm trong khuôn khổ nội dung ký kết hợp
tác, sáng 15/6 cũng đồng thời diễn ra lớp học
doanh nghiệp chủ đề “Thương mại điện tử”
dành cho sinh viên các Khoa Công nghệ thông
tin, Kinh doanh & Luật dưới sự dẫn dắt của
diễn giả Dương Công Đông (CEO Công ty
TNHH Dương Gia Phát). Lớp học giúp sinh
viên SIU vừa có thể trải nghiệm được môi
trường làm việc thực tế, vừa rèn luyện những
kỹ năng chuyên môn cần thiết, phát triển tư
duy nghề nghiệp để đáp ứng được với môi
trường làm việc trong tương lai.

Hội thảo “Tư vấn và định hướng
nghề nghiệp lĩnh vực công nghệ
thông tin”

Sáng 26/6/2020, nhiều chuyên gia tư vấn
hướng nghiệp, chuyên gia đào tạo, phát triển
nguồn lực, nhân sự, CEO trong lĩnh vực công
nghệ thông tin đến từ các công ty, tập đoàn
lớn, đại diện Hội Tin học TPHCM (HCA) và
Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA)
đã có mặt tại Đại học Quốc tế Sài Gòn để chủ
trì hội thảo chủ đề “Tư vấn và định hướng
nghề nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin”.
Tham dự chương trình có sự hiện diện của
các khách mời gồm: Ông Ngô Vi Đồng Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin
Việt Nam, Chủ tịch Chi hội An toàn thông
tin phía Nam, Ông Phí Anh Tuấn - Phó Chủ
tịch Hội Tin học TPHCM (HCA), Ông Bùi
Văn Cường - GĐ Dự án cấp cao Công ty
TMA Solution, Ông Bạch Quốc Huy - Phó
trưởng phòng tư vấn giải pháp Công ty Cổ
phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu miền Nam,
Ông Lê Phước Cường - Trưởng phòng Tuyển
dụng Công ty FPT Information System HCM.
Hội thảo đã thu hút sự tham gia của đông đảo
sinh viên Khoa Công nghệ thông tin SIU, học

sinh thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu
và học sinh THPT khác. Dưới góc nhìn và kinh
nghiệm của các diễn giả có mặt tại sự kiện, hội
thảo đã góp phần quan trọng trong việc trang
bị kỹ năng, hình thành tư duy nghề nghiệp cho
các bạn trẻ, từ đó tự tin theo đuổi đam mê và
thành công trong tương lai. Tại sự kiện, chương
trình học bổng “Tài năng công nghệ thông tin”
với giá trị hàng tỷ đồng của SIU cũng chính
thức được công bố và khởi động.

Ca sĩ Will 365 và Cường Seven khuấy
động không khí “Thần tượng
bóng rổ” tại NguyenvanhuongThaodien Campus

“Thần tượng bóng rổ” là show truyền hình
thực tế về thể thao mới lạ và hấp dẫn, với sự kết
hợp giữa yếu tố thể thao và thần tượng nhằm
tìm kiếm những nam sinh đam mê, có tài năng
bóng rổ để tạo thành Đội bóng rổ thần tượng
mùa đầu tiên ở Việt Nam. Chương trình đã thu
hút sự tham gia của đông đảo học sinh Asian
School, được ghi hình vào ngày 27/6/2020 tại
Nguyenvanhuong-Thaodien Campus. Tại đây,
học sinh AHS đã thể hiện kỹ năng chơi bóng
thuần thục cũng như sự tự tin khi đứng trước
máy quay.

Hội thảo hướng nghiệp ngành
Ngôn ngữ Anh và Luật kinh tế
quốc tế
Sáng 02/7/2020, Trường Đại học Quốc tế
Sài Gòn tổ chức hội thảo “Tư vấn và định
hướng nghề nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh và
Luật kinh tế quốc tế”.
Tham gia hội thảo có sự hiện diện của đại
diện các tổ chức, doanh nghiệp uy tín: Bà Trịnh
Hương Lan - Giám đốc điều hành Tổ chức giáo
dục Worldlink Education, Ông Khang Nguyễn
- Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ AKT, Bà
Vũ Vân Quyên - Chuyên gia đào tạo của IIG
Việt Nam, Ông Vũ Trọng Khang - Phó Chủ
tịch Trung tâm trọng tài thương mại TPHCM,
Bà Ngô Quỳnh Anh - Luật sư điều hành Công
ty Luật EP Legal, Ông Trần Thanh Tùng Luật sư thành viên của GV Lawyer, Bà Trần
Phan Phụng Trâm - Giám đốc chương trình
quốc tế Trường Quốc tế Á Châu. Những thắc
mắc về tiềm năng phát triển, sự phân vân khi
chọn ngành, kinh nghiệm cần thiết cho ngành
nghề tương lai cũng như cơ hội nghề nghiệp…
của học sinh và sinh viên đều nhận được sự
tư vấn, chia sẻ nhiệt tình của các chuyên gia.
truong QU C TE A CHAU
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Đại học Quốc tế Sài Gòn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẦU TIÊN
Ở VIỆT NAM ĐẠT KIỂM ĐỊNH CỦA

Đ

ại học Quốc tế Sài Gòn
là trường đại học đầu
tiên và duy nhất tại Việt
Nam hiện nay, cũng là một trong
số ít trường thuộc khu vực Châu
Á được Hội đồng kiểm định
quốc tế các trường đại học đào
tạo ngành Kinh doanh IACBE
- Hoa Kỳ kiểm định và chứng
nhận chất lượng giáo dục.

Quy trình kiểm định khắt
khe của IACBE

Hội đồng kiểm định quốc tế
các trường đại học đào tạo ngành
Kinh doanh IACBE - Hoa Kỳ là
một trong những tổ chức hàng
đầu của thế giới về kiểm định
các trường đại học đào tạo ngành
Kinh doanh bậc đại học và sau
đại học. Để được công nhận đạt
kiểm định bởi IACBE, trường
đại học phải trải qua 3 giai đoạn:
đạt điều kiện để được công nhận
là thành viên chính thức, đủ điều
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kiện trở thành ứng viên kiểm định,
và cuối cùng là triển khai thành
công quá trình cải tiến, hoàn thiện
các mặt theo bộ tiêu chuẩn kiểm
định của IACBE và được đánh giá,
công nhận bởi IACBE.
Với các yêu cầu khắt khe, cùng
với quy trình kiểm định không
đơn giản diễn ra trong nhiều
năm, để đạt được chứng nhận
từ IACBE là không hề dễ dàng.
Và vì thế, số lượng các trường
đại học được IACBE công nhận
không nhiều. Chính con số ít ỏi đó
là bằng chứng cho chất lượng giáo
dục tại các trường đại học được
IACBE công nhận.
Khi được chứng nhận chất lượng
giáo dục bởi IACBE, có thể khẳng
định rằng chương trình đáp ứng
một cách xuất sắc những yêu cầu
ở mức cao trong giảng dạy ngành
Kinh doanh, chứng minh được sự
quyết tâm của trường không ngừng
phấn đấu và hoàn thiện việc cải tiến
chất lượng giáo dục và đào tạo.

truong QU C TE A CHAU

Tháng 01/2015, ông Paul Mallette - Giám đốc khu vực Châu Âu & Phát triển quốc tế của
IACBE đã có chuyến thăm chính thức và làm việc cùng với đại diện SIU trong khuôn khổ
nội dung của quy trình kiểm định

SIU - trường đào tạo Kinh
doanh xuất sắc được
IACBE công nhận

SIU là trường đại học quốc
tế tại Việt Nam, đào tạo bậc đại
học và sau đại học cho sinh viên
Việt Nam và nước ngoài, vừa
có chương trình giảng dạy bằng
tiếng Anh, vừa có chương trình
giảng dạy bằng tiếng Việt theo

tiêu chuẩn chương trình đại học
Hoa Kỳ. Đáp ứng đầy đủ các tiêu
chuẩn yêu cầu, SIU được công
nhận là thành viên của IACBE từ
10/2010 và được bắt đầu chương
trình kiểm định quốc tế của
IACBE từ 2015.
Tháng 11/2019, Trường Đại
học Quốc tế Sài Gòn được IACBE
tổ chức đoàn chuyên gia kiểm

Ảnh: Tư liệu

✒ HOÀNG QUÂN

MỸ

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn được
công nhận đạt kiểm định chất lượng
cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của
Bộ Giáo dục & Đào tạo. Nỗ lực để cùng
lúc đạt chuẩn kiểm định quốc gia và
quốc tế cho thấy sự đầu tư nghiêm túc
và quyết tâm của SIU trong việc nâng
cao chất lượng toàn diện, từ chương
trình đào tạo, hệ thống cơ sở vật chất,
chất lượng quản lý, giảng viên cho đến
các yếu tố hỗ trợ học tập, giảng dạy,
nghiên cứu khoa học, mạng lưới quan
hệ đối ngoại, phục vụ cộng đồng,…
Kết quả này là động lực quan trọng để
SIU không ngừng phát triển, hướng
đến hoàn thiện hơn nữa các mục tiêu
hàng đầu về chất lượng đào tạo, hội
nhập với nền giáo dục tiên tiến của
khu vực và thế giới.

Đoàn chuyên gia kiểm định do Hội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào
tạo ngành Kinh doanh (IACBE) cử đến SIU tháng 11/2019

định gồm lãnh đạo một số trường
đại học Hoa Kỳ đến Việt Nam
thực hiện bước cuối cùng của quy
trình kiểm định tại Trường.
Sau chặng đường dài 10 năm
nỗ lực không ngừng nâng cao
chất lượng để hoàn thành các tiêu
chí khắt khe của IACBE, SIU đã
chính thức đón nhận tin vui. Ngày
02/4/2020, Chủ tịch Hội đồng
kiểm định quốc tế các trường đại

học đào tạo ngành Kinh doanh
- IACBE gửi thư chúc mừng
Trường Đại học Quốc tế Sài
Gòn đã triển khai thành công quá
trình cải tiến, hoàn thiện các mặt
theo bộ tiêu chuẩn kiểm định của
IACBE và được đánh giá, công
nhận đạt kiểm định bởi IACBE.
Được biết, các chuyên ngành
thuộc chương trình Kinh doanh
của SIU trang bị cho sinh viên

đầy đủ kiến thức, kỹ năng và nền
tảng tiếng Anh, tin học vững chắc
để tự tin làm việc tại các công ty,
tập đoàn trong và ngoài nước.
Ngoài ra, với mạng lưới doanh
nghiệp hợp tác, SIU luôn tạo ra
môi trường thực tập, thực tế sôi

động và cơ hội việc làm rộng mở
cho sinh viên. Theo khảo sát năm
2019, gần 97% sinh viên SIU có
việc làm sau khi tốt nghiệp, 3%
còn lại học lên bậc học cao hơn
hoặc chuyển tiếp du học tại nhiều
nước trên thế giới.

truong QU C TE A CHAU
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Các xếp hạng của University of Huddersfield

• Trường đại học đạt tiêu chuẩn vàng về chất lượng giảng dạy bởi Khung
chương trình đào tạo xuất sắc (Teaching Excellence Framework - TEF).
• Xếp hạng 1 trong danh sách 130 trường đại học trên khắp nước Anh về lực
lượng giảng viên đạt chất lượng xuất sắc theo Higher Education Funding
Council for England (HEFCE) 2016.
• Giành giải thưởng toàn cầu trong việc giảng dạy xuất sắc (Global Teaching
Excellence Award) theo Higher Education Academy 2017.
• Xếp trong nhóm thứ hạng 601-800 trên thế giới theo Times Higher Education
World University Rankings 2020.

HỌC BỔNG SOUTHEAST ASIAN SCHOLARSHIPS CỦA

UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD
✒ LONG TIÊN (Tổng hợp và lược dịch)

T
Học bổng có giá trị dùng để giảm học phí từ
1.000 đến 8.000 bảng Anh.

Điều kiện tham gia

Chỉ áp dụng cho những ứng viên đến từ
Việt Nam, Singapore, Lào, Campuchia và
Myanmar.
l Ứng viên được xem xét dựa trên điểm tích
lũy GPA, sơ yếu lý lịch, và một buổi phỏng
vấn với đại diện của trường hoặc thành viên
của văn phòng quốc tế ở Anh.
l Ứng viên nhận được giấy báo nhập học từ
University of Huddersfield thuộc một trong
những chương trình học của: Khoa Kinh
doanh; Khoa Giáo dục & Phát triển chuyên
nghiệp; Khoa Nghệ thuật, Thiết kế và Kiến
trúc; Khoa Kỹ thuật và Máy tính; Khoa Khoa
học ứng dụng; Khoa Âm nhạc, Nhân văn và
Truyền thông.
l Ứng viên nhận được tài trợ từ Chính phủ
hoặc công ty sẽ không được xét học bổng.
l Sinh viên của Huddersfield đang học
chuyển tiếp từ bậc cử nhân lên thạc sĩ sẽ
không được xét.
l Việc sử dụng giấy tờ giả, đạo văn hoặc sao
chép bài luận cá nhân sẽ bị loại.
l Quyết định của hội đồng trao học bổng là
quyết định cuối cùng.
l Học bổng này sẽ không được cộng chung
với bất cứ học bổng khác được trao bởi
trường hay các tổ chức bên ngoài.
l
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Quy trình đăng ký học bổng

Để đăng ký học bổng này, ứng viên cần:
l Khi nhận được thư đề nghị từ Huddersfield, ứng
viên sẽ được mời tham dự một buổi phỏng vấn bởi
văn phòng đại diện tại Việt Nam.
l Bản sao sơ yếu lý lịch.
l Một bài luận khoảng 500 từ về lý do bạn xứng đáng
được trao học bổng và nguyện vọng nghề nghiệp.
Hồ sơ đăng ký gửi đến email: lan_trinh@worldlink.
edu.vn/Hotline: 0908005031

Hạn chót nộp hồ sơ

Học bổng được áp dụng đến tháng 9/2020 và
tháng 01/2021.
Để biết thêm thông tin về học bổng, ứng viên có
thể truy cập vào trang web của trường qua địa chỉ:
https://www.hud.ac.uk/international/scholarships/

Lưu ý:

- Học bổng này sẽ được trao
cho những ứng viên đăng ký
sớm. Điều này đòi hỏi ứng viên
phải nộp ngay đơn đăng ký học
bổng sau khi nhận được thư đề
nghị của trường.
- Kết quả sẽ được thông báo đến
ứng viên trong vòng 5 - 7 ngày
làm việc sau buổi phỏng vấn.
- Sau khi đề nghị cấp học bổng
được chấp thuận, ứng viên cần
xác nhận học bổng bằng cách
đóng 50% học phí (sau khi trừ
học bổng) trong vòng 2 tuần
kể từ ngày nhận được thư xác
nhận trao học bổng.

University of Huddersfield là một trong những trường đại học nước ngoài có quan hệ hợp
tác với Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU). Hai bên đã ký kết hợp tác về chương trình đào tạo
thạc sĩ TESOL; trao đổi tài liệu học thuật, nguồn tư liệu; trao đổi giảng viên và nghiên cứu
sinh; hợp tác tổ chức các hoạt động hội thảo, hội nghị, chuyên đề... qua đó mang đến cho
sinh viên SIU cơ hội học tập, học bổng và nhiều tiềm năng nghề nghiệp trong tương lai.
University of Huddersfield đặc biệt cấp một quỹ học bổng trị giá 30.000 bảng Anh dành riêng
cho học sinh - sinh viên Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) nộp đơn cho tất cả các khóa học
của trường. Các suất học bổng dao động từ 10% - 50% có giá trị hàng năm.

Ảnh: www.iecabroad.com

Giá trị học bổng

ọa lạc tại trung tâm thành phố Huddersfield - West Yorkshire - Anh Quốc,
University of Huddersfield là trường đại học giảng dạy chất lượng và là trung tâm
nghiên cứu giúp sinh viên mở rộng biên giới của tri thức. Trường tự hào là một
trong những cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khoa học y sinh, khoa học
kỹ thuật và vật lý, khoa học xã hội, nghệ thuật và nhân văn.
Chất lượng xuất sắc trong giảng dạy, cơ sở vật chất hiện đại là những đặc quyền mà
sinh viên Huddersfield được thụ hưởng. Hiện có gần 20.000 sinh viên đang theo học tại
đây. Mỗi năm, Huddersfield giúp hàng ngàn sinh viên đạt được mục tiêu học tập và nghề
nghiệp của mình. Theo số liệu của Destinations of Leavers from Higher Education 2016/17,
97.3% sinh viên đại học và 93.8% sinh viên sau đại học của trường có việc làm hoặc tiếp tục
bậc học cao hơn trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp.
University of Huddersfield luôn tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế bằng việc cấp học
bổng để theo học bậc cử nhân hoặc thạc sĩ tại trường.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

QUỐC TẾ SÀI GÒN

SIU

ĐÀO TẠO
THÊM 4
CHUYÊN
NGÀNH MỚI
Kể từ năm học 2020-2021, Trường Đại học Quốc tế
Sài Gòn (SIU) chính thức tuyển sinh đào tạo thêm
4 chuyên ngành mới: AN NINH MẠNG, MẠNG
MÁY TÍNH, THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, LOGISTICS
& QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG.

Những ngành học
mới đón đầu xu thế

Dưới tác động của cuộc
cách mạng công nghiệp
4.0, sự phát triển bùng nổ
của Internet toàn cầu và
hội nhập kinh tế quốc tế,
những ngành học như An
ninh mạng, Mạng máy tính,
Thương mại điện tử hay
Logistics & Quản lý chuỗi
cung ứng trở thành những
ngành nghề “hot” nhất hiện
nay với nhu cầu nguồn nhân
lực lớn, mức lương hấp dẫn
và cơ hội làm việc rộng mở
cả trong nước và quốc tế.
Sự ra đời của những
chuyên ngành mới này tại
SIU đã mở ra cơ hội học tập
đa dạng bên cạnh 10 chuyên
ngành khác cũng không kém
hấp dẫn: Khoa học máy tính,
Kỹ thuật phần mềm, Luật
kinh tế quốc tế, Quản trị kinh
doanh, Thương mại quốc tế,
Kinh tế đối ngoại, Quản trị
du lịch, Quản trị nhà hàng
- khách sạn, Marketing và
Ngôn ngữ Anh.

Đa dạng phương thức
tuyển sinh

Bên cạnh mở thêm nhiều chuyên
ngành mới, SIU cũng điều chỉnh bổ
sung các phương thức xét tuyển
để tăng cơ hội lựa chọn cho thí
sinh. Theo đó, SIU áp dụng độc lập
3 phương thức xét tuyển, bao gồm:
Phương thức 1: Xét tuyển học
bạ (thí sinh chọn 1 trong 2 cách)
• Cách 1: Điểm trung bình 5 học kỳ (2
học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học
kỳ 1 lớp 12) đạt từ 6.0 trở lên và tổ
hợp 3 môn xét tuyển học kỳ 1 lớp 12
đạt từ 18 điểm trở lên.
• Cách 2: Điểm trung bình cả năm
lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên và điểm
trung bình 3 môn tổ hợp xét tuyển
lớp 12 từ 6.0 trở lên.
Phương thức 2: Xét tuyển kết
quả thi THPT 2020 theo mức điểm
SIU quy định.
Phương thức 3: Xét tuyển theo
kết quả kỳ thi đánh giá năng lực
2020 của ĐHQG TPHCM.

SIU luôn khuyến khích và tạo điều kiện để học sinh
Trường Quốc tế Á Châu học tiếp bậc đại học và sau đại
học tại SIU với các chính sách học bổng đặc biệt hấp dẫn.
• Học bổng Chủ tịch SIU toàn phần 4 năm trị giá
khoảng 182 triệu - 518,4 triệu/suất cho thủ khoa, á
khoa và tam khoa của Trường Quốc tế Á Châu kỳ thi
tốt nghiệp THPT và đạt 8,5 trở lên trong mỗi năm học
tại SIU.
• Học bổng tài năng 50% học phí 4 năm trị giá khoảng
91 triệu - 259,2 triệu/suất cho các HS đạt Excellent 3
năm cấp độ Upper, TOEFL Beginner & TOEFL Inter/
Advanced chương trình quốc tế hoặc đạt HSG 3 năm
lớp 10, 11 & 12 chương trình Việt Nam tại Trường Quốc
tế Á Châu và đạt 8,0 trở lên trong mỗi năm học tại
SIU.
• Học bổng 50% học phí năm 1 trị giá khoảng 22,8 triệu 64,8 triệu/suất cho HS xuất sắc trong hoạt động club.
• Học bổng 50% học phí năm 1 trị giá khoảng 22,8 triệu 64,8 triệu/suất cho các HS đạt Excellent cấp độ TOEFL
Inter/Advanced chương trình quốc tế hoặc HSG năm
lớp 12 chương trình Việt Nam.
• Học bổng 20% học phí năm 1 trị giá khoảng 9,1 triệu
- 25,9 triệu/suất cho tất cả HS khác nhập học tại SIU.
Học sinh đủ điều kiện cần hoàn tất hồ sơ, liên hệ trực
tiếp Phòng Tuyển sinh SIU để được hướng dẫn đăng ký
xét tuyển.
Để biết thêm thông tin về chương trình học bổng SIU 2020
dành cho học sinh trên cả nước vui lòng truy cập website
của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tại www.siu.edu.vn
hoặc liên lạc qua email: admission@siu.edu.vn/Hotline:
0386809521.

truong QU C TE A CHAU
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Ảnh: Tư liệu

Cơ hội học bổng của SIU dành riêng cho
học sinh Trường Quốc tế Á Châu

Những kỷ niệm
đáng nhớ
mùa Covid-19
HỌC SINH QUAN TÂM

STUDENTS' CONCERNS

✒ HẠNH THU

Trong nhiều cách kết nối với thầy cô và bạn bè vì “kỳ nghỉ Tết kéo dài” do đại dịch Covid-19,
học sinh Trường Quốc tế Á Châu đã có những bài viết chia sẻ cảm xúc ngọt ngào, những dòng
thư tay đầy ý nghĩa hay những bức tranh, tấm thiệp ngộ nghĩnh, đáng yêu kể về những sinh
hoạt, thói quen mỗi ngày mùa Covid-19, những tình cảm, tâm sự nhớ trường, lớp, thầy cô, bạn
bè và mong muốn được đi học lại để cùng nhau trải nghiệm những điều thú vị tại ngôi trường
Asian School thân yêu…
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Lê Đào Tuyết Anh - lớp 11/4

Thời gian tạm nghỉ vì dịch bệnh Covid-19 đã giúp em
trưởng thành hơn rất nhiều cả trong học tập lẫn cuộc
sống. Em đã học được cách tự cập nhật thông tin về tình
hình dịch bệnh để tạo những thói quen tốt cho bản thân,
học được cách yêu thương giúp đỡ mọi người xung quanh
thông qua những hành động, những việc làm nhân ái,
điển hình như cây “ATM gạo” được CEO Hoàng Tuấn
Anh chế tạo và lan tỏa đến khắp mọi miền tổ quốc. Và
để hưởng ứng công tác phòng chống dịch, em đã tích cực
tham gia nhiều hoạt động, trong đó có nhảy “cover” bài
hát “Ghen Cô Vy” để khuyến khích tất cả mọi người
cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh.
Trong học tập, nhờ có những giờ học online, các video
bài giảng của thầy cô mà em đã tiếp thu được thêm nhiều
kiến thức mới, bổ ích. Em rất biết ơn thầy cô - những
“người lái đò” đã tất bật xây dựng nên các bài giảng với
tràn đầy sự yêu thương và tinh thần nhiệt huyết. Cảm ơn
thầy cô đã luôn dành những lời động viên, cổ vũ chân
thành nhất để tiếp thêm năng lượng cho chúng em cả
trong học tập lẫn cuộc sống.

Ảnh: Tư liệu

lớp 6/15 ra, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến
Tập thể Co
vid-19 nổ
o an toàn
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Trần Thy Uyên My: “Trưởng thành hơn sau
chuyến đi”

Trước chuyến đi, mặc dù đã vô cùng hào hứng, lên mạng
tìm hiểu rất nhiều thông tin về vùng đất Nam Phi mình sắp
đặt chân đến nhưng cô học trò Trần Thy Uyên My không thể
tránh khỏi những cảm xúc hồi hộp và lo lắng vì lần đầu tiên
thực hiện chuyến đi xa mà không có bố mẹ bên cạnh.
Đồng hành cùng với Uyên My trong chuyến đi là các giáo
viên, học sinh Việt Nam và nước ngoài cùng các hướng dẫn
viên của tổ chức WFA. Sau hơn nửa ngày ngồi máy bay và
di chuyển bằng xe để đến nơi tập kết, khung cảnh thiên nhiên
bao la, hùng vĩ hiện ra trước mắt khiến Uyên My choáng
ngợp, chưa kể đến thời tiết khắc nghiệt cũng ảnh hưởng ít
nhiều đến hành trình trải nghiệm của cô học trò cùng đoàn
của mình.
Mang trên vai những vật dụng cần thiết hàng ngày, hành
trình 5 ngày trải nghiệm khu rừng Nam Phi hoang dã của
Uyên My bắt đầu với việc leo núi, lội suối, gom củi, nấu thức
ăn cho đến thay phiên nhau trực đêm… và cuối cùng là quan
sát cuộc sống của loài tê giác nơi hoang dã, tận mắt chứng
kiến những hậu quả nặng nề từ nạn săn bắn, tiêu thụ sừng tê
giác trái phép. Trải nghiệm này đã khiến Uyên My không thể
nào quên và thôi thúc bản thân phải hành động để bảo vệ loài
động vật có nguy cơ tuyệt chủng này.
Uyên My chia sẻ: “Món quà ý nghĩa nhất mà em nhận được
sau chuyến đi đó là sự trưởng thành, lòng gan dạ, học được
những kỹ năng sinh tồn cần thiết, khám phá những kiến thức
đầy mới mẻ về thế giới rộng lớn xung quanh. Em có thêm
những người bạn mới, cả Việt Nam lẫn nước ngoài. Đến nay,
dù hành trình đã kết thúc nhưng tình bạn giữa những “đại sứ”
tê giác chúng em vẫn được duy trì và vun đắp”.

Hành trình 5 ngày
đến Nam Phi của 2 đại sứ
tê giác Asian School
Với bài luận tiếng Anh xuất sắc mang thông điệp kêu gọi bảo vệ loài tê giác - tài sản thiên nhiên vô giá của thế giới,
Trần Thy Uyên My (lớp 12/2) và Đào Quang Nam Anh (lớp 11/3) Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) đã giành chiến
thắng tại cuộc thi “Wild Rhino Competition”, trở thành những đại sứ tê giác toàn cầu của Tổ chức Wilderness Foundation
Africa (WFA). Và chuyến đi 5 ngày đến Nam Phi là phần thưởng mà WFA dành cho những người chiến thắng.
12
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✒ CẨM VÂN

Wild Rhino Competition là cuộc
thi được phát động để tiếp tục di
sản của chiến dịch Wild Rhino Vietnam, Be My Hero kể từ năm
2014, nằm trong chương trình
“Bảo vệ tê giác hoang dã” do tổ
chức WFA thực hiện với mục tiêu
kêu gọi bạn trẻ Việt Nam trở
thành những siêu anh hùng và
lên tiếng chống lại việc sử dụng
sừng tê giác.
“Vietnam, Be My Hero” là một
trong những hoạt động cộng
đồng mang tính quốc tế được
Trường Quốc tế Á Châu quan
tâm đặc biệt trong những năm
gần đây. Học sinh của trường
luôn được khuyến khích và tạo
điều kiện tham gia để thể hiện
suy nghĩ, hành động và trách
nhiệm của bản thân trước các
vấn đề của xã hội thông qua
những hành động thiết thực.
Điều này giúp các em phát triển
những giá trị đạo đức tốt đẹp
bên cạnh nền tảng kiến thức, kỹ
năng và trình độ tiếng Anh để
trở thành những công dân toàn
cầu thời hội nhập.

Đào Quang Nam Anh: “Quyết tâm hành động bảo vệ tê giác”

Cũng như Uyên My, đây không chỉ là lần đầu tiên Đào Quang Nam Anh ra nước ngoài,
mà còn là hành trình trải nghiệm cuộc sống nơi khu rừng hoang dã nên không tránh khỏi
cảm giác hồi hộp, lo lắng. Những ngày ở Nam Phi, ngoài việc được ngắm nhìn thiên nhiên
hùng vĩ và cuộc sống tự nhiên của các loài động vật, Nam Anh được chứng kiến bức tranh
thực tế về tình trạng đáng báo động của loài tê giác - xác chết của tê giác nằm rải rác khắp
nơi. Thương xót và tức giận là những cảm xúc xen lẫn của Nam Anh lúc bấy giờ. Thương
xót cho số phận của những con tê giác vô tội bao nhiêu, cậu học trò càng tức giận cho hành
động độc ác của những người tham lam bấy nhiêu. Vì quan niệm sai lầm cho rằng sừng tê
giác là thần dược, nhiều người đã bất chấp săn bắt và chặt đi những chiếc sừng thực chất chỉ
có thành phần là keratin - chất cấu tạo nên tóc và móng tay của con người.
Hành trình 5 ngày trải nghiệm tuy ngắn ngủi nhưng lại giúp cho cậu học sinh Asian
School nhận ra rất nhiều bài học, đồng thời ý thức được bản thân cần phải hành động
thật nhanh và mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ loài tê giác trước nguy cơ bị tuyệt chủng. “Kết
thúc chuyến đi, cảnh tê giác mẹ và tê giác con đang cùng ăn cỏ là hình ảnh khiến em nhớ
mãi. Hình ảnh ấy không chỉ đẹp và xúc động mà còn nói lên rằng tê giác cũng như con
người, cũng có tình mẹ con, cũng cần được sống, được yêu thương... Điều này luôn khiến
em trăn trở và càng quyết tâm bảo vệ loài tê giác đến cùng”, Nam Anh bồi hồi chia sẻ.
truong QU C TE A CHAU
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HUỲNH LÂM MINH THANH

CHÂN DUNG NHỮNG

“SIÊU TRÍ TUỆ”
Huỳnh Lâm
Minh Thanh
- “Cao thủ nhí”

lập kỷ lục “Siêu trí
nhớ Việt Nam”

14

V

ượt qua 10 môn thi đấu
hóc búa với số điểm cực
kỳ ấn tượng (1.337 điểm),
cô bé 12 tuổi Huỳnh Lâm Minh
Thanh đã xuất sắc đạt giải nhất
(nhóm tuổi Kids, độ tuổi <12) tại
cuộc thi Siêu trí nhớ Việt Nam
2019. Ngoài ra, tại cuộc thi này,
Minh Thanh còn “ẵm” luôn giải
nhất môn Số nhị phân; giải nhì
môn Tên & gương mặt, môn
Nhớ bài ngẫu nhiên, môn Sự
kiện lịch sử, Từ ngẫu nhiên và
giải ba môn Nghe & nhớ số.

truong QU C TE A CHAU

Trước đó, vào tháng 01/2019,
“cao thủ nhí” Huỳnh Lâm Minh
Thanh còn gây sốc khi được Hội
Kỷ lục gia Việt Nam trao bằng
xác lập kỷ lục là người nhớ được
50 từ với thời gian ngắn nhất
(1 phút 43 giây). Và trước khi
chương trình Siêu trí nhớ có
mặt tại Việt Nam, em cũng đã
từng tham gia thi 2 lần ở Trung
Quốc và một lần ở Hong Kong.
Minh Thanh ngay từ nhỏ
đã được mẹ cho đi học tại các
trung tâm đào tạo về trí tuệ.

Em đặc biệt cảm thấy hứng
thú ở lĩnh vực ghi nhớ nên
quyết định theo học và bắt
đầu luyện tập từ năm lớp 4. Kể
từ đó, ngoài việc học tại trung
tâm, ngày nào Minh Thanh
cũng dành từ 1 - 2 tiếng luyện
tập những phương pháp để
nâng cao khả năng ghi nhớ của
mình. Việc luyện tập siêu trí
nhớ rất căng thẳng và áp lực,
đôi khi khiến Thanh đau đầu
vì não phải hoạt động nhiều.
Minh Thanh tâm sự: “Nhiều

Ảnh:Tư
Tưliệu
liệu
Ảnh:

CỦA TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU

1. Siêu trí nhớ Việt Nam là cuộc thi tìm
kiếm thí sinh đại diện cho Việt Nam tham
dự Giải vô địch trí nhớ thế giới (World
Memory Championships) - là giải đấu thể
thao trí tuệ uy tín và có sức ảnh hưởng
lớn của quốc tế được tổ chức hàng năm
kể từ 1991. Nội dung cuộc thi được Cục
Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp bản quyền
sở hữu trí tuệ, và cách thức tổ chức được
thực hiện theo luật thi đấu của Giải vô
địch trí nhớ thế giới, dưới sự bảo trợ
thông tin của Hội đồng Thể thao Trí nhớ
Thế giới. Thí sinh tham dự được phân
theo 4 nhóm tuổi: Kids (dưới 13 tuổi),
Junior (từ 13 đến 17 tuổi), Adult (từ 18 đến
59 tuổi), Senior (từ 60 tuổi trở lên) với 10
nội dung thi đấu khác nhau.
2. Siêu trí tuệ Việt Nam là một chương
trình truyền hình tìm kiếm những
người có trí tuệ phi thường, kinh ngạc,
khả năng đặc biệt,... do Đài Truyền
hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công
ty DID TV (nay là Vie Channel) thuộc
Datviet VAC thực hiện, có bản quyền từ
EndemolShineGroup của Đức. Chương
trình quy tụ các ứng viên sở hữu năng
lực, trí tuệ khác biệt để có thể chinh phục
những thử thách đa dạng ở các lĩnh vực:
trí nhớ, toán học, rubik, quan sát...

NGUYỄN HỒNG ANH
Nguyễn
Hồng Anh -

✒ NGUYỄN TRẦN

Huỳnh Lâm Minh Thanh và Nguyễn
Hồng Anh là những tài năng nổi bật
của Trường Quốc tế Á Châu đã xuất
sắc chinh phục nhiều cuộc thi siêu
trí nhớ trong và ngoài nước với khả
năng ghi nhớ vô cùng thuyết phục.
lần em muốn bỏ cuộc nhưng
vì yêu thích nên em luôn quyết
tâm vượt qua. Em mong muốn
sẽ trở thành kỷ lục gia ở lĩnh
vực trí tuệ này”.
Không chỉ nổi bật về trí nhớ,
cô học trò lớp 7/33 - Huỳnh
Lâm Minh Thanh còn là gương
mặt học sinh ưu tú của Trường
Quốc tế Á Châu với điểm số
trung bình các năm đều trên
9.0 (cả chương trình Việt Nam
và chương trình quốc tế). Hơn
thế, Minh Thanh còn rất tích

cực tham gia các hoạt động
ngoại khóa của trường. “Em
rất thích những hoạt động
Trường Quốc tế Á Châu tổ
chức. Bởi nó không chỉ thú vị,
giúp giải tỏa được áp lực mà
còn góp phần trang bị cho em
những kỹ năng cần thiết và bổ
ích. Đặc biệt, với ước mơ làm
diễn giả của em sau này thì
đây là một môi trường tốt và
tuyệt vời để em nuôi dưỡng và
phát triển ước mơ của mình”,
Thanh chia sẻ.

Tuyển thủ đội
tuyển Siêu trí
nhớ Việt Nam

N

guyễn Hồng Anh là
một gương mặt nổi
bật khác của Trường
Quốc tế Á Châu chinh phục
nhiều thành tích ấn tượng tại
các sân chơi trí tuệ trong nước
và quốc tế. Hồng Anh từng
tham gia cuộc thi siêu trí nhớ
ở Trung Quốc và Hong Kong;
được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam
trao bằng khen Tuyển thủ đội
tuyển Siêu trí nhớ Việt Nam
(năm 2018); đạt giải nhất môn
Nhớ số nhanh và giải nhì môn
Nhớ từ ngẫu nhiên (nhóm tuổi
Junior) tại cuộc thi Siêu trí nhớ
Việt Nam năm 2019.

Cô học trò lớp 8 còn xuất
sắc vượt qua thử thách ghi
nhớ vô cùng thuyết phục tại
cuộc thi Siêu trí tuệ Việt Nam
2019. Hồng Anh đã nhớ chính
xác toàn bộ dữ liệu trang phục
của 3 người mẫu mà ban giám
khảo chọn ngẫu nhiên trong
số 10 người mẫu catwalk. Chia
sẻ bí quyết đạt những thành
tích trên, Hồng Anh cho biết,
việc siêng năng luyện tập đã
giúp em tự tin khi bước vào
các cuộc thi. Quan trọng hơn,
em luôn mong muốn được
truyền tải đến mọi người
thông điệp rằng: chỉ cần kiên
trì tập luyện thì khó khăn nào
rồi cũng vượt qua.
Ở Trường Quốc tế Á Châu,
Hồng Anh còn chinh phục thầy
cô và bạn bè nhờ thành tích
học tập xuất sắc. Môi trường
học tập quốc tế hiện đại tại
đây là tiền đề quan trọng để cô
học trò trau dồi kỹ năng tiếng
Anh và phát triển hơn nữa tài
năng của mình.

truong QU C TE A CHAU
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“ĐẤT LÀNH” NUÔI DƯỠNG TÀI NĂNG
Với khả năng tư duy tốt, có tố
chất của một nhà lãnh đạo trong
tương lai và thành tích học tập
xuất sắc, Trần Lê Hải Bình đã đậu
kỳ thi đánh giá năng lực ngành
Công nghệ thông tin chương
trình liên kết Việt - Pháp tại một
trường đại học nhưng em vẫn
quyết định chọn Trường Đại học
Quốc tế Sài Gòn (SIU) là điểm
đến cho giấc mơ đại học của
mình. Hải Bình chia sẻ: “Em đặc
biệt yêu thích lĩnh vực công nghệ
và quyết định theo học chuyên
ngành Kỹ thuật phần mềm tại
SIU bởi môi trường học tập ở đây
rất hiện đại và năng động. Em
tin rằng, đây sẽ là môi trường lý
tưởng để em phát huy khả năng
của mình cũng như trau dồi
thêm kỹ năng tiếng Anh”.

B

✒ HÀ MY
ản “CV” với thành
tích học tập và tố chất
lãnh đạo nổi bật đã
giúp Trần Lê Hải Bình
chinh phục suất học bổng
toàn phần danh giá tại SIU. Và
cánh cửa đại học đã mở ra cho
cô học trò trường Chuyên Lê
Quý Đôn (Bà Rịa - Vũng Tàu)
vô số cơ hội phát huy tài năng
và bản lĩnh của mình.
“PROFILE” ẤN TƯỢNG
Theo học tại Trường THPT
Chuyên Lê Quý Đôn, Trần Lê
Hải Bình liên tục đạt kết quả
xuất sắc với danh hiệu học
sinh giỏi 3 năm liền. Nữ sinh
còn giành nhiều giải thưởng
tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp
16

Trần Lê Hải Bình là một trong số những học sinh được Trường
Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) trao học bổng toàn phần Chủ
tịch SIU 2019, gồm học phí khoảng 186,4 triệu đồng và sinh
hoạt phí 80 triệu đồng. Học bổng này không chỉ là sự ghi
nhận nỗ lực và thành tích học tập ở bậc THPT, mà còn là
nguồn hỗ trợ tài chính quý báu giúp các tài năng có cơ hội
tiếp cận với môi trường giáo dục đại học chuẩn quốc tế.
Tỉnh như: giải ba môn Sinh
học năm học 2016-2017, giải
ba môn Địa lý năm học 20172018, giải ba môn Sinh học
năm học 2018-2019. Ngoài
khả năng học tốt, Hải Bình
được biết đến với vai trò là thủ
lĩnh của các hoạt động ngoại
khóa, câu lạc bộ ở trường. Cô
học trò từng đảm nhận chức
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vụ Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ
(CLB) Hội họa của trường năm
học 2017-2018, Chủ nhiệm CLB
Hội họa năm học 2018-2019 và
Ủy viên Ban chủ nhiệm CLB Du
ca năm học 2018-2019; từng
tham gia tổ chức các sự kiện
liên quan đến hội họa, thu hút
sự quan tâm của đông đảo
học sinh của trường tham gia.

Hiện tại, Hải Bình đang là
sinh viên năm nhất của Khoa
Công nghệ thông tin với quyết
tâm phấn đấu hết mình để duy
trì học bổng Chủ tịch SIU, đồng
thời tích cực tham gia các hoạt
động ngoại khóa, các câu lạc bộ
đa dạng tại Trường. Gần đây
nhất, em đã thử sức mình tại
các sân chơi công nghệ như:
Cuộc đua số 2019, cuộc thi
Olympic Tin học SV Việt Nam
2019, kỳ thi Lập trình SV Quốc
tế ICPC khu vực Châu Á 2019...
Dù được đánh giá là một nữ
sinh năng động, có năng lực
tốt và luôn được nhà trường
tạo điều kiện hết mình để phát
huy tài năng, nhưng Hải Bình
không vì thế mà tự kiêu. Cô
sinh viên năm nhất tự nhủ sẽ
luôn chủ động học hỏi và trau
dồi thêm kỹ năng để tạo dựng
cho bản thân một nền tảng tri
thức vững chắc cho con đường
sự nghiệp phía trước. Hy vọng
rằng “mảnh đất màu mỡ” SIU
sẽ là nơi nuôi dưỡng và phát
triển các tài năng trẻ, không chỉ
Hải Bình mà còn rất nhiều sinh
viên ưu tú khác.

Ảnh: Tư liệu

CHINH PHỤC HỌC BỔNG CHỦ
TỊCH SIU NHỜ TÀI LÃNH ĐẠO

Trần Lê Hải Bình (thứ 2 từ trái qua) tại cuộc
thi Olympic Tin học SV Việt Nam lần thứ 28
(OLP'19), Procon Việt Nam và kỳ thi Lập
trình SV Quốc tế ICPC khu vực Châu Á 2019

✒ THIÊN ANH
Sớm bộc lộ năng khiếu và đam mê với lĩnh vực nghệ thuật, Mona Bảo Tiên đã tích lũy cho mình nhiều kinh
nghiệm ở cả 2 vai trò người mẫu và diễn viên “nhí” khi chỉ mới 7 tuổi.

“Gia tài” nghệ thuật tuổi lên 7

Mona Bảo Tiên (tên thật Phan Bảo Tiên) sớm bén duyên với sàn diễn thời trang khi chỉ mới 4 tuổi. Lúc bấy giờ, Bảo
Tiên đặc biệt yêu thích những chương trình catwalk dành cho thiếu nhi trên kênh Youtube và luôn nài nỉ bố mẹ cho
mình được theo học các lớp về trình diễn thời trang. Mỗi tuần 2 buổi đều đặn vào thứ 7 và chủ nhật, Bảo Tiên luôn có
mặt tại lớp dành cho người mẫu nhí. Sau một thời gian ngắn theo học, Bảo Tiên nhanh chóng bộc lộ tài năng catwalk
thiên phú của mình và được chọn tham gia trình diễn ở chương trình “Tài năng mẫu nhí toàn cầu” được tổ chức tại
Singapore. Đây cũng là lần đầu tiên cô bé 4 tuổi được vinh dự ra nước ngoài biểu diễn.
Thành tích đầu đời đã đưa “người mẫu nhí” xuất hiện nhiều hơn tại các chương trình như: Siêu mẫu nhí, Global
Excellence Award, Asian Kid Fashion Week… Từ đây, Bảo Tiên bắt đầu chinh phục nhiều sàn diễn thời trang lớn
nhỏ khắp cả nước từ TPHCM, Đà Nẵng, Huế cho đến Thủ đô Hà Nội. Từng bước sải chân của Mona Bảo Tiên
đều thể hiện được năng khiếu đặc biệt ở lĩnh vực người mẫu thời trang.
Không chỉ để lại dấu ấn ở các sàn diễn catwalk, cơ duyên nghệ thuật còn đưa Bảo Tiên đến với lĩnh vực điện
ảnh. Sau khi đạt được những thành công trong vai trò “người mẫu nhí”, Bảo Tiên nhanh chóng lọt vào mắt
xanh của các đạo diễn phim. Ở tuổi lên 7, Mona Bảo Tiên đã tích lũy cho mình “gia tài” điện ảnh khá
ấn tượng khi tham gia diễn xuất ở một số bộ phim: Mắt biếc, Trạng Tí, Đỉnh sương mù, Song song.
Bên cạnh đó, em còn góp mặt trong các video quảng cáo của nhiều công ty, nhãn hàng như: FPT,
Vinamilk, Omo, Maggi, My Kingdom,…

Niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật thứ 7

Tham gia hoạt động nghệ thuật đã giúp Bảo Tiên có cơ hội học hỏi và khám phá những
điều mới mẻ về cuộc sống xung quanh dù đôi khi gặp rất nhiều khó khăn. Còn rất nhỏ tuổi
nhưng Bảo Tiên luôn ý thức được trách nhiệm của mình với mỗi nhân vật, mỗi bộ phim,
thế nên dù bối cảnh khó di chuyển, phải dậy sớm, thời tiết khắc nghiệt hay bị ốm, Bảo
Tiên đều vượt qua để hoàn thành trọn vẹn vai diễn của mình. Thế mới thấy, không chỉ
có tài năng, mà cô bé 7 tuổi còn có trong mình niềm đam mê đặc biệt và một nguồn
năng lượng không bao giờ tắt với sàn diễn và phim trường.
Tuy hăng say hoạt động nghệ thuật nhưng Bảo Tiên cũng luôn nỗ lực hết mình
trong học tập. Cô học trò nhỏ lớp 2/3 luôn nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ hết
mình từ thầy cô, bạn bè để có thể vừa tham gia học tập, vừa thỏa sức cống hiến
cho nghệ thuật. Tin rằng với niềm đam mê cũng như nền tảng nghệ thuật, tri
thức được trau dồi từ nhà trường, Bảo Tiên sẽ phát triển hơn nữa tại các sân
chơi và lĩnh vực nghệ thuật trong và ngoài nước, trở thành gương mặt tỏa
sáng theo cách mà em đang mong muốn và theo đuổi.

Mona
Bảo
Tiên
CÔ CÔNG CHÚA IPS
TỎA SÁNG TỪ SÀN

CATWALK
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MÙA HÈ

thú vị

của quán quân
cuộc thi Tìm kiếm
tài năng

Lưu
Tiffany
tại đảo quốc sư tử

Mùa hè đáng nhớ tại đảo quốc sư tử

Lưu Tiffany được ba mẹ cho tiếp xúc với tiếng Anh từ khá sớm. Đầy mạnh dạn
và tự tin thể hiện kỹ năng tiếng Anh của mình qua các vòng thi chương trình Tìm
kiếm tài năng, không khó để Tiffany trở thành một trong những chủ nhân của các
suất học bổng du học hè. Với cô bé 10 tuổi, những trải nghiệm ở đảo quốc sư tử
chứa đựng vô vàn điều lý thú và bất ngờ.
Đối với Tiffany, mỗi chuyến đi, mỗi địa điểm đã giúp em khám phá nhiều điều
mới lạ, mở ra những chân trời mới với nhiều điều vui tươi và bổ ích. Tiffany đã
được tham gia nhiều hoạt động thú vị trong những ngày học tập tại Singapore như:
lớp học về kỹ năng lãnh đạo, thi đấu Laser Combat, đua thuyền, vượt chướng ngại
vật ở Camp Challenge và trổ tài thám tử tại Công viên Sembawang… Đặc biệt hơn,
em còn được tiếp cận với nhiều thiết kế công nghệ hiện đại mang tính tương tác cao
tại Bảo tàng Khoa học Sustainable Singapore. Kể về chuyến hành trình trong mùa
hè vừa qua, Tiffany hào hứng chia sẻ: “Em đã được rèn luyện sự khéo léo của đôi
tay, mạnh mẽ của đôi chân và trí óc nhanh nhẹn qua các trò chơi vận động như vượt
chướng ngại vật, bắn cung, thử tài đòn bẩy cùng bạn bè…”.
Nhờ vốn tiếng Anh tích lũy được khi học tập tại Trường Quốc tế Á Châu, Tiffany
luôn tự tin hòa nhập và giao lưu cùng bạn bè các nước. Những ngày du học tại
Singapore còn mang đến cho em nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi được tham quan và
khám phá nhiều nơi nổi tiếng như: Universal Studios, vườn chim Jurong, thủy cung
SEA, Gardens by the Bay,…

✒ THIÊN MINH

Trở thành quán quân của cuộc thi
Tìm kiếm tài năng năm học 20182019, Lưu Tiffany - cô học trò lớp
5/2 Trường Quốc tế Á Châu đã xuất
sắc giành cho mình một suất học
bổng của chương trình du học hè
tại Singapore do Trường Quốc tế Á
Châu trao tặng.
18
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Nếu tiếng Anh là môn học yêu thích của Tiffany khi ở trường thì nhảy cũng là
bộ môn nghệ thuật mà em hứng thú nhất ngoài giờ lên lớp. Với năng khiếu nhảy
sẵn có, Tiffany nhanh chóng bắt nhịp với từng động tác và dần dần phát triển kỹ
năng của bản thân. Theo Tiffany, học nhảy mang đến cho em rất nhiều lợi ích.
Không chỉ giúp cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh, việc học nhảy còn mang đến những
phút giây thư giãn với âm nhạc thoải mái sau giờ học. Tiffany tin rằng em sẽ phát
huy tối đa năng khiếu của bản thân nếu chăm chỉ luyện tập và theo đuổi đến cùng
bộ môn này.
Tại Trường Quốc tế Á Châu, Tiffany thể hiện mình là một cô học trò rất năng nổ
và tích cực khi tham gia nhiều cuộc thi như: Học sinh làm giáo viên, cùng nhiều
hoạt động nghệ thuật khác. Với sự tự tin, giao tiếp lưu loát và bản lĩnh làm chủ
sân khấu, Tiffany còn đạt thành tích giải Nhì cuộc thi kể chuyện “Storytelling and
Book Talk Contest”, giải Ba cuộc thi “English Singing Contest” do IPS tổ chức và
là gương mặt MC quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trong nhiều chương trình,
cuộc thi tại Asian School. Biết cân bằng thời gian giữa việc chơi và học là chìa khóa
quan trọng để Tiffany ngày càng phát triển về mặt kiến thức lẫn kỹ năng, tăng thêm
sự tự tin và thúc đẩy bản thân ngày một tiến bộ.
Với hành trang tích lũy được tại Trường Quốc tế Á Châu cùng sự quyết tâm và
nghiêm túc dành cho niềm đam mê của mình, tin rằng Tiffany sẽ gặt hái thêm nhiều
thành công hơn nữa trong học tập và ngày càng tỏa sáng cùng những bước nhảy
ước mơ tại nhiều sân chơi lớn trong tương lai.

Ảnh: Tư liệu

Cô học trò đa tài

CẬU HỌC TRÒ TỪ BỎ ĐẠI HỌC Y KHOA

biệt là chính sách hỗ trợ 100%
học phí chương trình đào tạo
kỹ năng tiếng Anh và tin học
cho sinh viên.

ĐỂ THEO ĐUỔI ĐAM MÊ TẠI SIU

N

✒ THANH TRẦN
guyễn Minh Tấn
(Trường
THPT
Nguyễn Du, Gia
Lai) chọn theo
học
chuyên
ngành Luật kinh tế quốc tế
tại Trường Đại học Quốc tế Sài
Gòn (SIU) dù trước đó đã đỗ
nguyện vọng 1 Đại học Y khoa
Phạm Ngọc Thạch.
LỰA CHỌN THEO ĐUỔI ĐAM MÊ
Trong kỳ thi THPT Quốc gia
2019, Minh Tấn đã xuất sắc đỗ
nguyện vọng 1 của Trường Đại
học Y khoa Phạm Ngọc Thạch,
đồng thời nhận được suất học
bổng toàn phần 4 năm đại học
từ Trường Đại học Quốc tế Sài
Gòn (SIU) với giá trị học bổng
lên đến 186,4 triệu đồng cùng
sinh hoạt phí 80 triệu đồng.
Đứng trước 2 hướng đi cho
tương lai, Minh Tấn quyết
định lựa chọn SIU để tiếp tục
thực hiện ước mơ của mình
với chuyên ngành Luật kinh tế
quốc tế. Chia sẻ về quyết định
này, Minh Tấn cho biết: “Theo
mong muốn của bố mẹ, em
lựa chọn nguyện vọng 1 của
mình là Đại học Y khoa Phạm
Ngọc Thạch. Tuy nhiên, luật
kinh tế là đam mê lớn nhất từ

Nguyễn Minh Tấn trong tiết học của GS. Xuan-Thao Nguyen tại SIU

Dự định của em sau khi lên đại học là trau dồi
thêm kỹ năng tiếng Anh bởi những năm cấp 3
em chưa có điều kiện học tập và thực hành nhiều. Và
em tin rằng môi trường học tập thường xuyên giao
tiếp với giảng viên nước ngoài tại SIU sẽ giúp em phát
triển kỹ năng tiếng Anh”- Minh Tấn chia sẻ
những năm cấp 3 và em muốn
tìm kiếm cho mình cơ hội để
theo đuổi ngành học này, do
đó em đã mạnh dạn nộp hồ sơ
xin học bổng tại SIU. Khi biết
mình được SIU lựa chọn để
trao học bổng, em đã cố gắng
thuyết phục bố mẹ để được
viết tiếp đam mê của mình

với chuyên ngành Luật kinh tế
quốc tế”.
Minh Tấn rất hào hứng để
bắt đầu hành trình học tập
mới tại SIU vì nhận thấy ngôi
trường này hội tụ những yếu
tố mà bản thân mong muốn
từ cơ cở vật chất, môi trường
học tập chuẩn quốc tế và đặc

ƯỚC MƠ MỞ VĂN PHÒNG LUẬT CHO
RIÊNG MÌNH
Ước mơ lớn nhất của Minh
Tấn là mở văn phòng luật cho
riêng mình trong tương lai.
Đối với Tấn, ước mơ luôn đi
kèm với quyết tâm và hành
động. Trước ngưỡng cửa đại
học, Tấn đã tự đặt ra những
mục tiêu học tập cụ thể để
từng bước hiện thực hóa giấc
mơ của mình. Và mặc dù đề
cao mục tiêu học tập, chàng
sinh viên năm nhất cũng
không quên lên kế hoạch để
sống trọn vẹn thời sinh viên
ý nghĩa dưới mái trường SIU.
Hiện nay, Minh Tấn đang là
thành viên CLB Thiện nguyện
của trường để tiếp tục thực
hiện hành trình kết nối cộng
đồng và lan tỏa yêu thương
mà bản thân đã tham gia từ
những năm cấp 3. Ngoài ra,
Tấn cũng đang lên kế hoạch
chuẩn bị nghiên cứu khoa học
về lĩnh vực doanh nghiệp và
đầu tư mà mình yêu thích.
Theo Tấn, muốn hoàn thiện
bản thân và phát triển nghề
nghiệp trong tương lai thì
việc tiếp thu kiến thức ở giảng
đường là chưa đủ. Chàng trai
tự nhủ phải chủ động học hỏi,
chuẩn bị sẵn sàng về năng lực
chuyên môn, kỹ năng tiếng
Anh, tin học và nhiều kỹ năng
mềm hữu ích khác để đáp ứng
yêu cầu công việc và thành
công sau này.
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CHÂN DUNG TIÊU BIỂU

Phạm Nguyễn Hữu Phương
Trần Văn Đan Trường

SINH VIÊN SIU ĐẠT
KẾT QUẢ CAO TẠI
CUỘC THI OLP, PROCON
VÀ KỲ THI ICPC 2019
✒ LINH ĐAN

Các cuộc thi Olympic Tin học SV Việt Nam lần thứ 28 (OLP'19), Procon
Việt Nam và kỳ thi Lập trình SV Quốc tế ICPC khu vực Châu Á 2019
diễn ra từ ngày 04 - 07/12/2019 tại Đà Nẵng, thu hút sự tranh tài của
khoảng 700 sinh viên công nghệ thông tin - truyền thông đến từ 100
trường đại học, cao đẳng trên cả nước và 51 sinh viên quốc tế khu vực
Châu Á.
Trong đó, riêng vòng loại kỳ thi ICPC khu vực Châu Á có 112 đội tham
gia (Việt Nam 95 đội, 17 đội tuyển khác đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc,
Singapore, Trung Quốc, Indonesia, Myanmar…). Kỳ thi này sẽ chọn ra các
đội tuyển vào chung kết cuộc thi ICPC toàn cầu.
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Trần Lê Hải Bình

Những gương mặt trẻ xuất sắc
Khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Quốc tế Sài
Gòn (SIU) có 4 sinh viên đại diện tranh tài ở các khối OLP chuyên
tin, không chuyên, Procon (đồng đội) và ICPC. Trước hơn 700 đối
thủ đến từ các trường đại học Việt Nam và khu vực nổi tiếng
trong lĩnh vực công nghệ thông tin như: Pekin University, ĐH
Quốc gia Kyoto, ĐH Korea, ĐH Quốc gia Singapore, ĐH Quốc gia
Indonesia..., đội tuyển sinh viên của SIU đã xuất sắc đạt được
nhiều giải thưởng quan trọng tại các khối thi cá nhân và đồng
đội.
Tại khối OLP chuyên tin (cá nhân), sinh viên Trần Văn Đan
Trường (chuyên ngành Khoa học máy tính) đã giành giải ba
chung cuộc, 2 giải khuyến khích thuộc về sinh viên Phạm Nguyễn
Hữu Phương (chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm) và Phạm Thị
Quỳnh (chuyên ngành Khoa học máy tính). Đội thi SIU-Talent
cũng xuất sắc chinh phục giải ba khối Procon (đồng đội).
Lần đầu tiên thử sức ở sân chơi quy mô quốc tế nhưng đã xuất
sắc chinh phục thành tích ấn tượng, sinh viên Trần Văn Đan
Trường chia sẻ: “Em rất vui và hào hứng khi được tham gia tranh
tài tại cuộc thi lớn lần này. Đây là cơ hội để em được học hỏi, cọ
xát và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Thời gian ôn tập để
chuẩn bị cho kỳ thi là không nhiều, tuy nhiên nhờ tâm lý bình
tĩnh, tự tin, cộng với nền tảng kiến thức được trang bị tại trường
đã giúp em lần lượt vượt qua các thử thách từ phần thi lập trình
cho đến phần thi Procon”.

Ảnh:
Ảnh:Tư
Tưliệu
liệu

Phạm Thị Quỳnh

ASIAN SCHOOL PORTRAITS

Ấn tượng khối ngành
Công nghệ thông tin SIU
Tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn nói
chung và Khoa Công nghệ thông tin (CNTT)
nói riêng, tất cả sinh viên đều được trao cơ hội
để trau dồi và phát huy năng lực bản thân. Rất
nhiều sân chơi do nhà trường tổ chức cũng như
tạo điều kiện để sinh viên tham gia thi tài tại
các cuộc thi quy mô và uy tín như: Olympic Tin
học SIU mở rộng, Sinh viên nghiên cứu khoa
học, Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN,
Cuộc đua số, Olympic Tin học SV Việt Nam,
Procon Việt Nam, Kỳ thi Lập trình SV Quốc tế
ICPC, Vietnam Packet Tracer Competition,…
Các sân chơi này là cơ hội để các bạn trẻ được
trau dồi kiến thức, kỹ năng, đồng thời phát huy
tài năng, bản lĩnh của mình. Đây cũng là dịp
để các bạn trẻ giao lưu, học hỏi sinh viên trong
nước và quốc tế, đồng thời gặp gỡ các doanh
nghiệp để từ đó mở rộng cơ hội du học, việc
làm trong tương lai.
Khối ngành CNTT đã và đang là ngành học vô
cùng hấp dẫn của SIU hiện nay bởi môi trường
đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình học thực
tiễn, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Sinh
viên của trường luôn đảm bảo được bồi dưỡng,
cập nhật tri thức công nghệ hiện đại và thực
hành, rèn luyện kỹ năng chuyên môn không chỉ
ở giảng đường mà còn thông qua các câu lạc bộ
công nghệ, hoạt động tham quan thực tế doanh
nghiệp... Hơn thế, SIU còn thu hút các kỹ sư giỏi
lập trình đến từ các công ty phần mềm lớn về
cố vấn các CLB của Khoa CNTT. Với kinh nghiệm
“chinh chiến” của các kỹ sư giỏi này, sinh viên
của trường được “hưởng lợi” nhờ tiếp thu kỹ
năng, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tế,
nâng cao khả năng lập trình, tư duy thuật toán,
từ đó có định hướng tốt nhất về nghề nghiệp
tương lai cũng như đáp ứng ngay nhu cầu nhân
sự tại các công ty, doanh nghiệp trong nước và
quốc tế.

Các thành viên trong đội tuyển của SIU và thầy hướng dẫn

Học bổng Tài năng Công nghệ thông
tin SIU chính thức tìm kiếm ứng viên
Chương trình học bổng lần đầu tiên được áp dụng tại Đại học Quốc tế Sài Gòn
với tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng dành cho các bạn trẻ đam mê và mong
muốn theo học khối ngành CNTT với 4 chuyên ngành “hot” của thời đại công
nghệ 4.0: Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, An ninh mạng và Mạng
máy tính.
• 10 suất học bổng Chủ tịch SIU toàn phần gồm: học phí khoảng 245,2 triệu/
suất và sinh hoạt phí (trị giá 80.000.000 đồng) 4 năm đại học dành cho
học sinh thi THPT có tổng điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển từ 22 trở lên, hoặc
đạt từ 750 điểm trở lên trong kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM.
• 10 suất học bổng toàn phần năm 1 trị giá khoảng 61,3 triệu/suất dành cho
học sinh thi THPT có tổng điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển từ 19 trở lên, hoặc
đạt từ 650 điểm trở lên trong kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM.
• 10 suất học bổng 50% học phí năm 1 trị giá khoảng 30,7 triệu/suất dành
cho học sinh thi THPT có tổng điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển từ 18 trở
lên, hoặc đạt từ 600 điểm trở lên trong kỳ thi đánh giá năng lực của
ĐHQG TPHCM.
truong QU C TE A CHAU
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NHÀ TRƯỜNG QUAN TÂM

ASIAN SCHOOL'S CONCERNS

NHAÂ TRÛÚÂNG

QUAN TÊM

“SAY YES TO READING!” LÀ SÂN
CHƠI MỚI VỀ HỌC THUẬT VỚI
MỤC ĐÍCH TRUYỀN CẢM HỨNG VÀ
RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH THÓI
QUEN ĐỌC SÁCH, TỰ TÌM HIỂU,
BỒI DƯỠNG TRI THỨC VỀ KHOA
HỌC TỰ NHIÊN, XÃ HỘI VÀ THỰC
HÀNH KỸ NĂNG TIẾNG ANH.
✒ THANH TRẦN
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”SAY YES TO READING!“
SÂN CHƠI PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TIẾNG ANH
VÀ RÈN LUYỆN THÓI QUEN ĐỌC SÁCH

Ảnh: Tư liệu

“Say Yes to Reading!” diễn ra
với hình thức thi theo đội, dành
riêng cho học sinh Bậc Tiểu học
IPS Trường Quốc tế Á Châu.
Mỗi đội có từ 3-4 thành viên. Các
thành viên sẽ làm việc cùng nhau,
tranh tài với đội bạn bằng cách trả
lời các câu hỏi do các giáo viên
nước ngoài đặt ra qua các bài đọc
bằng tiếng Anh xoay quanh các
chủ đề về khoa học tự nhiên và
xã hội,...
Cuộc thi được tổ chức hoàn
toàn bằng tiếng Anh. Vì thế, các
em học sinh có cơ hội giao lưu,
học hỏi cùng bạn bè, được trau
dồi và thực hành các kỹ năng
tiếng Anh, qua đó rèn luyện các
kỹ năng cần thiết của một công
dân toàn cầu thời hội nhập như:
kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng
thuyết trình, khả năng tư duy,
phản biện,...
Không đơn thuần là một
cuộc thi tiếng Anh, “Say Yes to
Reading!” còn mang đến thông
điệp vô cùng ý nghĩa dành cho
học sinh, đó là thói quen đọc
sách suốt đời, bởi sách là kho tài
nguyên tri thức vô tận, sẽ còn rất
nhiều những kiến thức mới lạ của
thế giới xung quanh chờ các em
tìm hiểu và khám phá.
Với số lượng học sinh tham gia
đông đảo và những kết quả tích
cực mà cuộc thi mang lại, “Say
Yes to Reading!” được xem là
thành công mới của Trường Quốc
tế Á Châu trong nỗ lực mang đến
cho các em học sinh những trải
nghiệm học tập, vui chơi bổ ích
và thoải mái nhất.

Sàn khởi nghiệp SIU

✒ THU HÀ

K

hởi nghiệp luôn là câu chuyện có
sức hấp dẫn đối với nhiều bạn trẻ
đam mê kinh doanh ngay từ khi
còn ngồi trên ghế nhà trường. Môi
trường đại học cũng là nơi lý tưởng nhất cho
những ý tưởng khởi nghiệp. Và nhiệm vụ của
một trường đại học hiện đại không chỉ là truyền
đạt kiến thức mà còn phải khơi dậy tinh thần
khởi nghiệp của sinh viên.
SIU startUP được xây dựng và phát triển
dựa trên ý tưởng về mô hình những coworking
space (không gian làm việc chung) hiện đại
hiện nay trên thế giới, được xem là nơi lý tưởng
để hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp của sinh
viên Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU).

“VƯỜN
ƯƠM”
KHỞI
NGHIỆP
CHO
SINH VIÊN

SIU START

Trải nghiệm coworking space hiện đại
Trong những năm gần đây, mô hình không
gian làm việc chung coworking space bắt đầu
bùng nổ tại Việt Nam do được nhiều nhà đầu
tư quan tâm. Đặc điểm nổi bật của coworking
space là mang đến trải nghiệm mở, tăng khả
năng kết nối và kích thích sức sáng tạo, đem lại
hiệu quả làm việc cao hơn.
Ứng dụng mô hình này, SIU đã cho ra đời
“SIU startUP” mô phỏng các văn phòng làm
việc đúng chuẩn quốc tế của một coworking
space hiện đại, từ việc set-up nội thất đến các
tiện ích văn phòng khác như phòng họp, phòng
hội thảo, phòng làm việc, phòng tiếp khách, khu
lễ tân, khu relax… Tất cả đều được trang bị máy
móc, thiết bị hiện đại phục vụ công việc cá nhân
cũng như làm việc nhóm.

SIU startUP được xem là “vườn ươm khởi nghiệp” - nơi nuôi dưỡng
và phát triển các mô hình start-up của sinh viên

“Vườn ươm” khởi nghiệp
Với “SIU startUP”, sinh viên đã và đang
có ý tưởng kinh doanh nhưng chưa thể thực
hiện được, hoặc khao khát tạo dựng điều mới
mẻ cho riêng mình, thì đây là nơi sẽ giúp cho
những “hạt” ý tưởng ấy được nảy mầm.
Khi đăng ký tham gia vào các nhóm phát
triển ý tưởng, sinh viên sẽ có cơ hội được
trang bị, cọ xát với môi trường kinh doanh
thực tế. Bên cạnh kiến thức được lĩnh hội trên
giảng đường, thì “vườm ươm” này đóng vai
trò là nơi để sinh viên thực hành, phát triển
các ý tưởng đồng thời giúp các bạn làm quen
với môi trường làm việc chuyên nghiệp để rèn
luyện kỹ năng chuyên môn phục vụ nhu cầu
công việc sau này.
Ngoài ra, để truyền cảm hứng và khích lệ
tinh thần khởi nghiệp, SIU còn thường xuyên
mời các chuyên gia về khởi nghiệp và lãnh
đạo doanh nghiệp đến trao đổi và chia sẻ kinh
nghiệm khởi nghiệp, tổ chức các cuộc thi khởi
nghiệp, hoạt động câu lạc bộ, hội thảo… như
một cách tiếp lửa cho sinh viên. Rất nhiều
sinh viên của SIU đã khởi nghiệp thành công,
thành lập doanh nghiệp, tạo việc làm cho nhiều
người khác. Những cựu sinh viên tiêu biểu có
thể kể đến như: Nguyễn Xuân Thảo - Sáng
lập và điều hành Công ty TNHH Đầu tư Du
lịch Sài Gòn Trẻ, Nguyễn Quốc Việt - Sáng
lập và Giám đốc Công ty TNHH SX-TM-DV
ATF, Vũ Văn Quang - Sáng lập và Giám đốc
Công ty TNHH TM-DV Ẩm thực đường phố
và Công ty TNHH TM-DV Tổng hợp Phượng
Hoàng Việt Nam, Nguyễn Khánh Phát - Sáng
lập và điều hành Công ty TNHH MTV TMDV-XD Khánh Gia Phát, Phan Đức Thuận Sáng lập và Giám đốc Thuận Hải Phan Rang
Group,…
truong QU C TE A CHAU
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Đưa doanh nghiệp vào lớp học
GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO THỰC TẾ CỦA SIU
✒ NGUYỄN HÀ

Á

p dụng mô hình “lớp học doanh nghiệp” vào chương trình đào
tạo, Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) giúp sinh viên tích lũy kiến
thức, kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm thực tế, từ đó dễ
dàng đáp ứng nhu cầu công việc sau khi tốt nghiệp.

1. Lớp học doanh nghiệp là một mô hình đào tạo hiện đại
gắn liền với thực tiễn thường xuyên diễn ra tại SIU.
2. Một trong những mô hình “lớp học doanh nghiệp” được
áp dụng cho sinh viên Khoa Công nghệ thông tin SIU. Với chủ
đề “Kiểm thử phần mềm”, lớp học được xây dựng giống với
môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp, và sinh viên
được thực hành trên chính sản phẩm của công ty.
3. Sinh viên SIU trong giờ học thực tế môn “Công tác kỹ sư
Công nghệ thông tin” tại Công ty FPT Information System
HCM (FPT IS HCM) do giảng viên Lê Phước Cường đồng thời là
Trưởng phòng Tuyển dụng FPT IS HCM trực tiếp giảng dạy.
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Có gì “hot” ở “lớp học doanh nghiệp” của SIU?
Mô hình “lớp học doanh nghiệp” được SIU áp dụng cho 14 chuyên
ngành đào tạo gồm: Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, An ninh
mạng, Mạng máy tính, Luật kinh tế quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Quản trị
kinh doanh, Thương mại điện tử, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng,
Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế, Quản trị du lịch, Quản trị nhà
hàng - khách sạn và Marketing. Với việc áp dụng mô hình này, các
lớp học được xây dựng giống với môi trường làm việc thực tế tại các
doanh nghiệp, sinh viên trực tiếp thảo luận, thuyết trình và thực hiện
các dự án, tạo ra sản phẩm... Phương pháp dạy và học này mang đến
sự trải nghiệm khác biệt. Sinh viên học đến đâu được thực hành ngay
đến đó, chính vì thế kỹ năng làm việc được hình thành ngay khi bắt
đầu vào học tại trường.
Đặc biệt, tham gia giảng dạy tại các “lớp học doanh nghiệp” là
đội ngũ những chuyên gia, CEO, những người đang giữ vị trí quan
trọng tại các công ty, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế. Chính kinh
nghiệm thực tiễn từ giảng viên đảm bảo cung cấp cho người học
những thông tin bổ ích, bám sát thực tế công việc, đồng thời được
cập nhật những kiến thức mới nhất, nâng cao tính quốc tế trong môi
trường học tập.
Những kiến thức thực tế tích lũy được đã giúp sinh viên SIU dễ
dàng thích nghi với môi trường công việc ngay khi ra trường. Như em
Nguyễn Văn Luận (sinh viên chuyên ngành Khoa học máy tính), ngay
từ khi còn đi học đã nghiên cứu và chỉnh sửa lại 2 trong số những
module chính của phần mềm Odoo ERP là Mua hàng và Bán hàng để
phù hợp với thực tế sử dụng tại các doanh nghiệp Việt Nam và được
khách hàng đánh giá rất cao. Luận cũng là một trong số nhiều sinh
viên SIU được doanh nghiệp nhận vào làm từ khi chưa tốt nghiệp...
Theo khảo sát năm 2019, gần 97% sinh viên của SIU có việc làm
ngay sau khi tốt nghiệp, 3% còn lại học lên bậc học cao hơn hoặc
chuyển tiếp du học tại nhiều nước trên thế giới. Sinh viên của trường
đã và đang đạt được những thành công tại các công ty hàng đầu Việt
Nam và tập đoàn đa quốc gia danh tiếng.

Ảnh: Tư liệu

Mục tiêu đáp ứng nhu cầu xã hội
Hiểu được vai trò của việc gắn kết giữa nhà trường và doanh
nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu thực
tế, trong nhiều năm qua, SIU đã áp dụng mô hình “lớp học doanh
nghiệp” vào chương trình đào tạo. Đây là chương trình đặc biệt của
SIU với mục tiêu đào tạo ra những cử nhân chất lượng cao, có kinh
nghiệm làm việc, tư duy nghề nghiệp và kỹ năng chuyên môn cần
thiết, thích ứng được với môi trường làm việc mang tính cạnh tranh
toàn cầu.

✒ QUANG MINH

T

ạo ra sân chơi mới để học sinh có cơ
hội chia sẻ, cập nhật những kiến thức
về cuộc sống xung quanh là mục đích
của chương trình phát thanh học sinh
VOS do Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á
Châu tổ chức.
Đều đặn vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần,
mỗi số của VOS được “lên sóng” tại các cơ sở
IPS. Nội dung của các bài phát thanh được biên
tập tỉ mỉ và chi tiết, xoay quanh các chủ đề về
học đường, các hoạt động tại trường hay những
thông tin, kiến thức bổ ích về thế giới khoa học
- tự nhiên. Các thành viên của câu lạc bộ VOS
cũng thường xuyên rèn giọng đọc để mang đến
những bài phát thanh thu hút và đặc sắc nhất
dành cho các “thính giả nhí” của Asian School.
Bên cạnh những cuộc thi, những hoạt động
ngoại khóa, vui chơi thường xuyên được tổ
chức tại Trường Quốc tế Á Châu, chương trình
phát thanh học sinh VOS đã mang đến một “làn
gió mới”, là nơi học sinh được trau dồi, cải thiện
và phát huy khả năng ngôn ngữ cũng như rèn
luyện sự mạnh dạn, tự tin khi nói trước đám
đông. Đồng thời, thông qua những nội dung bổ
ích mà chương trình mang đến, học sinh còn
được khám phá thêm nhiều kiến thức thú vị về
thế giới xung quanh, từ đó khơi gợi cho các em
trí tò mò, tưởng tượng và sự ham học hỏi.

ĐỘC ĐÁO
VÀ MỚI LẠ
CHƯƠNG TRÌNH
PHÁT THANH
HỌC SINH

VOS
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DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
Dấu ấn những “lần đầu” khó quên

Hình thức giảng dạy trực tuyến đã được Trường Quốc tế Á Châu (Asian School)
triển khai nhanh chóng để tránh gián đoạn việc học của học sinh trước kỳ
nghỉ dài do tác động của đại dịch toàn cầu Covid-19. Cũng từ đây, lần đầu
tiên thầy và trò Asian School cùng nhau trải nghiệm dạy và học online, gặp
phải muôn vàn tình huống khó khăn, thử thách nhưng cũng tràn đầy cảm xúc
và niềm vui. Dấu ấn về những “lần đầu tiên” này sẽ là những kỷ niệm đẹp
khiến thầy và trò không bao giờ quên…
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Đợt dịch Covid-19 vừa qua đã ảnh hưởng rất nhiều đến hầu hết các lĩnh
vực trong xã hội và giáo dục cũng không ngoại lệ. Rất nhiều lao động
không được nhận lương, thậm chí là mất việc, nhưng tôi và các đồng
nghiệp cảm thấy may mắn khi được ban lãnh đạo Trường Quốc tế Á Châu
đảm bảo công việc và hỗ trợ lương trong thời gian tạm nghỉ. Điều đó giúp
cho tôi cảm thấy yên tâm, tin tưởng và mong muốn cống hiến nhiều hơn cho trường. Quãng
thời gian nghỉ chống dịch cũng giúp tôi có cơ hội: nâng cao chuyên môn qua những tiết dạy
online, trò chuyện và thấu hiểu tâm tư của các em học sinh nhiều hơn, trao đổi với đồng
nghiệp để có được những bài giảng tốt nhất. Đặc biệt, thời gian này cũng giúp tôi nhìn lại
mình để khắc phục những thiếu sót của bản thân trong quá trình làm việc vừa qua, đồng
thời phát triển thêm những điểm mạnh của mình để khi việc học trở lại bình thường, tôi sẽ
trở thành một con người hoàn toàn mới, giàu năng lượng hơn, nhiệt huyết hơn, chuyên môn
tốt hơn, để xứng đáng là một phần của Asian School.

Giáo viên Đoàn Ngọc Khánh Linh (cơ sở Trần Nhật Duật)

Khi dịch Covid-19 bùng phát, cả nước chung tay chống dịch, trường học cũng
tạm dừng hoạt động vì sự an toàn của hàng triệu học sinh nhưng chúng tôi
- “những người lái đò” vẫn tiếp tục công việc của mình nhưng với một cách
thức khác, chưa từng có trong tiền lệ.
Trong những ngày giãn cách toàn xã hội ấy, mặc dù không đến trường,
không trực tiếp đứng lớp giảng dạy nhưng chúng tôi vẫn có những "lớp học không khoảng
cách" - lớp học online để mang đến kiến thức, tránh gián đoạn việc học của học sinh. Và có lẽ
những tiết học này đã trở thành một kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp trồng người của tôi.
Để có thể hoàn thiện được một bài giảng online là cả một quá trình, có thể phải mất vài ngày
để vừa chuẩn bị nội dung bài học, vừa thu âm và ghi hình. Vất vả nhất có lẽ là phần thu âm
vì ở nhà không đủ trang thiết bị hiện đại để lọc âm thanh nên tôi luôn chọn thu vào giữa đêm
khuya yên tĩnh, vắng lặng nhất, khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ say. Bởi chỉ cần một tiếng
động nhỏ, một âm thanh rả rích của côn trùng hay một tiếng rao đêm vang lên thì việc thu
âm bài dạy sẽ phải làm lại. Dù vất vả là thế nhưng tôi tin rằng tôi không hề đơn độc. Đâu
đó vẫn có những đồng nghiệp cũng đang lặng thầm làm việc và có cả những học sinh của tôi
cũng đang miệt mài bên trang vở. Để rồi khi bài dạy được hoàn thiện, học sinh được tiếp nhận
những kiến thức mới thì mọi khó khăn, vất vả cũng không còn mà thay vào đó là niềm hạnh
phúc, là nguồn động lực mạnh mẽ để tôi tiếp tục những bài giảng sau. Mọi thứ rồi cũng sẽ
quay dần vào đúng quỹ đạo vốn có của nó và kỷ niệm về những bài dạy được thu giữa đêm
khuya, về một kỳ nghỉ thật dài sẽ mãi là hành trang đầy trân quý trong sự nghiệp của tôi.

Giáo viên Hồ Thị Thanh Thảo (cơ sở Cộng Hòa)

Nhắc đến những tháng đầu năm 2020, chúng ta không thể không nhớ đến
Covid-19, một đại dịch gây ra bởi virus có khả năng lây lan nhanh chóng,
tạo nên những tác động và thay đổi to lớn đến cuộc sống của toàn thể nhân
loại. Tuy đại dịch đã thuyên giảm ở Việt Nam, mọi người đã gần như trở
về với cuộc sống thường lệ nhưng dấu ấn về lần đầu tiên thực hiện bài
giảng online vẫn luôn được nhắc đến như một kỷ niệm khó quên đối với tôi.
Đó là vào tháng 2, sau khi có quyết định học sinh tạm nghỉ học để phòng tránh sự lây lan
dịch bệnh Covid-19 thì việc học online đã được nhà trường bắt đầu triển khai. Vì thế, hầu
hết các thầy cô ở trường ai nấy đều tìm hiểu, chuẩn bị và được hướng dẫn thật chu đáo về
phương pháp dạy học hiện đại thời công nghệ 4.0 này để học sinh đạt được chất lượng học
tập cao nhất. Đối với tôi, đây là một nhiệm vụ vô cùng mới mẻ, đầy thử thách nhưng cũng
vô cùng thú vị vì đây là lần đầu tiên mình được “lên sóng”. Ban đầu, tôi gặp không ít khó
khăn trong công tác chuẩn bị, làm quen với phần mềm ứng dụng để sử dụng một cách
thành thạo. Tuy nhiên với sự hỗ trợ và giúp đỡ tận tình của Quản lý và đồng nghiệp, tôi
đã có thể xây dựng giáo án, phương pháp truyền đạt hiệu quả. Có thể nói các bước chuẩn
bị, lắng nghe phản hồi, hướng dẫn và tổng hợp kết quả, gần như diễn ra liên tục, là sự nỗ
lực không nhỏ của một tập thể từ Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên kỹ thuật, học sinh
và Quý Phụ huynh. Quá trình có thể gian nan, tuy nhiên với trách nhiệm nghề nghiệp, các
thầy cô luôn cố gắng tích cực và dành tâm huyết để học sinh dù ở nhà vẫn lĩnh hội được
kiến thức đầy đủ nhất thông qua việc dạy học online trong giai đoạn khó khăn này.
Có thể nói, việc dạy online vừa là kỷ niệm đáng nhớ, vừa là cú huých để đưa công nghệ vào
trường học sâu sắc hơn nữa. Tôi và các đồng nghiệp sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ thông
tin nhiều hơn vào việc giảng dạy, mang đến cho học sinh những tiết học thú vị, sinh động
và hiệu quả tiếp thu cao hơn.

Giáo viên Trần
Trung Toàn (cơ sở
Cao Thắng)

Dịch bệnh Covid-19 đã
gây ảnh hưởng rất lớn
đến đời sống của toàn
thể nhân loại và đối với tôi nó cũng
đã để lại nhiều điều đáng nhớ. Trong
đó, đặc biệt nhất là việc các hoạt động
giảng dạy tại trường bị gián đoạn, phải
chuyển sang hình thức dạy học online
cho các em học sinh. Mặc dù còn khá bỡ
ngỡ vì là lần đầu tiên áp dụng phương
thức dạy học trực tuyến hiện đại này,
nhưng nhờ vậy mà tôi có thêm cơ hội
mở mang kiến thức, trau dồi kỹ năng và
nâng cao hơn trình độ chuyên môn của
mình. Khi thấy các em học sinh học tập
chăm chỉ, chịu khó tương tác, trao đổi
và hiểu bài nhiều hơn trong lúc học, tôi
đã cảm thấy rất vui. Tôi thật sự cảm ơn
nhà trường đã luôn tạo điều kiện thuận
lợi để tôi và các đồng nghiệp được giảng
dạy và hoàn thành các nhiệm vụ được
giao.

Giáo viên Nguyễn
Thị Thy Trang (cơ
sở Thái Văn Lung)

Năm học 2019-2020 là
một năm vô cùng đáng
nhớ với cô trò Trường
Quốc tế Á Châu. Có lẽ không ai ngờ tới
có một ngày những hoạt động như dạy,
học và hội họp... đều diễn ra hoàn toàn
qua màn hình vi tính hoặc điện thoại.
Trường Quốc tế Á Châu đã triển khai
chương trình dạy học online kịp thời và
nhanh chóng để ứng phó với dịch bệnh
Covid-19. Tất nhiên khi chuyển sang
hình thức dạy và học trực tuyến, giáo
viên gặp nhiều khó khăn khi soạn giáo
án; dựng video; tương tác, nắm bắt tình
hình học sinh... Nhưng rồi khi đọc báo,
xem tin tức của những đồng nghiệp dạy
ở các trường vùng sâu vùng xa, tôi thật
sự xúc động vì khó khăn của mình chưa
là gì so với việc nhiều em nhỏ không
có điều kiện bắt được sóng wifi, không
có sóng điện thoại, phải lên núi dựng
lều giữa trời mưa lạnh chỉ để bắt sóng
4G nhằm tham gia lớp học. Nhiều em
không dám mở camera lên cho cô và
các bạn nhìn mặt vì "cô ơi con phải lên
núi, con xấu hổ...". Các em đã luôn khát
khao được học và tìm mọi cách để khắc
phục hoàn cảnh. Tất cả những điều đó
đã thôi thúc bản thân tôi cũng như các
đồng nghiệp không ngừng nỗ lực nhiều
hơn nữa để có thể mang đến những tiết
học chất lượng nhất, hiệu quả nhất cho
học sinh thân yêu dù trong bất cứ điều
kiện hay hoàn cảnh khó khăn nào.
truong QU C TE A CHAU
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ÛÚÁC MÚ

Các xếp hạng của Đại học Dankook:
• Xếp hạng 251-260 tại Châu Á và hạng 32 tại Hàn Quốc
theo QS World University Rankings 2019.
• Xếp hạng 27 tại Hàn Quốc theo Center for World
University Rankings 2018-2019.
• Xếp hạng 35 tại Hàn Quốc theo U.S. News & World
Report Global Universities Rankings 2020.
Đại học DanKook (DKU) đã ký kết hợp tác
cùng Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU)

Cụ thể, SIU và DKU hợp tác toàn diện trên các lĩnh
vực: trao đổi sinh viên; trao đổi giảng viên; hợp tác
nghiên cứu, tổ chức hội thảo và các chương trình văn
hóa. Đáng chú ý, sinh viên SIU thuộc chương trình
trao đổi sinh viên giữa hai trường - được tài trợ 100%
học phí chuyển tiếp du học tại DKU trong một năm
học. Sinh viên chỉ chi trả các khoản sinh hoạt phí,
giáo trình, thực tập - thực tế, bảo hiểm, học phí các
môn tự chọn khác…
Từ cột mốc ký kết hợp tác này, mạng lưới đối tác
quốc tế của SIU ngày càng phủ rộng đến các quốc gia
trong khu vực và trên thế giới. Sinh viên của trường
dễ dàng có cơ hội trải nghiệm các chương trình trao
đổi học thuật cũng như các chương trình liên kết
quốc tế chất lượng.
28
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L

à một trong những trường đại học tư thục đầu tiên và lâu đời nhất Hàn
Quốc, Dankook University đã và đang là lựa chọn lý tưởng của không chỉ
các bạn trẻ Hàn Quốc mà còn nhiều sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.
Được thành lập năm 1947 khi Hàn Quốc vừa giành độc lập, đến nay, với hơn 70
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đại học, DKU đã vươn mình trở thành
một trong 5 trường đại học quy mô lớn nhất Hàn Quốc, xếp hạng 32 trong danh
sách các trường đại học tốt nhất xứ sở kim chi với hơn 20.000 sinh viên đang
theo học và đội ngũ giảng dạy gồm 630 giảng viên có trình độ chuyên môn cao.
DKU hiện có 21 trường đại học thành viên và 13 trường sau đại học chuyên
nghiệp phân bổ giữa 2 cơ sở là Jukjeon và Cheonan. Trong khi Jukjeon là “đại
bản doanh” của các trường thành viên thuộc khối công nghệ thông tin và văn
hóa như: Trường Giáo dục khai phóng, Nghệ thuật & Thiết kế, Khoa học tự
nhiên, Khoa học xã hội, Kinh doanh, Luật, Giáo dục, Kỹ thuật, và Âm nhạc thì
Cheonan là nơi tọa lạc của Trường Nghệ thuật, Giáo dục thể chất, Dược, Nha
khoa, Ngôn ngữ... Các tiện nghi hiện đại như: quán cà phê, cửa hàng văn phòng
phẩm, nhà sách, ngân hàng, trạm ATM hay các sân tập thể thao, phòng gym,
phòng khám, hội trường… nằm ngay trong khuôn viên của 2 cơ sở này, vì vậy,
sinh viên được tiếp cận mọi thứ mà không cần phải đi đâu xa. Hoạt động ngoại
khóa tại DKU vô cùng đa dạng và sinh viên có thể thoải mái lựa chọn câu lạc bộ
hoạt động ở các lĩnh vực như: văn hóa, thể thao, tôn giáo, nghệ thuật, khoa học,
học thuật, thiện nguyện…
Bên cạnh chương trình đào tạo đa lĩnh vực, Dankook University còn mang
đến cơ hội học tập, nghiên cứu đa dạng cho sinh viên với mạng lưới hợp tác đào
tạo và trao đổi sinh viên cùng hơn 350 trường đại học trên khắp thế giới.
Ngoài ra, DKU có thế mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học với nhiều
trung tâm như: Viện nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp, Viện nghiên cứu khoa
học công nghệ cao, Viện nghiên cứu khoa học xã hội, Viện nghiên cứu công
nghệ vật liệu mới… Ngoài ra, trường còn có 2 bệnh viện lớn: Dankook University
Hospital với 300 giáo sư, 500 điều dưỡng viên và 600 nhân viên; Dankook
University Dental Hospital với 130 chuyên gia y tế và 80 nhân viên. Hiện nay,
DKU đang tập trung nghiên cứu y học, nha khoa, dược và chăm sóc sức khỏe với
nhiều thành tựu nhằm đưa tên tuổi của trường trở thành trường đại học đẳng
cấp quốc tế.

Ảnh: www.korea.net.vn
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Các xếp hạng
của La Trobe
University:

• Top 300 trường đại học tốt nhất
thế giới theo Times Higher
Education World University
Rankings 2019
• Top 400 trường đại học tốt
nhất thế giới theo QS World
University Rankings 2021
• Top 50 trường có chương
trình đào tạo Quản trị nhà
hàng - khách sạn và Du
lịch tốt nhất thế giới theo
ShanghaiRanking's Global
Ranking of Academic Subjects
2019 - Hospitality & Tourism
Management
• Ngoài ra, La Trobe còn được
Hội đồng nghiên cứu Úc công
nhận đạt chuẩn quốc tế trong
nghiên cứu khoa học của 23
lĩnh vực như: Trí tuệ nhân tạo,
Xử lý hình ảnh, Ngôn ngữ học,
Khảo cổ học…

T
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Các cựu sinh viên La Trobe tiêu biểu:

• TS. Geoff Raby - Chủ tịch và Giám đốc điều hành Geoff Raby & Associates
• GS. Paul Yip - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu hành vi tự tử, giảng viên Đại học
Hong Kong
• Elizabeth Proust - Chủ tịch Ngân hàng Melbourne và Nestle Australia
• TS. Hala Raghib - Giám đốc điều hành Orpharma
• Andrew Robb - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại và Đầu tư Úc
• Jarryd Burns - Đồng sáng lập Thankyou
• Tim Dunlop - CEO RMG Tech

La Trobe University
đang trong quá trình
ký kết hợp tác với
Trường Đại học Quốc tế
Sài Gòn nhằm xây dựng và

phát triển môi trường học thuật
vững mạnh. Học sinh - sinh viên
thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế
Á Châu (GAIE) đạt chương trình
học bổng Sinh viên Đông Nam
Á (tối đa 30% học phí) sẽ được
La Trobe University đặc biệt trao
thêm 2.000 AUD. Chương trình
học bổng đặc biệt này kéo dài từ
tháng 9/2020 đến 11/2021.
Mọi thông tin chi tiết và hồ sơ
đăng ký xét học bổng liên hệ qua
email:
admissions@worldlink.
edu.vn / Hotline: 0886 128 128
truong QU C TE A CHAU
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hành lập năm 1964, La Trobe University tự hào là một trong những cơ sở giáo dục bậc
đại học và sau đại học lâu đời và xuất sắc bậc nhất xứ sở chuột túi với gần 39.000 sinh
viên và học viên cao học, hiện đang theo học tại 7 học sở với đầy đủ cơ sở vật chất và
trang thiết bị hiện đại, phục vụ cho công tác dạy, học và nghiên cứu. 7 học sở của La
Trobe lần lượt là: Melbourne, Sydney, Albury-Wodonga, City, Bendigo, Mildura, Shepparton.
Ngoài ra, trường còn cung cấp các khóa đào tạo trực tuyến cho những người không có điều
kiện theo học tại trường.
La Trobe hiện cung cấp chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học với nhiều chuyên
ngành trải dài trong các lĩnh vực: Nghệ thuật, Truyền thông, Khoa học xã hội, Giáo dục, Sức
khỏe, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, Luật học, Tội phạm học.
Bên cạnh công tác dạy và học xuất sắc, La Trobe còn được công nhận là một trong những
trường đại học nghiên cứu hàng đầu với hơn 2.500 học giả và nghiên cứu sinh hiện đang thực
hành nghiên cứu tại các Khoa và Trường thành viên hay Viện nghiên cứu trực thuộc La Trobe.
Tính đến năm 2017, La Trobe đã công bố hơn 3.000 công trình nghiên cứu trên nhiều tạp chí,
sách, báo cáo khoa học... Qua đó, được Academic Ranking of World Universities xếp hạng 301
trong danh sách các trường đại học có hoạt động nghiên cứu khoa học xuất sắc nhất thế giới.
Kể từ khi thành lập đến nay, cộng đồng cựu sinh viên La Trobe đã không ngừng lớn mạnh
với hơn 200.000 cựu sinh viên hiện đang sinh sống và làm việc tại hơn 100 quốc gia và vùng
lãnh thổ. Các cựu sinh viên La Trobe đã và đang tạo nên nhiều dấu ấn trên trường quốc tế.
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Ngôi trường quốc tế của em

Một ngôi trường xanh, sạch, đẹp với đầy đủ các tiện
ích hiện đại chính là ngôi trường mơ ước của rất nhiều
học sinh. Thấu hiểu điều này, Trường Quốc tế Á Châu
(Asian School) đã và đang từng ngày nỗ lực mang đến
môi trường học tập tốt nhất dành cho các em học sinh
của mình.
Năm học 2020-2021, Asian School tiếp tục đầu tư cơ
sở vật chất theo tiêu chuẩn của Hội đồng các trường
quốc tế - CIS (tổ chức hàng đầu thế giới về kiểm định
và công nhận các trường đạt tiêu chuẩn quốc tế) bằng
cách cải tiến các phòng học, phòng chức năng, thiết kế
các khu công nghệ, khu thư giãn, tăng cường diện tích
mảng xanh cho không gian ngoài lớp học… nhằm đem
đến môi trường tối ưu nhất để học sinh học tập hiệu
quả, sinh hoạt vui vẻ và thư giãn thoải mái sau giờ học.

Ảnh: www.amazonaws.com

Cùng khám phá “diện mạo” mới của Asian School có
gì đặc biệt nhé!
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✒ MINH ANH
Từng là những gương
mặt học sinh ưu tú
của Trường Quốc tế Á
Châu được thầy cô yêu
thương, bạn bè mến
mộ, khi chuyển tiếp
du học, hai anh em
Đoàn Khôi Nguyên và
Đoàn Nguyễn Phương
Khanh tiếp tục khẳng
định tài năng và bản
lĩnh của mình khi gặt
hái được vô số thành
tích ấn tượng trên
đất Mỹ. Cả hai đều
xuất sắc tốt nghiệp
thủ khoa lớp 12 và
đậu vào các trường
đại học công lập danh
tiếng.

ĐOÀN KHÔI NGUYÊN,

ĐOÀN NGUYỄN PHƯƠNG KHANH

Đ

oàn Khôi Nguyên
và Đoàn Nguyễn
Phương Khanh hiện
là sinh viên của
California State Polytechnic
University - Pomona (xếp hạng
14 các trường đại học tốt nhất,
hạng 9 các trường có chương
trình giảng dạy uy tín và hạng 42
trong danh sách các trường có giá
trị tốt nhất ở phía Tây theo U.S.
News & World Report 2020).
Nỗ lực vượt qua giới hạn
bản thân
Từ nhỏ, Khôi Nguyên và
Phương Khanh đều được bố mẹ
sớm định hướng về việc ra nước
ngoài du học. Và việc lựa chọn
32
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Trường Quốc tế Á Châu - ngôi
trường quốc tế với lợi thế về đào
tạo tiếng Anh để gắn bó trong
suốt 10 năm đã tạo cho hai anh
em nền tảng và bước đệm vững
chắc để tự tin hòa nhập với môi
trường giáo dục ở nước ngoài.
Bằng chứng là sau khi chuyển
tiếp du học sang Mỹ và theo
học tại trường phổ thông Bethel
Baptist School - California,
cả hai đều phát huy năng lực
học tập nổi bật của mình. Đoàn
Khôi Nguyên liên tiếp giành các
giải thưởng Lịch sử toàn trường
(2017), giải Toán toàn trường
(2018). Không thua kém anh trai,
cô em gái Đoàn Nguyễn Phương
Khanh - gương mặt tự hào của

Asian School ngày nào cũng liên
tiếp khẳng định mình với điểm
GPA lớp 11 và 12 lần lượt là 4,00
và 4,43. Ngoài ra, em còn đạt các
giải: Toán toàn trường, GPA cao
nhất khối 12. Điều đặc biệt là cả
Khôi Nguyên và Phương Khanh
đều là thủ khoa lớp 12 và được
vinh danh tại lễ tốt nghiệp của
Bethel Baptist School.
Ấn tượng hơn, với điểm SAT
và IELTS vượt trội, Khôi Nguyên
(điểm SAT 1460, IELTS 8.0) và
Phương Khanh (điểm SAT 1440,
IELTS 7.5), xuất sắc đậu vào các
trường đại học công lập danh
tiếng của Mỹ. Khôi Nguyên đậu
cùng lúc 4 trường: California
State University - Long Beach,

Ảnh: Tư liệu

Bản lĩnh Asian School trên đất Mỹ

California
State
University
- Fullerton, California State
Polytechnic University - Pomona
và California State University Los Angeles. Phương Khanh đậu
vào các trường: California State
Polytechnic University - Pomona,
San Diego State University và
California State University Fullerton. Hiện tại, cả hai anh
em đều chọn California State
Polytechnic University - Pomona
để theo đuổi ước mơ của mình.
Khôi Nguyên chuẩn bị bước
vào năm 3 ngành Kiến trúc, còn
Phương Khanh thì năm 2 ngành
Kỹ thuật dân dụng.
Chia sẻ về những “quả ngọt”
diệu kỳ trên đất Mỹ, Phương
Khanh cho rằng những thành tích
mà cả hai đạt được đều xuất phát
từ ý thức tự giác và sự cần cù. Mọi
người thường cho rằng trí thông
minh đóng vai trò rất lớn trong
kết quả học tập, nhưng cô học trò
luôn quan niệm may mắn chỉ mỉm
cười khi chăm chỉ và cố gắng
hết sức. Đặc biệt, cựu học sinh
Trường Quốc tế Á Châu Đoàn
Nguyễn Phương Khanh còn bật
mí: “Việc cố gắng vượt qua giới
hạn của bản thân và chịu khó nghĩ
khác đi đã giúp em đạt giải toàn

trường trong lĩnh vực Toán học.
Em luôn không ngần ngại trình
bày tất cả phương pháp mình có
thể nghĩ đến và cố gắng giải một
bài toán bằng hai, ba, thậm chí
bốn cách khác nhau. Tương tự,
trong cuộc sống, em cũng rút cho
mình kinh nghiệm là đừng bao
giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, quan
trọng là biết chọn cách riêng để
vươn lên và hoàn thiện bản thân”.
Luôn trân trọng và biết ơn
quá khứ
Nhà văn Lỗ Tấn từng nói:
"Trên đường thành công không
có dấu chân của kẻ lười biếng".
Câu nói này rất đúng, đặc biệt là
với những du học sinh như Khôi
Nguyên và Phương Khanh thì sự
nỗ lực, chăm chỉ phải gấp nhiều
lần. Phương Khanh cho biết, ở
môi trường mới, em nhận ra rằng
việc du học không hề dễ dàng
như bản thân từng mường tượng.
Nhưng nhờ quá trình học tập, rèn
luyện ở Trường Quốc tế Á Châu
đã tạo cho em và anh trai nền tảng
vô cùng hữu ích, để không hề thấy
bỡ ngỡ nơi đất khách. Phương
Khanh chia sẻ: “Vốn tiếng Anh
và sự tự tin mà thầy cô ở trường
cung cấp cho em suốt 10 năm đã

giúp em thích nghi rất nhanh với
chương trình học tập tại Mỹ. Một
vài lần, em không biết hay quên
cách giải bài tập, em đã liên lạc
với các thầy cô ở Asian School và
thầy cô không những hướng dẫn
mà còn động viên em rất nhiệt
tình, hơn cả mong đợi. Em rất
cảm kích vì mặc dù là cựu học
sinh nhưng thầy cô vẫn luôn xem
em như một phần không thể tách
rời của trường”.
Là cựu học sinh trưởng thành
dưới mái trường có triết lý đào tạo
nhân văn “Tâm hồn Việt Nam,
giáo dục thế giới”, Nguyên và
Khanh luôn tự nhủ phải tôn trọng,
biết ơn những người đã dạy dỗ,
giúp đỡ mình đồng thời không
được quên nguồn cội và ngay cả
những điều nhỏ nhoi mà mình đã
từng gắn bó. Đối với hai anh em,
“khoảng thời gian tuyệt vời nhất
mà chúng em có được là thời gian
học tập dưới mái trường Quốc tế
Á Châu. Trường đã chứng kiến
chúng em lớn lên và trưởng thành.
Nếu có thể quay ngược thời gian,
được học tiếp ở trường, chúng em
vẫn muốn trở lại và tốt nghiệp
cùng các bạn học chung lớp năm
xưa”, Khôi Nguyên và Phương
Khanh cùng chia sẻ.
truong QU C TE A CHAU
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Nghiêm túc thực hiện chỉ thị của các cơ quan ban ngành, chủ động tổ chức các
phương án phòng, ngừa, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và triển khai
hiệu quả hoạt động dạy học trực tuyến cũng như hỗ trợ miễn 100% học phí cho
học sinh…, Trường Quốc tế Á Châu thể hiện sự ứng phó kịp thời trên tinh thần
nhân văn trước đại dịch toàn cầu Covid-19.

Khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm khó lường, như tất cả các
ngành khác, giáo dục cũng có những giải pháp mạnh mẽ, quyết đoán để ứng phó.
63 tỉnh thành trên cả nước đều cho học sinh nghỉ học để phòng dịch. Tại Trường
Quốc tế Á Châu (Asian School), công tác phòng, chống dịch bệnh cũng được thực
hiện một cách nghiêm túc và khẩn trương.
Ngay cả khi học sinh nghỉ học, Nhà trường vẫn liên tục triển khai các hoạt động
tổng vệ sinh và khử khuẩn khuôn viên cơ sở, phòng học, phòng chức năng; sắp xếp
lại lớp học, phòng nghỉ trưa, nhà ăn; đặc biệt là tập huấn cho giáo viên, nhân viên
về công tác phòng, chống dịch bệnh. Các trang thông tin truyền thông của trường
liên tục cập nhật đến giáo viên, nhân viên, học sinh và Phụ huynh thông tin phòng
dịch bệnh cũng như thông báo về các tình huống phát sinh và hoạt động dạy học
trực tuyến áp dụng trong thời gian học sinh nghỉ học vì dịch Covid-19.
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Cùng cả nước chống dịch

Nỗ lực của từng giáo viên, nhân viên

Ngay từ đầu mùa dịch, Asian School đã lên
phương án triển khai giảng dạy trực tuyến. Trong
những ngày học sinh nghỉ học, giáo viên - nhân viên
của trường đã miệt mài làm việc để chuẩn bị cho
từng tiết dạy online cả chương trình Việt Nam và
chương trình quốc tế với giáo viên nước ngoài theo
đúng thời khóa biểu.
Để có những giờ học online chất lượng và hiệu
quả, giáo viên đã được hướng dẫn, tự học, tự trau
dồi mỗi ngày: học sử dụng các phần mềm dạy học
trực tuyến, học quay video, tập làm MC,... Người giỏi
công nghệ hỗ trợ người biết ít hơn, kể cả những giáo
viên lớn tuổi cũng nỗ lực học hỏi để có thể đáp ứng
công việc trong tình hình mới. Trong những ngày
này, giáo viên, nhân viên đều trở nên bận rộn hơn,
vất vả hơn, nhưng tất cả đều xác định đây là nhiệm
vụ, góp phần chiến thắng dịch bệnh.

3 tháng học sinh phải nghỉ học là điều chưa từng xảy ra trước đây. Và mặc
dù đứng trước rất nhiều tình huống phát sinh chưa từng có trong tiền lệ, gặp
phải muôn vàn khó khăn do dịch bệnh gây ra nhưng thầy và trò Asian School
đều vững vàng vượt qua, hoàn thành nhiệm vụ dạy và học bên cạnh sự hỗ trợ,
hợp tác nhiệt tình từ Phụ huynh. Học sinh của trường từ bậc tiểu học, THCS
cho đến THPT đều thể hiện sự thích ứng rất nhanh trước tình hình mới. Các
em dễ dàng tiếp cận với công nghệ để học tập online tại nhà, chủ động tự học
và trao đổi hàng ngày cùng giáo viên để nắm bắt kiến thức.
Trong khi đó, mặc dù không nằm ngoài sự khó khăn chung vì dịch bệnh
kéo dài, Asian School vẫn quyết định miễn 100% học phí và các chi phí khác
trong thời gian học sinh nghỉ dịch Covid-19. Không dừng lại ở đó, Nhà trường
còn đầu tư các trang thiết bị như: máy đo thân nhiệt hồng ngoại, khẩu trang,
dung dịch sát khuẩn... đặt tại nhiều nơi trong khuôn viên trường. Rất nhiều
poster phổ biến thông tin phòng, chống dịch bệnh cũng được dán để học sinh
hiểu rõ và ý thức hơn trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân… Và khi học sinh
quay trở lại trường, việc khai báo y tế, tổ chức cho các khối lớp ra chơi, ăn trưa
và ra về lệch giờ; tổ chức các lớp học và phòng nghỉ trưa để giãn cách trong
phòng ngừa dịch bệnh cũng được nhà trường nghiêm túc thực hiện…
Có thể thấy rằng, dịch bệnh Covid-19 đã gây ra không ít khó khăn đối với
ngành giáo dục nói chung và giáo viên, học sinh Trường Quốc tế Á Châu nói
riêng. Nhưng nếu nhìn xa hơn, thì thách thức này đã cho thấy tinh thần nhân
văn và những ứng phó kịp thời của Ban lãnh đạo Nhà trường; sự bản lĩnh và khả
năng thích nghi rất nhanh của học sinh và giáo viên. Tất cả đều luôn trong tâm
thế sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Đây cũng là một trong những tiền đề
vô cùng quan trọng để Trường Quốc tế Á Châu duy trì sự phát triển bền vững
trước xã hội đầy biến động và nhiều thử thách như hiện nay.
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CAMP
Chọn khóa hè Asian School - Học nhẹ nhàng,
tiếng Anh vững vàng, kỹ năng phát triển!
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Tham gia khóa hè, học sinh có cơ hội:
• Trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực tiếng Anh, phát triển toàn diện kỹ
năng thế kỷ 21 thông qua việc học tập theo dự án, workshop, hội thảo
nhiều chủ đề.
• Khám phá và thực hành khoa học, công nghệ với chương trình Science,
Media, và lập trình, lắp ráp robot (STEM Robotics).
• Phát huy năng khiếu, sáng tạo trong nghệ thuật (hội họa, âm nhạc, kịch)
và tràn đầy năng lượng với hoạt động thể thao, vận động vui chơi ngoài trời.
• Trải nghiệm một mùa hè sôi động với chuỗi sự kiện ngoại khóa hấp dẫn,
bổ ích để rèn luyện kỹ năng, giá trị sống. Chủ đề dự kiến mỗi tuần: trải
nghiệm tuần lễ phim tại Nhà hát Diên Hồng chuẩn quốc tế của Trường Đại
học Quốc tế Sài Gòn (SIU), khám phá khu nông nghiệp công nghệ cao,
trải nghiệm “Một ngày làm nông dân” tại nông trại Happy Farm, thử tài làm
nghệ sĩ trượt băng nghệ thuật, Toy Festival, Science Fair, trại hè, thưởng
thức tiệc buffet…
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