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TIẾN SĨ BRENDA JANE WILLIAMSON - Tổng Hiệu trưởng hệ thống Trường quốc tế Canada (CISS)
Thân gửi Quý phụ huynh cùng toàn thể thầy cô giáo và cộng đồng học sinh hệ thống Trường quốc tế Canada (CISS)!    
Năm vừa qua, cộng đồng CISS chúng ta đã có một năm học không thể đoán trước được! Tháng ba năm 2020, khi tôi bắt 

đầu gia nhập cộng đồng CISS cũng là lúc hầu hết mọi hoạt động kinh doanh ở TP. HCM và các học xá của trường đều tạm 
đóng cửa, học sinh đang học trực tuyến, các hiệu trưởng tại BCIS và CIS đang hội thảo qua video hàng giờ mỗi ngày. Ai có 
thể ngờ rằng suốt 13 tuần giáo viên, nhân viên của Nhà trường miệt mài làm việc từ xa, tích cực giúp đỡ học sinh học tập 
trên mạng? Và chúng ta có một vài tuần trở lại vui vẻ vào tháng Năm và tháng Sáu, để rồi tiếp tục kéo dài thêm sáu tuần 
chương trình học mở rộng ở trường. Đối với một số học sinh và giáo viên, năm học cuối cùng đã kết thúc chỉ mười ngày 
trước khi năm học này bắt đầu. 

Sự kiên trì là điều cần thiết để thích ứng với nhịp độ nhanh đối với việc học trực tuyến. Ban lãnh đạo và các giáo viên 
thường xuyên tổ chức liên lạc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và giúp đỡ học sinh trong thời gian khó khăn. Học 
sinh đã thích nghi nhanh chóng, thậm chí, nhiều học sinh còn thành công hơn trong việc học khi các bạn có thời gian và 
không gian để tập trung.

Dù trải qua một năm học đầy khó khăn, nhưng chính tinh thần vượt khó của thầy và trò, đặc biệt là với sự ủng hộ từ 
phía phụ huynh, CISS chúng ta có thể tự hào vẫn có một năm học “bội thu” với kết quả: 100% học sinh khối lớp 12 của 
BCIS đã thành công vượt qua kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia, 100% học sinh chương trình OSSD CIS nhận được bằng tốt 
nghiệp Trung học Ontario và 100% học sinh chương trình IB CIS nhận được bằng Tú tài Quốc tế IB. 

Gác lại khoảng thời gian gần một năm vừa qua bị Covid-19 làm gián đoạn việc dạy-học và cuộc sống của chúng ta, bây 
giờ tập thể Nhà trường tràn đầy năng lượng bước vào một học kỳ hai đầy hy vọng hơn. Một trong những tin vui đầu tiên 
chúng tôi nhận được là dù mới chỉ vừa kết thúc học kỳ 1 nhưng đến nay có 223 đơn nhập học của học sinh lớp12 CIS đã được chấp nhận vào các trường đại học quốc tế trên khắp thế giới. 

Ngoài ra, chương trình thực tập làm việc nhằm giúp các em trải nghiệm thực tế đa dạng các ngành nghề, cũng đã đưa 63 học sinh trường BCIS đến làm việc tại các doanh nghiệp địa phương. 
Học kỳ này đã ‘trở lại bình thường mới’ với hầu hết các hoạt động dạy-học đều diễn ra trực tiếp, các sự kiện “Ngày Nhà”, các buổi biểu diễn, các buổi trao chứng nhận “Giáo dục tính cách” cùng 
với nhiều kế hoạch khác... CISS chúng tôi cũng bổ sung thêm các hoạt động mới như việc thành lập Hội Phụ huynh, Hội đồng đảm bảo an toàn học đường và các dịch vụ hỗ trợ học tập cho học 
sinh. Vào tháng 3/2021, chúng tôi mong muốn Quý gia đình sẽ trở lại trường tham gia vào Lễ hội Quốc tế CIS mở rộng. 

Vui Xuân, đón Tết cổ truyền và bắt đầu một năm mới Tân Sửu mang đến cho chúng ta cơ hội để rèn luyện tính cần cù, bền bỉ và trung thực, tất cả đều là những nét đặc trưng của Sửu - con giáp 
của năm, đồng thời cũng hài hòa với đặc điểm Chương trình “Giáo dục tính cách” của CISS. Chúng tôi rất vui khi thấy rằng học sinh CISS đang được học tập và phát triển theo hướng tích cực 
trên nền tảng giáo dục này. 

Tôi hy vọng Quý Phụ huynh và các giáo viên có thể nhận thấy được sự phát triển của học sinh chúng ta trong ấn phẩm CISS Journey lần này. Rất nhiều bài viết được hoàn thiện bởi học sinh, 
ghi chép lại trải nghiệm học tập và phát triển bản thân của chính mình qua một năm. Chúng tôi rất biết ơn quý vị Phụ huynh vì những hỗ trợ bền bỉ đối với Nhà trường và các em học sinh.

Nhân dịp năm mới, đại diện cho nhà trường, kính chúc toàn thể Quý phụ huynh, học sinh, thầy cô một năm mới an khang thịnh vượng, sức khoẻ dồi dào. Chúc mừng năm mới Tân Sửu. CISS

HOS Greeting for New Year Dr. Brenda J. Williamson 
Head of School 
Canadian International School System
Dear CISS Community and parents,
What a genuinely unpredictable year we have had as a CISS community!  When I arrived at CISS last March, our campus was closed, along with most businesses in HCMC, students were 

learning online, principals at BCIS and CIS were video-conferencing for hours each day. Who could have predicted 13 weeks of teachers and staff  working hard from remote locations, actively 
helping students online? A few weeks of joyous return to campus in May and June, and an additional six weeks of school extension?  For some students and teachers, the last school year ended 
just ten days before this school year started. 

Perseverance was needed in the face-paced adaption to online learning. The leadership team and teachers were in constant communication organizing and facilitating learning and helping 
students with wellbeing during a diffi  cult time. Students adapted quickly and many were even more successful in their studies given the time and space to focus.   

What a testimony to the work of our teachers and students to celebrate our successes. 100% of our grade 12 students passed the national examination, 100% received their Ontario Secondary 
School Diploma, and 100% earned IB Diplomas in the various programs across our campuses.  

It’s been nearly a year since Covid-19 disrupted our campus and our lives, and now we look forward to a more hopeful second semester. Already we have been informed of 223 CIS admissions 
to international universities around the world. 

Our fi rst-ever internship program has placed 63 BCIS students in local business to learn about real careers. Most student activities occur face-to-face, including house days, performances, and 
Character Education Assemblies, with many more planned for this semester.  The development of new CISS areas includes the forming of a Parent Group, Student Academic Support Services, and 
Campus Safety.  In March, we look forward to families back on campus for an expanded CIS International Fair.  

The Tet celebration and the start of a new year on the lunar calendar give us a chance to focus on diligence, persistence, and honesty, all traits of the ox.  These traits align with our own CISS 
Character Education, and we continue to see evidence that students are learning and growing in these ways. 

I hope you will see the growth of your students through this edition of the CISS Journey. Many of the articles were written by students, who documented their own experiences in learning and 
personal growth over this past year.  We are so thankful to parents for your continued support of our students and school.

I wish you blessings on your family and hope you have the healthiest and happiest year ahead.  Happy Year of the Buff alo. CISS
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   Chim có tổ, người có tông.
    Cây có cội, nước có nguồn”.

Mỗi người chúng ta lớn lên, không 

phải chỉ nhờ được định hình và nuôi 

dưỡng bằng dòng sữa mẹ mà còn nhờ 

được định tính và phân biệt bằng bản 

sắc riêng của dân tộc mình.

Vậy nên đừng bao giờ để “mất 

gốc”, vì đó sẽ là bi kịch khi chúng ta 

không biết mình từ đâu đến...

“Birds have nests, people have ancestry.

Trees have roots, water has flowing sources”

Every human grows up, not only by being 

formed and nurtured by our mother’s milk, 

but also by being distinguished by his/her own 

national identity.

So never forget your roots, because it’s a 

tragedy when you don’t remember where you 

came from…



          TRẦN THỊ THU HƯƠNG          
Giáo viên IB,  kiêm Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa CIS

Ị
Giáo viên IB,  kiêm Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa CIS

(Tran Thi Thu Huong - IB Teacher, Head of CIS 

Language and Culture Department)

I have sometimes asked my foreign friends who 

come to Vietnam to live and work, “What made you 

decide to come to Vietnam?”

The responses were “Because I love Vietnam; 

because I fancy the beauty of the landscape; because 

I enjoy Vietnamese food; because I find Vietnam a 

peaceful place and Vietnamese people are friendly 

and kind.” Those are typical responses for anyone who 

visits our country. The CISS students and teachers have 

had many exciting and meaningful discoveries and 

experiences from CISS’s Vietnamese language and 

culture curriculum.

The values of Vietnamese people’s traditional 

cultural identity are reflected in the curriculum through 

students working on projects, experiencing field trips 

or interacting with guests. Each journey always leave an 

indelible mark in awareness, emotions and especially 

the mission to preserve, spread and inspire our values 

for Vietnamese students and teachers, as well as 

international friends in the CISS community.

Through annual cultural events such as Hung 

Vuong’s anniversary, Mid-Autumn Festival, Tet all 

arouses the students’ and teachers’ excitement in 

learning and discovery. The experiences of wearing the 

ao dai and wearing conical hats, enjoying Vietnamese 

dishes, participating in folk games, and listening to 

Vietnamese language every day have fostered love 

and attachment to the Vietnamese people. Vietnamese 

students who have been studying at the CISS system 

always feel proud of being educated, nurtured and 

matured physically, intellectually and spiritually. What 

the students take with them is not only the wings of 

wisdom for them to fly high and fly far but also the root 

of cultural values imbued with national identity. At the 

same time the time our students spend being a student 

are discovered and experienced with differences in 

culture, respect, love, sharing and understanding, care 

and optimism. The courage and perseverance to cope 

with life changes and upheavals will not stop them 

from moving forward and being consistent with their 

life goals. Many CISS students go to school far away 

from home, when Tet comes, the spring time rush in 

with feelings of nostalgia about school and friends. 

In particular, their gratitude and messages about the 

cultural values that they have the opportunity to discover 

and comprehend have shaped them to be themselves; 

as authentic Vietnamese--a Vietnamese who spread 

Vietnamese values throughout the five continents. CISS

          TRẦN THỊ THU HƯƠNG          

Bản sắc Việt TẠI CIS
Một góc học tập về bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam của các bạn học sinh CIS

C
ó đôi lần tôi hỏi những người bạn nước ngoài tới Việt Nam sinh sống và làm việc 

rằng “Điều gì làm bạn quyết định tới Việt Nam sống/ làm việc/ du lịch”? 

Hầu hết các câu trả lời là, bởi vì tôi yêu Việt Nam; bởi vì tôi thích vẻ đẹp của 

danh lam thắng cảnh Việt Nam; bởi vì tôi thích đồ ăn Việt Nam; bởi vì Việt Nam yên bình và 

con người Việt Nam thân thiện, tốt bụng...Đó là những câu trả lời rất chung chung, chúng ta 

có thể nghe/ nhìn/ thấy ở bất cứ nơi đâu có người nước ngoài trên dải đất hình chữ S này. 

Riêng đối với các học sinh và giáo viên tại CIS thì rất khác! Mọi người có nhiều sự 

khám phá và trải nghiệm thú vị sâu sắc đối với chương trình giảng dạy Ngôn ngữ và văn 

hóa Việt Nam tại CIS. Những giá trị về bản sắc văn hóa truyền thống của người Việt Nam 

được truyền tải trong chương trình giảng dạy thông qua việc học sinh làm các dự án, trải 

nghiệm trong chuyến đi dã ngoại hoặc giao lưu với khách mời. Mỗi hành trình khám phá 

luôn để lại một dấu ấn khó phai trong nhận thức, cảm xúc và góp phần lan tỏa, truyền 

cảm hứng về các giá trị Việt đến với cộng đồng CIS. 

Hàng năm, các sự kiện văn hóa như giỗ tổ Hùng Vương, Tết Trung thu, Tết cổ truyền... 

đều khơi gợi sự thích thú trong việc tìm hiểu, khám phá của học sinh và giáo viên. Với những 

trải nghiệm mặc áo dài và đội nón lá, thưởng thức các món ăn Việt Nam, tham gia các trò 

chơi dân gian và lắng nghe âm thanh của tiếng Việt hàng ngày, các bạn học sinh đã được 

bồi đắp thêm tình yêu và sự gắn bó với con người Việt Nam. Những học sinh Việt Nam đã, 

đang học tại CIS luôn thấy tự hào khi được giáo dục và nuôi dưỡng, trưởng thành cả về thể 

chất, trí tuệ, tâm hồn. Hành trang mang theo của các em học sinh không chỉlà “đôi cánh” 

của trí tuệ để các em bay cao, bay xa mà còn là “cội rễ”duy trì những giá trị văn hóa đậm bản 

sắc dân tộc. 

Thật ý nghĩa biết bao khi những năm tháng tuổi học trò của các bạn tại CIS lại được 

trải nghiệm những sự khác biệt về văn hóa, học hỏi và rèn luyện về sự tôn trọng, sự yêu 

thương, sự chia sẻ và thấu hiểu, sự quan tâm và tinh thần lạc quan, sự dũng cảm và kiên 

trì để đối diện với cuộc sống nhiều thay đổi và biến động.

Nhiều học sinh người Việt Nam ở CIS khi đi học xa nhà, xa quê hương, mỗi lần Tết đến, 

Xuân về lại trào dâng những cảm xúc nhớ thương, hoài niệm về trường xưa và bạn cũ. Đặc 

biệt là những lời tri ân, nhắn gửi của các em về những giá trị văn hóa truyền thống mà các 

em có điều kiện được lĩnh hội đã định hình giúp các em được luôn là chính mình, là một 

người Việt Nam chân chính - góp phần lan tỏa các giá trị Việt đi khắp năm châu.  CISS



           Tổng hợp bởi các GV 
KIM ANH- KIM YẾN - NHẬT TUYỀN

Giáo viên dạy môn GDCD          
Collected by group 

of Civic Education teachers - 
CISS: Kim Anh - Kim Yen - Nhat Tuyen

Respect in Vietnamese 
culture of CISS

R
espect is an essential aspect of all 

relationships.  Respect is a key quality 

of the new generation global citizens. 

It is no coincidence that UNESCO recognizes 

respect as one of 12 precious living values, 

universal in the world. At CISS, we educate 

our students  to respect the differences in 

language, culture and personality of  different 

ethnic groups and nation. (Ms Van Anh - Teacher of 

Civic Education at AES) So how did CISS students learn 

about  respect? Let’s find out...

Pham Chau An Khue 8.3 & Tran Nhu Y, grade 8.3: 
How have we learned and practiced respect?

At BCIS, students will learn in parallel with the Ministry of Education 

and Training of Vietnam program combined with the ESL program 

(English as a second language) according to Ontario standards. 

Therefore, students understand that the first language is the Vietnamese 

language - this is also the root of their own cultural identity, with English 

as a second language that students learn as a new culture and a new 

language. The policy of respecting the culture and preserving culture 

is also possible at BCIS through the construction and development of 

criteria forming a global citizen's view. The most notable and exciting 

thing for students is participating in activities that allows the students 

to experience the cultural differences. This will help students discover, 

comprehend, and broaden their perspectives on different countries' 

cultures, especially Canada's culture.

“Most importantly, through the activities, we feel that our school 

has shown respect for the culture and brought me many lessons 

from these activities.” 

Ho Dinh Hoang Long & Nguyen Huu Tin - Class 8.3 CIS

“While exchanging and learning, we also encounter several 

obstacles in language, communication forms and ways of thinking 

and customs. However, I feel very excited because I can participate in 

activities.” 

Bao Tam (12th-grade student) shared: "At CIS, I learned about 

Respect through my teachers and friends. Not only do teachers teach 

definitions or theories of Respect, they do it every day. Teachers always 

respect the individual opinions of students when we share different 

perspectives in the learning process; always appreciate the culture 

and traditions of the country where we live. When teaching, they 

often refer and compare cultures between countries with Vietnamese 

culture to see the difference and give a certain respect to any culture. 

As for my friends, because it is an international school, our group has 

many friends from different countries; although when we meet, we 

exchange in English, they always show Respect for the Vietnamese 

language and culture and vice versa, we Vietnamese students too. "

Ms. Phan Kim Yen - CIS Civics Teacher: 

In my opinion, education is not only about the words, but most 

importantly, it must be enough to motivate students to act, become 

better people, and respect themselves and others. Because "Education 

is not a preparation for life but life" (John Dewey), Respect is not just 

a simple lesson; it always exists in CIS teachers and students' learning 

and daily lives.

Nguyen Hoang Yen, class 6.3 AES said, “As a junior at AES, I see 

respect expressed through small actions like going to school on time, 

not running in the hallway; not littering indiscriminately, being friendly, 

and sociable with friends of different nationalities. In my opinion, 

respect for everyone plays a very important role in our lives. It helps 

create a safe school environment and assists in all students to develop 

other important personal characteristics that enable us to be more 

confident and mature in the future”. CISS

Sự Tôn trọng 
là chìa khóa thiết yếu 

trong mọi mối quan hệ, 
là phẩm chất quan trọng 

của công dân toàn cầu thế hệ 
mới. Không phải ngẫu nhiên 
UNESCO ghi nhận Tôn trọng 
là một trong 12 giá trị sống 

đáng quý, mang tầm 
phổ quát trên toàn 

thế giới. 

TẠI CISS, CHÚNG TÔI GIÁO DỤC HỌC SINH 
TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT VỀ NGÔN NGỮ, 
VĂN HÓA VÀ TÍNH CÁCH CỦA CÁC 
DÂN TỘC, CÁC QUỐC GIA KHÁC NHAU. 
(CÔ VÂN ANH - GV môn GDCD AES) 

V
ậy học sinh CISS đã học về Sự tôn 

trọng như thế nào? Chúng ta hãy 

cùng lắng nghe các bạn nhé!

Phạm Châu An Khuê 8.3

& Trần Như Ý lớp 8.3 - BCIS: 

“Tại BCIS, chúng em được học song song 

chương trình của Bộ GD-ĐT Việt Nam kết hợp 

với chương trình ESL (Tiếng Anh như ngôn 

ngữ thứ hai) theo tiêu chuẩn Ontario. Qua đó, 

chúng em hiểu được rằng ngôn ngữ thứ nhất 

là Tiếng Việt - điều này cũng chính là cội rễ, là 

bản sắc văn hóa riêng. Tiếng Anh là ngôn ngữ 

thứ hai mà chúng em được học như một văn 

hóa mới, ngôn ngữ mới. 

Chính sách tôn trọng văn hóa, gìn giữ 

văn hóa còn được thể hiện ở BCIS thông qua 

việc xây dựng và phát triển các tiêu chí hình 

thành phẩm chất của một công dân toàn 

cầu. Điều đặc biệt và thú vị nhất đối với học 

sinh chúng em là được tham gia những hoạt 

động trải nghiệm về sự khác biệt văn hóa. 

Điều này sẽ giúp chúng em khám phá, 

lĩnh hội và mở rộng tầm nhìn về văn hóa 

của các nước khác nhau, đặc biệt là văn 

hóa của Canada.

Điều quan trọng nhất, qua các hoạt động 

này , chúng em cảm thấy trường mình đã thể 

hiện sự tôn trọng văn hoá và đem đến cho 

chúng em rất nhiều bài học”. 

Hồ Đinh Hoàng Long 

& Nguyễn Hữu Tín lớp 8.3 - CIS: 

“Trong khi giao lưu, học hỏi chúng em 

cũng gặp một số trở ngại về ngôn ngữ, hình 

thức giao tiếp và cách tư duy cùng những 

phong tục tập quán của hai nước, tuy nhiên 

chúng em cảm thấy rất hứng thú vì có thể 

tham gia vào các hoạt động.” 

 

Bảo Tâm (lớp 12 - CIS): 

“Ở CIS, em học được sự Tôn trọng thông 

qua thầy cô và bạn bè. Các giáo viên không 

chỉ dạy định nghĩa hay lý thuyết về sự tôn 

trọng mà họ luôn thực hiện điều đó hàng 

ngày. Các thầy cô luôn Tôn trọng ý kiến cá 

nhân của học sinh khi chúng em chia sẻ về 

các góc nhìn và quan điểm khác nhau trong 

quá trình học tập; luôn trân trọng văn hóa, 

truyền thống của quốc gia nơi em sinh sống. 

Khi giảng dạy, thầy cô thường nhắc đến và 

so sánh về văn hóa giữa các quốc gia với văn 

hóa Việt để thấy sự khác biệt và dành một sự 

tôn trọng nhất định đối với bất kỳ một nền 

văn hóa nào. Chúng em có nhiều 

bạn đến từ các đất nước khác nhau. Dù 

khi gặp gỡ chúng em trao đổi bằng tiếng Anh 

nhưng mọi người luôn thể hiện sự tôn trọng 

ngôn ngữ và văn hóa Việt, ngược lại những 

học sinh Việt Nam chúng em cũng thế.”

Nguyễn Hoàng Yến lớp 6.3 - AES: 

“Là một học sinh đầu cấp tại AES, em thấy sự 

Tôn trọng được thể hiện qua các hành động 

nhỏ như đi học đúng giờ, không chạy trên 

hành lang, không vứt rác bừa bãi, thân thiện 

và hòa đồng với các bạn có quốc tịch khác 

nhau. Theo em, sự tôn trọng kỷ luật đóng 

một vai trò rất quan trọng với cuộc sống, 

giúp tạo môi trường học đường nề nếp, rèn 

luyện phẩm chất quan trọng cho bản thân 

mỗi học sinh tự tin và trưởng thành hơn 

trong tương lai. 

Cô Phan Kim Yến - 

giáo viên môn GDCD tại CIS:

 Theo tôi, giáo dục không chỉ nằm ở con 

chữ mà quan trọng hơn hết nó phải đủ sức 

thúc đẩy học sinh hành động, trở thành 

những con người hoàn thiện hơn, biết tôn 

trọng chính mình và tôn trọng người khác. 

Bởi vì “Giáo dục không phải bước chuẩn bị 

cho cuộc sống mà chính là cuộc sống” (John 

Dewey), sự tôn trọng không chỉ là một bài 

học đơn thuần mà nó luôn tồn tại trong cuộc 

sống học tập và sinh hoạt hàng ngày của tập 

thể giáo viên và học sinh CIS. 

Trong cuộc chiến dài chống đại dịch 

Covid-19, chúng ta càng thấy rõ sự khẩn thiết 

của thái độ tôn trọng: Tôn trọng nội quy  của 

những tấm poster dí dỏm mang thông điệp 

hướng dẫn: “Walk! Don’t run”, “Quy trình rửa 

tay”; những hình ảnh bước chân giãn cách 

2m trong nhà ăn – tất cả đều dạy cho học 

sinh cách bảo vệ an toàn, rèn luyện tinh thần 

tự giác thực hiện nề nếp, kỷ luật - những điều 

thực sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 

Sáng tác và vẽ minh họa: 
Bạn Nguyễn Hoàng Yến lớp 6.3 - AES 

trong văn hóa việt  
     ở ciss



          CÂU LẠC BỘ VĂN HÓA CIS                    CÂU LẠC BỘ VĂN HÓA CIS          

"TẾT XƯA CHƯA MẤT""TẾT XƯA CHƯA MẤT"Dự án

Dự án “Tết xưa chưa mất” như một thông điệp 
sống động về quyết tâm gìn giữ di sản văn hóa cha 

ông để lại của thế hệ trẻ tại CIS, giúp các bạn học 
sinh có những trải nghiệm thú vị, tìm hiểu sâu sắc 

hơn về các giá trị văn hóa “cội rễ” của dân tộc trong 
dịp Tết cổ truyền. Các bạn đồng thời được khuyến 

khích chia sẻ sự hiểu biết của lứa tuổi học trò về Tết 
và biết quý trọng khoảng thời gian gia đình đoàn 

tụ bên nhau qua các hoạt động sáng tạo của chính 
mình bao gồm các tác phẩm mô hình sông núi, các 

bức tranh văn hóa vùng miền đa dạng, những bài 
viết, tấm thiệp và lời chúc Tết... Ả

nh
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Khi triển khai dự án “Tết xưa chưa mất” với bối cảnh miền Trung, 
các bạn học sinh của CIS đã tìm hiểu và khám phá những giá trị của 

Tết xưa trong kinh thành Huế, Tết nay trong một góc nhà cổ Hội An. 
Học sinh CIS có truyền thống chia sẻ, quan tâm và thấu hiểu nên các bạn 

đã sáng tạo một không gian tái hiện lại khung cảnh miền Trung nước lũ và 
sự chung tay góp sức của cộng đồng CISS, đồng thời gửi những lời chúc Tết 
rất chân tình hướng về miền Trung thương yêu: 

“Những gì mình đã thấy ở miền Trung thật là tàn khốc...” (Đào Đức Khiêm, 7B).
Lời chúc của học sinh khối lớp 6, 7, 8: 
“Miền Trung ơi! Hãy lạc quan!” 
“Miền Trung ơi! Mọi người ở đây sẽ luôn ủng hộ và giúp đỡ các bạn!”... 
Lời chúc của các bạn học sinh lớp 9 và 10 “Chương trình Tiếng Việt thứ Bảy” 

cũng đầy ấp sự chia sẻ qua những thông điệp yêu thương bình dị. 

Mời các bạn cùng 
ghé thăm vùng 

văn hóa Bắc Bộ - mảnh 
đất có bề dày lịch sử và 
cũng là cái nôi văn hóa 
truyền thống của người 
Việt với khung cảnh Tết giản 
dị, ấm áp trong tiết trời se lạnh. 
Điều đặc biệt trong hành trình 
khám phá Tết miền Bắc năm nay 
được các bạn học sinh tiểu học,  
lớp 6, 7, 8 và lớp 11của chương trình 
tiếng Việt sau giờ học cùng lớp Văn 
hóa mở rộng ngày thứ bảy tái hiện 
thông qua mô hình phố cổ Hà Nội 
mang nét trầm mặc cổ kính với hình 
ảnh quán nước vỉa hè thân quen, bình 
dị và chiếc xe đạp chở đầy hoa nên thơ, 
quyến rũ.  Đồng thời, các bạn học sinh còn 
được tìm hiểu, khám phá và sáng tạo mô 
hình giống như thực hiện một cuộn phim 
đi từ quá khứ đến hiện tại với những nét đặc 
trưng phong tục ngày Tết cũng như những lễ 
hội truyền thống hay những trò chơi dân gian 
đầy thú vị ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Hướng tới chủ đề chung, với mong muốn lan tỏa thông điệp 
gìn giữ giá trị văn hóa Việt trong thời hiện đại, học sinh khối 

9, 10, 11 và học sinh IB đã cùng nhau kiến tạo nên không gian 
văn hóa đan xen giữa truyền thống và hiện đại mà vẫn mang 
đậm bản sắc Nam Bộ. Các bạn học sinh đã xây dựng nên những 
biểu tượng Nam Bộ vốn đã trở nên thân thương trong lòng mỗi 
người dân Việt. Cô gái Nam Bộ duyên dáng trong tà áo dài kết 
bằng mảnh dừa và hạt gạo vốn là hai đặc sản phổ biến vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long như mời gọi du khách ghé thăm 

miền đất hữu tình này.  Bạn sẽ cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy 
mỗi thành viên trong gia đình CIS đang chung tay thực 
hiện sứ mệnh giữ gìn, kết nối giá trị Việt để văn hóa Việt 
trường tồn với thời gian. 

Hòa chung vào không khí rộn ràng của mùa xuân trên khắp đất nước, các bạn học sinh lớp 6, 7, 8, 
9 CIS đã tái hiện không gian Tết của vùng văn hóa Tây Nguyên với những nét đặc trưng như mô 

hình nhà Rông,  bộ cồng chiêng, cây nêu, ché rượu cần và một số nhạc cụ của đồng bào các dân tộc. 
Các bạn học sinh lớp 9, 10 CIS rất hào hứng sáng tạo những chiếc gùi bởi nó không chỉ là vật 
dụng trong đời sống mà còn gắn liền với linh hồn của con người nơi đây. Đó là sự hòa trộn của 

bản sắc văn hóa lâu đời và tôn vinh những thành tựu kinh tế như sự vươn mình mạnh mẽ 
của chàng Đam San trong hành trình chế ngự thần mặt trời. “Bảo tàng thế giới cà phê Tây 

Nguyên” là công trình kiến trúc được các bạn học sinh tái hiện lại với niềm tin tưởng rằng, 
cùng với sự vươn mình ra thế giới của sản phẩm cà phê, Tết và những giá trị văn hóa lâu đời 

sẽ không bao giờ mất đi trên mảnh đất này.

“Dự án đã giúp các bạn học sinh các khối lớp 1, lớp 2,  
lớp 3, lớp 7,  lớp 10 và hoạt động của Câu lạc bộ văn hóa 
Việt thêm hào hứng, thú vị trong quá trình khám phá 
và trải nghiệm. Với việc tái hiện mô hình vùng văn 

hóa Tây Bắc và Đông Bắc - những khung cảnh đẹp 
bình yên, tĩnh lặng của sông núi phía Bắc hiện lên 
thật sinh động.  Dù chỉ qua tranh vẽ nhưng mình 
cảm giác dường như được gần gũi hơn với vùng 
đất đẹp mê ly phía Bắc qua từng nét cọ đậm 

màu vàng của lúa, màu nâu của đất, màu xanh 
của trời, và từng tia nắng được phẩy nhẹ trên 
nền ruộng tươi tắn, từng đám mây trắng như 
bông trôi qua bồng bềnh, bảng lảng trước 

mắt. Thời gian để tái thể hiện cảnh vật đặc 
sắc này đã trao cho mình cơ hội chiêm 
ngưỡng sự tuyệt mỹ của miền núi phía 
Bắc với một chiều sâu mới. Hãy đến với 

mùa xuân núi rừng phía Bắc để cùng 
học sinh CIS khám phá, cảm nhận 
và trải nghiệm trong chuyến hành 
trình lưu giữ và lan tỏa những giá trị 
văn hóa Việt”. 
(MICHELLE - CÂU LẠC BỘ 
VĂN HÓA, CIS) 



Written by: Culture group, CIS

When implementing the project 
“The  existence of traditional 

Tet” in the context of Central Vietnam, 
the students of CIS have learned and 
discovered the values of the old Tet in 
Hue, the new Tet in the corner of Hoi An 
ancient house.

CIS students have a tradition of sharing, 
caring, and understanding, so they created 
a space to recreate the fl ood-prone 
Central region and the contribution of the 
CISS community and the people across 
the “Central region! Be optimistic! “;” 
Central region! Everyone here will always 
support and help you! ”.... Besides, the 
students in grades 9 and 10 - Vietnamese 
Saturday program also weaves feelings of 
love and love into colors simple happiness 
to: “Package of love - Towards the Central 
region - Tet gratitude, sharing.”

CIS PROJECT
“The  existence of traditional Tet ”

The project “The existence of traditional Tet” is like a living 
message about the determination to preserve the cultural heritage 
of the young generations at CIS. This is also an interesting 
experiential activity for the students to better understand the New 
Year tradition through the cultural landscape of diverse regions, 
more appreciating the time together of students’ ages.

This project has helped students of all grades 1, 2, 3, 7, 10, 
and the Vietnamese culture club become more exciting and 
engaging in the process of discovering and experiencing 
the cultural model reenactment. “With the mission of 
recreating the model of the cultural region of the Northwest 
and the Northeast - a scene with the peaceful and tranquil 
beauty of our country, my friends and I in the Cultural Club 
shook hands to start painting and sketching and choosing 
a reference photo to bring to life the natural upland rural 
setting against a white paper background. Even though only 
through the picture, I feel like I am closer to the beautiful 
land in the North through each brush stroke of the yellow 
color of rice, the brown of the earth, the blue of the sky, 
each ray of sunlight gently fl ickering on the fi eld, fresh, 
fl uff y white clouds fl oating before eyes. Taking the time 
to re-enact this unique scene has allowed me to admire 
the Northern mountains’ beauty with a new depth. Come 
to the Northern mountainous spring to explore, feel, and 
experience with CIS students in the journey of preserving 
and disseminating Vietnamese cultural values.” 
 (MICHELLE - CULTURAL CLUB)

Towards the common theme, with the desire to 
spread the message of preserving Vietnamese 

cultural values in modern times, the 9th, 10th, 11th 
grade students and IB students have together created 
a cultural space intertwined with tradition and 
modernity while still bearing the identity of the South. 
The students have built the symbols of the South that 
have become dear in the hearts of each Vietnamese 
person. The charming Southern girl in the ao dai made 
of coconut fragments and rice grains, which are two 
popular specialties in the Mekong Delta, seem to be 
sincerely inviting the footsteps of visitors to visit this 
charming land. You will feel warm when you see each 
CIS family joining hands in the mission of preserving 
and connecting Vietnamese values so that Vietnamese 
culture will endure at the same time.

Joining in the bustling atmosphere of spring across the country, the 
students of grades 6,7,8,9 CIS recreated the Tet space of the Central 

Highlands culture with features like the model of the Rong house, gong set, 
bamboo tree, cider wine can and some musical instruments of ethnic minorities. 

The students in grades 9 and 10 CIS are very excited to create the baskets 
because it is not only an object in life but also associated with the soul 
of the people here. It is a mixture of long-standing cultural identity and 
honoring economic achievements such as Dam San’s strong outrage in his 
journey to tame the sun god. “Tay Nguyen Coff ee World Museum” is an 
architectural work recreated by students with the belief that, along with the 
outreach to the world of coff ee products, Tet and cultural values a long time 
will never be lost on this land.

Following the Northwest cultural region, we would like to invite you 
next to visit the Northern cultural region - a land with a long history 

that is also the cradle of traditional Vietnamese culture with a simple, 
warm Tet scene in the cold weather. A unique thing in the journey to 
discover the Northern New Year this year has reappeared through the 
Hanoi ancient town model by elementary students, grades 6, 7, 8, 11 After 
school, and the Saturday Extended Culture Class. The image of a typical 
and simple sidewalk water shop and a bicycle full of fl owers carrying a 
poetic and seductive image, all create a very chill, elegant Hanoi lifestyle. 
Simultaneously, the students also learn, explore, and create a model just like 
a fi lm going from the past to the present with features in Tet customs and 
traditional festivals or folk games full of fun in the Northern Delta. 

Written by: Culture group



           Tổng hợp bởi LÊ NGỌC TIÊN - Giáo viên CIS          
Collected by Le Ngoc Tien, CIS teacher

Trong không khi náo nức của những 
ngày tết đến xuân về, đâu đó ở ngoài 
kia, hoặc ở những nơi rất xa, các bạn 

du học sinh, các cựu học sinh CIS, vẫn 
nguyên vẹn nỗi mong nhớ kỷ niệm xưa 
và gửi về những tình cảm yêu thương, 

cùng lời chúc Tết, tri ân đến thầy cô 
ở ”mái nhà xưa” CIS.

TRONG KÝ ỨC
TTTTổổổ hhhh bbbởởởiii LLLÊÊÊÊÊÊÊ NNNNNGGGGỌỌCCC T

CỰU HỌC SINH CIS

Ontario, Canada hiện đang bị đóng cửa và cách ly vì dịch 

COVID-19. Thời tiết mùa đông tháng Một lạnh lẽo và âm u lắm 

mọi người à!

Những ngày cuối năm ở xa nhà khó mà cảm thấy được không 

khí ấm áp của Tết! Sau hai năm ở Canada, Quân càng thấy quý 

những kỷ niệm đón Tết ở Việt Nam và ở CIS.

Chắc là nhiều bạn cựu học sinh CIS xa nhà cũng sẽ nhớ đến 

những ngày hội đón Tết khi còn đi học. Những ngày cuối năm 

là thời điểm mình nhớ nhất. Không phải chỉ là vì ít bài tập về nhà 

mà hơn đó nữa là những khoảnh khắc mình cùng thầy cô và các 

bạn chung tay làm thủ công, trang trí lớp học và hành lang để 

đón Tết. Những khoảnh khắc ấy khiến cho mình phần nào hiểu 

được cụm từ “đầm ấm Tết sum vầy” là gì! Mình hi vọng các bạn 

học sinh sẽ nâng niu những kỷ niệm đẹp này của những ngày 

cuối năm. Quân chúc mọi người ở CIS có một mùa xuân ấm áp 

và một cái Tết thật hạnh phúc!

HỒ LÊ MINH THẠCH - MICHAEL HO, 
KHÓA IB 2018 - 2020 (đang học tại RMIT, Việt Nam) 

Tết Việt tại C IS mãi trong trái tim tôi 
Khi ai đó nhắc đến khái niệm Tết thì mỗi người trong chúng 

ta đều sẽ nhớ đến những cảm giác, những suy nghĩ gắn liền với 

những hoài niệm, trải nghiệm về những mùa Tết đã qua của 

chúng ta. Và tôi cũng không phải ngoại lệ, vì khi nghe đến Tết, 

những cảm giác bồi hồi xao xuyến lại ùa về bên tôi, khoảnh khắc 

ấy tôi lại nhớ đến những kỷ niệm ấm áp về một cái Tết đã gắn liền 

với CIS, ngôi trường mà tôi đã gắn bó 5 năm rồi.

Khi tôi đến với môi trường RMIT, thì những trải nghiệm ở CIS 

đã giúp tôi phát huy được sự sáng tạo, sự tự tin, kỹ năng làm việc 

nhóm, và cả đam mê nhiệt huyết với những gì tôi đang làm. Những 

giá trị trên đã mang đến cho tôi các cơ hội trong con đường học 

vấn lẫn những hoạt động ngoại khóa. Điển hình là cuộc thi ADC 

(Accessibility Design Competition), ở đó tôi đã thể hiện được sự sáng 

tạo, tinh thần hợp tác, cũng như sự tự tin và nhiệt huyết trong việc 

thiết kế, phát triển và trình bày lợi ích mà sản phẩm của nhóm tôi 

dành cho những người khuyết tật trước những vị giám khảo đến từ 

những tổ chức lớn và các công ty đa quốc gia.

Tết ở CIS như là một mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện 

được con người Việt Nam trong tôi vì nó đã giúp tôi tìm về cội 

nguồn, được gắn kết với những người bạn, được trao dồi những 

kỹ năng, và trên hết là những kỷ niệm về từng lớp học tiếng Việt 

vào mỗi sáng thứ Bảy.

Tết cuối cấp tại C IS giúp mình hiểu hơn 
ý nghĩa “đầm ấm Tết sum vầy”!

 
“Việt Nam tôi bao la đất trời, chim muông 

cây cỏ quy về một nơi. 
Việt Nam tôi yêu thương ngàn đời, ru a ru hời, 

con nhỏ nằm nôi. 
Việt Nam ơi... Ơi đất Mẹ ơi! 

Đi xa năm tháng, lòng hoài chẳng nguôi”
Một chiều cuối đông, lời bài hát ngọt ngào “Việt Nam tôi” từ một 

tác giả trẻ bỗng làm tâm hồn tôi da diết, cảm xúc trong tôi dâng lên 

về quê hương Việt Nam yêu dấu phải chăng đang rất xa vời. 

Tôi chưa bao giờ có cảm giác ngậm ngùi, nhớ thương về một 

Việt Nam như thế. Tôi nhớ tiếng mưa vẫn rơi trên mái nhà, tôi 

nhớ vị phở quê hương và tiếng ồn ào, 

náo nhiệt của Sài Gòn. Và hơn bao 

giờ hết, giữa mùa đông nước Úc 

lạnh giá, tôi nhớ vị nồng ấm của 

“mùi Tết” quê hương. 

Thấm thoát đã bảy tháng trôi qua từ ngày tôi hoàn thành tốt nghiệp chương trình 

IB. Bảy tháng là quãng thời gian đủ dài để tôi thích nghi với những thử thách mới, 

những loại hình văn hóa mới, nhưng đấy cũng không phải là quãng thời gian quá dài 

để tôi có thể quên đi cuộc hành trình trưởng thành tại CIS. 

Trong không khí hân hoan đón Tết tại CIS, tôi còn nhớ thầy cô và học sinh 

của nhiều khối lớp tất bật chuẩn bị những dự án lớn nhỏ chào mừng ngày Tết cổ 

truyền. Các nhóm học sinh cùng nhau xây dựng những điệu nhảy truyền thống 

mang đậm màu sắc văn hóa ba vùng Bắc, Trung và Nam; những trò chơi và phong 

tục truyền thống như gói bánh chưng, viết câu đối, kéo co hay quan sát những 

tác phẩm tò he sắc sảo muôn hình muôn trạng, đặc biệt là sản phẩm mô hình 

chuyến tàu kết nối ba miền đất nước ở năm cuối cấp vừa rồi do tôi và các bạn đã 

cùng nhau xây nên... Tất cả những hoạt động ấy đã đánh thức trong tôi ý thức về 

giá trị cội nguồn và bản sắc dân tộc. Đối với tôi, tất cả những hình ảnh đó không 

chỉ mang ý nghĩa đoàn tụ ngày Tết mà còn như là một dấu ấn, gợi cho tôi nhớ lại 

những ký ức đẹp không phai tại CIS về tình thầy trò và công ơn dạy dỗ của thầy cô. 

THÂN ĐỨC MINH QUÂN, 
CỰU HỌC SINH CIS CLASS OF 2018: 

    NGUYỄN ĐĂNG BÀO HÂN, 
CỰU HỌC SINH CIS CLASS OF 2018 
(hiện đang du học tại Úc) 

(hiện đang du học tại Canada) (hiện đang du học tại Canada) 

Hoạt động Tết tại C IS đã đánh thức trong 
tôi giá trị cội nguồn và bản sắc dân tộc.

CHÍ LÝ -  

Về quê ăn Tết



Collected by Le Ngoc Tien, 
CIS teacher

Tet in my CIS's memory

“In Vietnam, I am immense and 
heavenly; birds, plants and trees are 

converted to one place.
Vietnam I love thousands of times, small 

children are in the cradle
Vietnam ... Oh, my motherland! 
Going away for years, my feelings do not stop.”
One late winter afternoon, the sweet lyrics “My 

Vietnam” from a young author suddenly touched my 
soul. The feelings I have about my beloved homeland, 
Vietnam is in fact; so far away. I have never had such 
yearning and nostalgia for Vietnam. I remember the 

sound of the rain still falling on the roof; I remember 
the taste of my native Pho and the noise and 

excitement of Saigon. And more than ever, 
when the middle of winter in Australia is 

cold. I miss the warm taste of my 
home’s “New Year“.

Ontario, Canada, is currently closed 

and quarantined because of COVID-19’s. 

January’s winter weather is cold and 

gloomy. On the last days of the year, 

being away from home is challenging to 

feel the warm Tet atmosphere. After two 

years in Canada, I am more fond of Tet 

memories in Vietnam and at CISS.

Indeed, many CISS alumni who are 

away from home will also remember 

the New Year’s festivities when they 

were still in school. The last days of 

the year are the times I remember the 

most, not just because we were given 

less were homework. More than that, 

there moments when we, together with 

teachers and friends, decorated the 

classrooms and hallways to celebrate 

Tet. These moments make me somewhat 

understand what the phrase “warm 

reunion” is. I hope the students will 

cherish these beautiful memories of the 

last days of the year.

I wish everyone at CISS a warm spring 

and a thrilling New Year!

When someone mentions Tet concept, we will remember the feelings 

and thoughts associated with our memories and experiences of the past 

New Year seasons. And I am not an exception because when I hear Tet, all 

the feelings of restlessness rush back to me. At that moment, I remembered 

the warm memories of a New Year associated with CIS, the school that I 

have been with for five years.

When I came to the RMIT environment, CIS’s experiences helped me 

develop my creativity, confidence, teamwork skills, and passion for what 

I am doing. These values have brought me opportunities in both my 

academic career and extracurricular activities. A typical example is the ADC 

(Accessibility Design Competition), where I have demonstrated creativity, 

spirit of collaboration, as well as confidence, and enthusiasm in designing, 

developing, and presenting benefits of my group’s products for people with 

disabilities to judges from large multinational organizations and companies.

   Tet at CIS is a final piece to perfect the Vietnamese in me because it has 

helped me find my roots, connect with friends, acquire skills, and above all 

are memories of the Saturday Vietnamese class.

Seven months have passed since the day I 

finished graduating from the IB program. Seven 

months is long enough for me to adapt to new 

challenges, new types of cultures. But it is not 

too long for me to forget about the growing 

journey at CIS. 

In the joyful atmosphere of welcoming Tet at 

CIS, I still remember the teachers and students 

of many grades eagerly preparing big and small 

projects to celebrate the traditional New Year; 

Groups of students build traditional dances 

bearing cultural colours of the three regions of 

North, Central and South; Traditional games 

and customs such as wrapping Banh Chung, 

writing couplets, tug of war or observing sharp 

and colourful works of all shapes and sizes. 

These activities have awakened in me the 

original value and national identity of myself. 

Most significantly, in the last school year, my 

friends and I built a train model connecting 

the country’s three regions. For me, that image 

not only brings the idea of reuniting on New 

Year, but it also serves as an embodiment for us 

because it will remind the beautiful memories at 

CIS about the love of teachers and students and 

the merit of being teachers.

    NGUYEN ĐANG BAO HAN, 
A FORMER STUDENT, BCIS 2018
 (About student in AUS) 

(About student in Canada) 

(About student in Canada) 

(RMIT student, Vietnam) 

Come home for Tet...

Tet activities in C IS have 
awakened in me the original value 
and national identity of myself

CHÍ LÝ - UNIVERSITY OF CALGARY:

Vietnamese tet at C IS in my heart

HO LE MINH THACH - MICHAEL HO, 
IB YEAR 2018 - 2020:

 THAN DUC MINH QUAN,  

 A FORMER STUDENT OF CIS 2018:

 Tet in C IS makes me somewhat   

 understand what the phrase 

“warm reunion” mean! 

Ảnh: shuterstock



           TRẦN THANH HIỀN - 
Lớp 11.3, BCIS          

 Gia vị yêu thư ơng 
 cho cuộc đời 

 thêm đậm đà  

Ả
nh

: s
hu

te
rs

to
ck

Cuộc sống hay bảo con người ta phải đi thật nhiều, đặt chân đến 
nhiều nơi để khám phá thế giới nhưng mục đích lớn hơn là giúp 
cho chúng ta biết rằng mỗi chuyến đi xa là để trở về...

T
rong cuộc đời của mỗi người, 

ai lại không có những lúc phải 

sống xa nhà, xa quê. Mỗi lúc đi 

xa đó, điều làm tôi nhớ đến thật nhiều 

chính là những bữa cơm mẹ nấu… 

 TRÁNH...  
Người ta thường chỉ thèm mưa vào 

những ngày nắng gắt và ao ước nắng 

ấm giữa mùa giá băng. Phải chăng 

đó là bản tính con người, họ thường 

không hay trân trọng những điều mình 

đang có trong tầm tay mà chỉ mong 

mỏi khi một vài điều không còn diễn ra 

như thường nhật nữa.

Mẹ của Hiền, là một người rất thích 

nấu ăn và dành ‘cả thanh xuân tâm 

huyết’ vào chuẩn bị bữa cơm cho cả 

nhà vào việc mỗi tối; có những hôm 

bà nấu bốn năm món trong mỗi bữa; 

cũng vì vậy mà thời gian vào bếp ngốn 

của bà nhiều giờ đồng hồ từ việc đi 

chợ, chuẩn bị cho đến chế biến. 

Tuy nhiên, đối với những cô cậu học 

trò “tuổi ăn tuổi lớn” thì có lẽ những 

món ăn ở ngoài hàng quán sẽ khơi gợi 

niềm yêu thích ăn uống hơn, và vì thế, 

chúng thường tìm mọi lý do để không-

phải-ăn-cơm-nhà. 

Thêm một nguyên do nữa để các 

cô cậu này tránh đi những bữa cơm 

tối cùng gia đình… chính là để tránh 

những lời cằn nhằn về việc học tập, 

việc ứng xử và ti tỉ những việc khác mà 

chúng chưa làm tốt được.  

Hiền, năm nay học lớp 11 tại một 

trường quốc tế tại Q7; như bao bạn 

trẻ khác, ở độ tuổi “xốc nổi” này, Hiền 

không thích ăn cơm nhà cho mấy! 

 XA...     
Chuyến bay từ Việt Nam cất cánh 

sang bầu trời Canada trong một ngày 

đầu tháng 6 đầy nắng đưa Hiền đến 

vùng đất nhiều hứa hẹn. Không có ba 

mẹ ở cạnh bên, Hiền thoải mái tung 

tăng với những niềm vui thích mới 

lạ. Hiền được tận mắt ngắm nhìn CN 

Tower - biểu tượng của thành phố 

Toronto, được bước chân vào lâu đài 

Casa Loma và hạnh phúc khi được 

chiêm ngưỡng Viện bảo tàng Rom nổi 

tiếng… Tất cả đã khiến Hiền quên đi 

hoàn toàn mọi điều vẩn vơ khác, trong 

đầu cô bây giờ chỉ còn là Canada và 

trọn trái tim cho nơi này. 

Nhưng cảm giác đó không kéo dài 

lâu, chỉ mới qua hơn một tuần, Hiền đã 

bắt đầu cảm thấy nhớ nhà và thèm một 

điều gì đó chưa thể hình dung ra được. 

Mãi cho đến bữa cơm tối với món pizza 

đã thành ngán ngẩm, Hiền mới biết 

hoá ra mình thèm cơm nhà ghê gớm…

 NHỚ... VÀ TIẾC   
Mẹ bào khoai mỡ ra nhuyễn, xào 

một ít tôm cho thơm rồi đổ nước vào, 

cho thêm khoai, nêm gia vị và nấu liu 

riu trên lửa nhỏ. Đó là món Hiền thích 

nhất từ bé đến giờ. Những bữa cơm có 

món này, Hiền ăn phải đến vài chén 

cũng còn ít. Thịt kho cũng là một món 

khoái khẩu, mẹ của Hiền kho thịt với 

nước dừa và ướp bằng đường thốt nốt 

nên nồi thịt bao giờ cũng thơm nức 

mũi. Một chén cơm nóng và một nồi 

thịt kho thì không còn gì có thể xuất 

sắc hơn được nữa.

Ăn những món Tây món Âu độc lạ 

nhiều nơi sau cùng vẫn không bằng 

được cơm nhà mẹ nấu. Bởi vì chúng 

ta đã lớn lên với những thứ quá quen 

thuộc ấy, hương vị của gia đình và đồ 

ăn của mẹ luôn là duy nhất và đậm đà 

nhất.

Sao phải đi tới trời Tây xa xôi mới thấy 

nhớ nhà, sao phải lỡ rồi mới thấy luyến 

lưu? Mẹ bao giờ cũng nấu cơm ngon 

canh ngọt chờ Hiền và ba, nhưng Hiền 

lại tìm cách tránh đi những bữa ăn sum 

vầy. Có lẽ, không, phải nói là chắc chắn 

rằng, Hiền đã lỡ đi những điều đẹp đẽ 

nhất mà cô bé may mắn có được.

Hẳn là việc đầu tiên sau khi hạ cánh 

xuống thành phố thân quen này chính 

là về nhà ngay và mè nheo với mẹ đòi 

ăn thịt kho và món canh khoai mỡ yêu 

thích. Chắc chắn Hiền sẽ ăn thật nhiều 

để bù cho ba tuần dài ăn đồ ăn nhanh 

lạ miệng. Canada rất đẹp, đồ ăn cũng 

không tệ, những trải nghiệm thú vị tại 

đây thực sự rất tuyệt nhưng nắng ấm 

quê nhà và cơm nóng của mẹ nấu còn 

tuyệt hơn trăm lần như thế!

Trong guồng quay hối hả của cuộc 

sống hiện đại, cảm giác cả nhà quây 

quần bên mâm cơm, vui cười chuyện 

trò sau một ngày dài tất bật, có phải đã 

lâu rồi bạn không còn được cảm nhận? 

Đã bao lâu rồi bạn chưa được ăn một 

bữa cơm được chính tay mẹ nấu và 

cùng sum vầy, đầm ấm bên gia đình? 

Bữa cơm mẹ nấu – một hạnh phúc 

tưởng chừng đơn giản nhưng không 

phải ai cũng có cơ hội nhận được. Bữa 

cơm mẹ nấu là kỷ niệm, là nỗi nhớ nhà, 

là lửa ấm gia đình, là vòng tay thương 

yêu của mẹ cha. Nhiều khi đơn giản chỉ 

là nồi cá kho, hay đĩa rau luộc, hay đơn 

giản nữa là chén mắm tỏi ớt mà chỉ có 

mẹ mới chế biến ngon đến vậy.

Bạn có thể đã từng bỏ lỡ những 

giây phút hạnh phúc nhỏ bé này trong 

cuộc sống, nhưng thực ra chúng có 

tác động rất lớn. Trong cuộc sống, có  

quá  nhiề  u khoả ng trố  ng cầ  n đư ợ  c lấ  p 

đầ  y, hã y dà nh thờ  i gian cho gia đì nh 

mì nh ngay khi cò n có  thể  . Cũ ng có  

quá  nhiề  u khoả ng đầ  y nê n là m trố  ng, 

hã y bớ  t bậ  n rộ  n và  vù i mì nh và o nhữ  ng 

điề  u vô  nghĩ a. Vì  mỗ  i khoả nh khắ  c, chỉ  

là  mộ  t lầ  n duy nhấ  t, vĩ nh viễ  n khô ng 

quay trở   lạ i... CISS



By: TRAN THANH HIEN - Grade 11.3, BCIS

          IN YOUR TASTE   Lo v e
THERE ARE 

MANY PEOPLE 
SAYING WE 

NEED TO TRAVEL 
MORE, STEP TO 
OTHER PLACES 

TO EXPLORE THIS 
WORLD, BUT 

THE GREATER 
PURPOSE IS TO 

HELP US REALIZE 
THAT EVERY 

LONG TRIP IS TO 
RETURN…

I
n each person’s life, everyone 

goes through a time where they 

have to be away from home. 

Whenever I am away, what i miss most 

are the meals my mother cooks...

 AVOID...  
People often crave the rain only on 

hot days and long for warm sunshine 

in the middle of the icy season. Is it 

human nature that they often do not 

appreciate what they have hand, but 

only wish for things that are not the 

ordinary.

Hien’s mother loves to cook dinner 

for her family. Because of that, the time 

she spent cooking also includes her 

hours of buying the ingredients in the 

market, then preparing and cooking.

But, it seems like the foods in 

restaurants are the only things that can 

satisfy these schoolgirls and boys. As a 

result they used every reason to not 

eat-at-home.

Another reason for these teens to 

avoid having dinner with their family is 

to not get scolded about their studies, 

behaviors and other things that they 

have not done well.  

Hien, has just stepped into Grade 

11, studying at an international school 

in District 7; same as every teenager at 

this age, her preference is not having 

meals at home. 

 FAR AWAY...   
The flight from Vietnam to Canada 

on the first day of June brought Hien 

to a new place with many promises. 

Without parents by her side, Hien freely 

lives with new joys. She got a chance 

to see the CN Tower - the symbol of 

Toronto, step in the Casa Loma castle 

and was grateful to admire the famous 

ROM museum. Those has made Hien 

forget about everything else, her mind 

and heart are now full of the beauty of 

this new country. 

But that feeling did not last long, 

just over a week, Hien began to feel 

homesick and missed something 

unimaginable. Until the dinner with 

pizza and fried chicken made Hien feel 

sick, she finally realized that she was 

craving home-cooked meals.

 MISS... AND REGRET...    
Mom grated the purple yam, stirred 

some shrimps, poured in water, then 

added in some yams, seasoned with 

spices and simmered at low heat. This 

is Hien’s most favorite dish since she 

was a child. Every time mom cooks 

this, Hien eats a lot. Braised pork is also 

Hien’s favourite, mom braised pork 

with coconut water and marinated 

with palm sugar, that’s why the dish is 

always fragrant. Nothing feels better 

than a bowl of hot cooked rice with a 

dish of braised meat.

Eating unique Western dishes in 

many places still means nothing 

compared with mom’s home cooked 

meals. Because we have grown up with 

these familiar gifts, the taste of family 

and mother’s meals are always the 

most unique and flavored.

Why do we have to go to the distant 

West to feel homesick, why must you 

miss it and then feel nostalgic after? 

Mom has always cooked delicious 

meals to wait for Hien and her Dad, but 

she avoided going home. Perhaps, no 

- Certainly, Hien missed out the most 

important things, but she is lucky to 

have it.

Probably, the first thing that Hien 

wants to do when landing in this lovely 

country is coming back home right 

away and crying for braised pork and 

her favorite yam soup. Hien is gonna 

eat a lot to make up for the three long 

weeks eating strange stuff. Canada 

is charming, the food is not that bad, 

the experiences here are interesting. 

However, the warm sunlight in Vietnam 

and Mom’s hot cooked rice are even 

more amazing than that. 

But honestly, how long has it 

been since you had a meal cooked by 

your Mom and gathering with your 

family? In the hustle and bustle of 

modern life, the feeling of the whole 

family together with a tray of dinner, 

having fun and chatting after a long 

busy day, has it been so long that you 

could not feel it?

Mom’s cooked meals - seems 

like simple joy, but not everyone 

has a chance to receive. Mom’s 

cooked meals are memories, 

homesickness, family warmth, and 

loving arms of parents. Sometimes 

it’s simply a dish of rimmed fish, 

a plate of boiled sweet potato leaves, 

or just a cup of garlic mixed with 

fish sauce that only Mom can make 

it that delicious.

You may have missed this little 

happiness in your life, but they 

have a huge impact. In life, there are 

too many gaps to be filled, take time 

with your family as soon as you can. 

Take it easy, and stop diving into 

meaningless things. For every moment, 

just once cannot be  rollled back.  

There are also too many things that 

you can leave out. CISS

Ảnh: shuterstock
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Tháng giêng ăn Tết ở nhà,
Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè.
Tháng tư đong đậu nấu chè,
Ăn Tết Đoan Ngọ trở về tháng năm.
Tháng sáu buôn nhãn bán trăm,
Tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân. 
Tháng tám chơi đèn kéo quân,
Trở về tháng chín chung chân buôn hồng. 
Tháng mười buôn thóc, bán bông,
Tháng một, tháng chạp nên công hoàn toàn.

(Ca dao)

Con người có cổ có ông

Như cây có cội như sông có nguồn

(Ca dao)

ĂN CHƠI VÀ BUÔN BÁN
 QUANH NĂMNguồn: Sách Quốc văn giáo khoa thư - Nhà xuất bản Trẻ

 Đoan ngọ = tết mồng Năm tháng Năm.

 Bán trăm = buộc thành bó từng trăm một mà bán.

 Xá tội vong nhân = xá tội là tha tội; vong nhân là người đã 

chết rồi. Tục ta tin rằng người ta chết, ai có tội phải giam ở 

dưới địa ngục, đến ngày rằm tháng Bảy thì được tha một hôm.

 Chung chân = cũng như chung lưng, nghĩa là góp tiền mà 

buông chung với nhau.

 Quanh = suốt.

 Giải nghĩa  

Tổ tiên là các cụ ngày xưa sinh ra ông bà, cha mẹ mình. Bởi có tổ tiên mới có ông bà cha 
mẹ và có cha mẹ mới có mình, vậy mình phải nhớ ơn tổ tiên. Cứ đến ngày giỗ, ngày Tết, 
con cháu đều đến tại nhà trưởng tộc mà cúng lễ Tổ Tiên và cứ ngày giỗ cụ nào thì người 
trưởng tộc lại kể tính hạnh và công đức của cụ ấy cho con cháu nghe. Vậy cũng là một 
cách tỏ lòng nhớ ơn rất hay.
 
   Trưởng tộc = người đầu họ.  Cúng = lễ bái trước bàn thờ.
   Tính hạnh = tâm địa và nết na.  Công Đức = sự nghiệp tốt. 

 Giải nghĩa  

B
ài ca dao trên miêu tả nếp sống thân thuộc của 

xã hội thuần nông Việt Nam từ rất lâu về trước. 

Đan xen với lao động là những hình thức giải trí đa 

dạng như nghỉ ngơi ở nhà, sum vầy với gia đình vào dịp Tết 

Nguyên đán, ăn Tết Đoan ngọ hay chơi Trung thu vào rằm 

tháng Tám. Tết Nguyên đán, Tết Đoan ngọ và Tết Trung thu 

đều là những ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam với 

những tập tục truyền thống như ăn bánh ú vào Tết Đoan 

ngọ hay rước đèn Trung thu. Mà trong số những ngày lễ 

ấy, Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng và có ý nghĩa nhất 

trong văn hoá Việt.

Cứ mỗi dịp Tết đến, đón chào một năm mới, chúng 

ta lại không khỏi bùi ngùi, xúc động nhớ về Tết xưa. 

Người ta nhớ cảnh cùng gia đình quay quần quanh nồi 

bánh Chưng, nhớ không khí náo nhiệt của chợ Tết, nhớ 

tiếng pháo rộn ràng vang trước ngõ. Bởi vì da diết nhớ 

nên người ta không khỏi so sánh Tết xưa với Tết nay. Tết 

nay sao mà khác quá! Giờ đây, người ta mua bánh Chưng 

gói sẵn, mua sắm đồ Tết cũng chỉ cần cú “click chuột”, 

muốn xem pháo hoa thì phải cố chen chúc trong biển 

người để ngắm nhìn từ xa. Thế nhưng thật ra, không khí 

Tết xưa vẫn còn đó, chưa bao giờ thay đổi hay biến mất 

chỉ là hình thức đón Tết khác xưa một chút thôi. Tết vẫn là 

dịp để những con người xa xứ trở về nhà, sum vầy bên gia 

đình, cùng những người thân yêu nhất háo hức chuẩn bị 

đón chào một năm mới. 

Tại CIS, những hình ảnh và không khí Tết xưa luôn được 

tái hiện một cách chân thực nhất qua những mô hình và các 

tiết mục văn nghệ mà đội ngũ giáo viên và học sinh đã kỳ 

công dàn dựng nhằm giúp các bạn học sinh hiểu hơn về giá 

trị của Tết nói riêng và truyền thống nói chung. Truyền thống 

là những phong tục, thói quen và kinh nghiệm xã hội trong 

lối sống và nếp nghĩ của con người được hình thành từ rất lâu 

về trước và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nếu 

không có truyền thống, ta sẽ đánh mất đi bản sắc văn hoá và 

sẽ hoà tan hoàn toàn vào môi trường quốc tế. Thế nên, những 

truyền thống tuyệt vời như ngày Tết nên được gìn giữ cẩn 

thận, không chỉ về hình thức mà còn là ý nghĩa.  CISS

P
hong tục thờ cúng tổ tiên đã có mặt tại 

Việt Nam từ rất lâu như một giá trị văn 

hóa đẹp thể hiện truyền thống “Uống 

nước nhớ nguồn” của người Việt ta. Xuất phát 

từ ý niệm thực hiện lời dạy lấy chữ Hiếu làm đầu 

của Khổng Tử, tập tục đã thể hiện được tính 

nhân văn của người Việt cũng như thể hiện tình 

cảm và sự gắn bó trong gia đình. 

Trong mỗi gia đình Việ t Nam, việc thờ cúng 

tổ tiên giống như một lời nhắc nhở con cháu 

phải quan tâm đến bậc cha mẹ và ông bà, tránh 

làm những chuyện không tốt gây buồn lòng 

cho người thân. Một lý do khác của việc thờ 

cúng tổ tiên chính là niềm tin về sự tương đồng 

giữa âm và dương. Việc thờ cúng giống như một 

sự liên kết trung gian giữa hai thế giới với nhau. 

Sự liên kết này tượng trưng cho tình thân giữa 

những người trong gia đình, luôn nhớ đến nhau 

và quan tâm lẫn nhau. 

Ngoài các ngày cúng giỗ những 

người thân đã qua đời, thì vào những dịp đặc 

biệt như tất niên và đón năm mới, hầu như mọi 

gia đình Việt đều sửa soạn mâm cỗ để đón ông 

bà tổ tiên về sum họp. Hành động ấy thể 

hiện cho sự tưởng nhớ, sự biết ơn, lòng thành 

kính của con cháu với ông bà đã khuất và 

giúp con cháu ghi nhớ về cội nguồn gia đình, 

dòng họ. Ngày nay, bên cạnh việc tưởng nhớ về 

ông bà gia tiên, người Việt Nam ta còn thể 

hiện đạo hiếu với ông bà, cha mẹ sinh tiền. 

Đó là sự quan tâm, chăm sóc, là sự vui vẻ và lễ 

phép, tôn trọng ông bà trong giao tiếp, ứng 

xử hằng ngày. Dù công việc có bận rộn đến đâu 

thì việc dành nhiều thời gian cho gia đình vẫn 

luôn là giá trị văn hóa, là truyền thống tốt đẹp 

của người Việt Nam.  CISS

                 tổ tiên Thờ cúng
           NGUYÊN CAO - 
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Celebrating Tet holiday at home in January,
Gambling in February, enjoying festivals in March.
Cooking bean sweet soup in April,
Celebrating Mid-year Festival in May.
Selling hundreds of lychees in June, 
Forgiving the spirits in July. 
Playing with lanterns in August,
Together investing in roses business in September. 
Selling rice and petats  in October, 
Completing works in December and January.
 (Folk)

PLAY AND SELL ALL YEAR ROUNDSource: National Literature Textbook - Tre Publishing House

  The Mid-Year Festival = A festival takes place on May 5. 

  Selling hundreds = Selling each bundle of hundred ones. 

  Forgiving the spirits = Forgiving the dead people. In Vietnamese belief, 

anyone who sins must be locked up in hell until the full moon day of July, 

and can be released for one day. 

 Together investing = Share money for a business.

  Year - round = throughoutAll through the year

  Patriarch = the male head of a family or community

  Worship = the practice of showing respect for God or a god, by saying prayers, singing with others, etc.; 

  Conducts = a person’s behaviour in a particular place or in a particular situation

  Merits = a good feature that deserves praise or reward

(Source: National Literature Textbook)

 Explanation 

 Explanation 

T
The folk above describes the familiar 

life of the pure Vietnamese agricultural 

society from a long time ago. 

Besides working, there are various forms of 

entertainment such as resting at home, 

reuniting with family on the occasion of the 

Lunar New Year, celebrating the Mid-Year 

Festival in May or the Mid-Autumn Festival on 

the full moon of August. The Lunar New Year, 

the Mid-Year Festival and the Mid-Autumn 

Festival are all traditional Vietnamese festivals 

with traditional customs such as eating 

pyramid sticky rice dumplings on the Mid-Year 

Festival or enjoying the moonlight procession, 

in which the Lunar New Year is the most 

important and meaningful holiday of 

Vietnamese culture. 

When Tet comes, we emotionally remember 

the old Tet days with the images of the reunion 

time with family sitting around the pot of Chung 

cake, the cheerful atmosphere of Tet markets, 

the bustling sound of firecrackers in front of 

the alley. Because of these memories, we 

usually compare the differences of the old Tet 

with the modern Tet. People now prefer to buy 

Chung cakes which are already wrapped, do 

online shopping for clothes and decorations, 

squeeze through crowds to watch the fireworks. 

However, the old Tet does not  change or 

disappear, just changes its form of celebration. 

Tet which is still the occasion for family 

members to coming back home, to reunite with 

their family and together welcome a 

happy new year. 

At CIS, the images 

and atmosphere of the old Tet were 

vitalized in the most authentic way through the 

models and performances that teachers and 

students have put great efforts in, in order to 

help other students understand the value of Tet 

holiday in particular and Vietnamese traditions in 

general. Traditions are the customs, habits and 

social experiences in our daily lives and thoughts 

which have been established for a long time and 

passed down from generations to generations. 

Without traditions, we will lose our cultural 

identity and completely dissolve into 

the international environment. Therefore, 

amazing traditions on Tet holiday should be 

preserved carefully.  CISS

T
he ancestor worship custom has been 

present in Vietnam for a long time as a 

beautiful cultural value expressing the 

Vietnamese tradition of “When drinking water, 

remember its source”. Based on Confucius’s 

concept of considering filial piety as the first 

quality of life, the custom has shown the 

humanity of the Vietnamese people as well as 

the engagement of family. 

In every Vietnamese family, ancestor 

worship is like a reminder to pay attention to 

their parents and grandparents, to avoid doing 

bad things that cause grief for their relatives. 

Another reason for ancestor worship is the 

belief in the similarity between yin and yang. 

It looks like an intermediate link between two 

worlds. This connection symbolizes the love 

of family members who always remember and 

care for each other. 

Besides the death anniversary of the family 

members, almost all Vietnamese families 

prepare a tray to welcome ancestors to reunite 

on New Year’s Eve. It shows the remembrance, 

gratitude and respect of the children to the 

deceased grandparents and helps them 

remember their family and lineages’ roots. 

Nowadays, in addition to worshipping the 

ancestors, Vietnamese people also show filial 

piety towards their grandparents and parents 

by caring, showing the happiness, politeness 

and respect in daily behaviors. No matter 

how busy life is, spending time with family is 

always a beautiful cultural value and tradition of 

Vietnamese people. CISS

 LEARNING Form THE PAST...        

 ANCESTOR WORSHIP...   
           Author: NGUYEN CAO  - 

             Grade 11 - CIS           People have ancestors
As tree has its roots, and river has its sources
     (Folk)

Thanks to ancestors, who are the elders giving birth to our grandparents, our parents were 
born, thus,then led to our appearance in the world. Therefore, we must be grateful for our 
ancestors. On the occasion of the death anniversary of any ancestor, all descendants come to 
the patriarch’s house to worship and learn about conducts and merits told by the patriarch. It 
is a good way to express gratitude to our ancestors.





SỰ HỌC LÀ VÔ TẬN 
VÀ TRI THỨC NHƯ 
ĐÔI CÁNH KỲ DIỆU 
SẼ ĐƯA TA ĐI HẾT TỪ 
CHÂN TRỜI NÀY ĐẾN 
CHÂN TRỜI KHÁC... 

LEARNING IS 
ENDLESS AND 
KNOWLEDGE IS LIKE 
MAGICAL WINGS 
THAT WILL TAKE US 
FROM HORIZON TO 
HORIZON...

Tranh: NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN PHƯƠNG (Grade 10)



Ngôn ngữ tiếng Việt 
Câu lạc bộ  RAP VIET - CIS trong nhạc rap

T
ừ niềm đam mê với loại hình âm nhạc khá 

mới mẻ đang được giới trẻ yêu thích, Câu lạc 

bộ Rap Việt ra đời trên nền tảng Câu lạc bộ 

sau giờ học, mang sứ mệnh kết nối, lan tỏa ngôn ngữ  

và văn hóa Việt Nam trong cộng đồng CIS.

Sau một học kỳ hoạt động, Câu lạc bộ Rap Việt đã 

cho ra đời bản Rap “Trung thu vui như Tết” với phần 

lời được viết bởi chính các thành viên trong CLB cùng 

video được đầu tư kỹ lưỡng. Bản nhạc đã mang tới 

chương trình văn nghệ Trung Thu tại CIS một màu sắc 

mới mẻ. “Xuân yêu thương” là bản Rap thứ hai mà các 

thành viên muốn ghi lại những rung cảm đầu đời đẹp 

đẽ của tuổi học trò, đồng thời gửi gắm lời nhắn nhủ 

yêu thương trong dịp Tết đến Xuân về.

Câu lạc bộ Rap Việt không chỉ là nơi các bạn học 

sinh được thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và cá tính sáng 

tạo của mình mà qua đó, niềm yêu thích các giá trị 

của ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam cũng được bộc lộ, 

ghi dấu ấn qua các dự án văn hóa lớn trong năm. Dù 

hiện diện trong loại hình âm nhạc khá hiện đại nhưng 

vẻ đẹp của ngôn ngữ trong tiếng Việt không hề mất đi 

mà còn trở nên mới mẻ, gần gũi hơn với các bạn học 

sinh trường quốc tế.

Thú vị hơn nữa, Câu lạc bộ Rap Việt còn là nơi để 

các cựu học sinh CIS hiện đang học tập và sinh sống 

ở nước ngoài được cùng sáng tạo lời cho các bài Rap. 

Điều đó vừa giúp các bạn vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ bạn 

M
ở đầu năm học mới ở AES là dự án văn 

học “Về miền cổ tích”. Dự án được ra đời 

qua ý tưởng và sự tham gia thực hiện của 

các bạn học sinh khối 6 AES. “Có những câu chuyện 

cổ tích cùng chúng ta lớn lên mỗi ngày/Có những 

câu chuyện cổ tích dạy chúng ta những bài học hay” 

(Những câu chuyện cổ tích - Nhạc sĩ Nguyễn Văn 

Chung).

 Quả thật, truyện cổ tích đã mở ra cánh cửa diệu 

kì trong kí ức tuổi thơ của mỗi chúng ta. Mỗi câu 

chuyện như một hạt giống yêu thương và khát vọng 

hạnh phúc mà ông bà ta gieo trồng qua bao thế hệ. 

Với hy vọng lan tỏa các bài học giáo dục tính cách 

qua các câu chuyện cổ tích, dự án “Về miền cổ tích” 

đã được ra đời. Với vai trò là người tổ chức và tham 

gia dự án, các em học sinh khối 6 đã tiến hành tìm 

hiểu các truyện cổ tích, chia nhóm, thảo luận các ý 

tưởng để viết nên kịch bản và diễn xuất tái hiện sáng 

tạo những câu chuyện ấy trên sân khấu AES vào 

ngày 3/11/2020. Bên cạnh đó, các em còn tiến hành 

thiết kế truyện tranh xoay quanh các câu chuyện cổ 

tích đã học. Mong rằng mỗi câu chuyện sẽ là một 

hạt giống yêu thương và khát vọng hạnh phúc mà 

chúng ta cùng chung tay vun trồng qua 

bao thế hệ.

(Tấn Hưng 
(Steve), Đăng  Khoa (Owen) 
và các thành viên Rap Viet Club)

bè cũ vừa giúp các bạn, tiếp tục giữ gìn ngôn ngữ 

tiếng Việt, nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu văn hóa Việt 

đến bạn bè quốc tế. “Cảm ơn Câu lạc bộ Rap Việt vì 

đã cho em có cảm giác như đang được học tập tại CIS 

mỗi ngày”,  Anh Tài - cựu học sinh CIS, hiện đang học 

tập tại Canada chia sẻ.

 

 VIETNAMESE LANGUAGES IN RAP MUSIC 
From a passion for a relatively new type of music 

that young people have come to love, Rap Viet Club 

was born on an after-school club platform, with the 

mission of connecting and spreading the language 

and culture of Vietnam in the CIS community.

After one semester of operation, Rap Viet Club has 

released the Rap Viet "Mid-Autumn Festival as Happy 

as New Year" with lyrics written by the club members 

and carefully invested video, bringing the Mid-Autumn 

Festival at CIS a new colour. "Spring of Love" is the 

second Rap in which the members want to record the 

beautiful early vibes of a student's age, and at the same 

time, send a message of love during Tet.

Rap Viet Club is not only a place where students 

can express their creative thoughts, feelings and 

personalities; through that, their love for the values 

of the Vietnamese language and culture is also 

revealed, marked through major cultural projects of 

  Ngoài ra, tiếp nối ý tưởng của chuỗi dự án “Từ 

trang sách đến cuộc đời”, học sinh lớp 11 VCE đang 

tham gia dự án “Gieo yêu thương”. Dự án lấy cảm 

hứng từ những cảnh đời bất hạnh trong truyện ngắn 

“Hai đứa trẻ” của Thạch Lam và “Chí Phèo” của Nam 

Cao. Hai tác phẩm đưa các em trở về với những thân 

phận bất hạnh, bế tắc, qua đó, giúp các em tự nhận 

thấy ngoài kia có quá nhiều cảnh đời xứng đáng được 

giúp đỡ. Các em đã chủ động tích góp thùng quà để 

trao đến tay những cảnh đời bất hạnh với hy vọng 

mang chút ấm áp đến họ trong ngày Tết.   

 

 Literature and 
 life are concentric circles 

First, let’s start with a literature project called: 

“Về miền cổ tích”. The project was created by the 

ideas and the participation of Grade 6 of AES. “There 

are fairy tales which we grow up with.   There are 

fairy tales which teach us meaningful lessons” 

(Những câu chuyện cổ tích - Musician Nguyễn Văn 

Chung). Fairy tales unlock the wonderful gate in our 

childhood. Each story consists of a sense of love 

and desire for happiness that the former generation 

wanted to impart to the latter generation. 

With the hope of spreading characteristic 

the year. Although present in a reasonably modern 

music form, the Vietnamese language's beauty has 

not disappeared but has become new and closer to 

international students.

More interestingly, Rap Viet Club is also a place for 

CIS alumni studying and living abroad to co-create 

lyrics for the Rap lesson. This helps them to get rid 

of homesickness, miss old friends to continue to 

preserve the Vietnamese language, nurture and spread 

the love of Vietnamese culture to international friends. 

"Thank you Rap Viet Club for giving me the feeling that 

I am studying at CIS every day," said Anh Tai, a former 

CIS student currently studying in Canada. CISS

education lessons using fairy tales, this project was 

created. As the organizer and a participant, the 

Grade 6 students carried out reading those fairy 

tales, divided themselves into groups, discussed 

building a whole script and found ways to perform 

their works creatively on stage on November 3, 

2020. Furthermore, they also design stories around 

the fairy tales they have learned. We wish that each 

story will inspire others with love and desirability of 

delightedness which we have built together through 

many generations. 

 Followed by the series of the project “Từ Trang 

sách đến cuộc đời”, students of grade 11 VCE is 

working on a project named “Gieo yêu thương”. 

Inspired by unhappy life scene of short stories 

named “Hai đứa trẻ” by Thạch Lam and “Chí Phèo” 

by Nam Cao. Those short stories bring the reader 

to the unhappy life and deadlocked fates. During 

the process of researching, they found that many 

situations in life deserve support but not many 

benefactors know. Students are accumulating the 

budget actively to hand out to those people before 

the Lunar New Year holiday. Hoping to bring them a 

little love and a sense of caring on the Tet holiday.  

 We understand and desire to build an educational 

community of AES students: Nurture wisdom, ignite 

passion and unleash creativity.  CISS

là những vòng tròn đồng tâm
Văn học và cuộc sống 

Một số hình ảnh dự án “Về miền cổ tích” 
của khối 6

           TỔ NGỮ VĂN AES           
Nguyễn Chí Thành 12.2 AES dịch

           TẤN HƯNG (STEVE) - ĐĂNG KHOA (OWEN) - ANH TÀI - 
& thành viên Câu lạc bộ Rap Việt          

Written by Philology group of AES, 

translated by Nguyen Chi Thanh 12.2, AES

Written by Tan Hung (Steve), Dang Khoa (Owen), 

Anh Tai & members of Rap Viet Club



Sau chuỗi bài học về các đại lượng: 

Đơn vị đo độ dài, đơn vị đo khối 

lượng (kg), đơn vị đo thể tích (lít). Các 

bạn nhỏ Khối 2 đã có một buổi ôn 

tập - thực hành thông qua các hoạt 

động ở trạm: 

• Trạm 1: “Trạng Lường” thế kỷ 21

• Trạm 2: Những con số biết nói

• Trạm 3: Những bàn tay khéo léo

Nhìn những đôi bàn tay bé xíu nhưng rất 

tỉ mỉ, khéo léo khi thực hiện nhiệm vụ. Các 

bạn học sinh nghiêm túc và luôn nỗ lực hết 

sức hoàn thành công việc của mình.

 Qua những hoạt động này, học sinh 

không chỉ vừa có nhiều niềm vui mà còn 

được luyện tập các kỹ năng cân, đo, đong, 

đếm và phát triển thêm tinh thần hợp tác, làm 

việc hiệu quả cùng nhau.

Khối 2 thật sự rất tự hào vì các em luôn yêu 

thích, tìm tòi, sáng tạo và tích cực trong các 

hoạt động cũng như ứng dụng được các kĩ 

năng này trong thực tế.

Chúng ta hãy cùng chờ đợi những hoạt 

động hấp dẫn “không giới hạn” của Khối 2 

trong thời gian sắp tới nhé!

Vào ngà y 08/12/2020, Phò ng Giá o dụ c huyện 

Bình Chánh đã  tổ chức cuộ c thi hù ng biệ n Thuyế t 

trì nh khoa họ c bằ ng tiế ng Anh dành cho khối Tiểu 

học - chủ  đề  “I WANT TO BE A SCIENTIST” với sự  

tham gia củ a 37 đội thuộc các trường trong khu vự c 

Bì nh Chá nh.

Chỉ trong vòng hai tuầ n, từ  quá  trì nh suy nghĩ hì nh 

thà nh ý  tưở ng đế n chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, nghiên 

cứ u, quan sát, tổng hợp dữ liệu và  hoà n thiện, cá c 

bạ n họ c sinh khố i 5 AES gồ m: Lê Huy Phúc (Sam) - 

lớ p 5.3, Trần Hữu Trần Khang (Tony) - lớ p 5.2, Giang 

Ngọc Vân Khánh (Aurianna) - lớ p 5.2 và  Nguyễn Bảo 

Nghi (Betty) - lớ p 5.2 đã  sẵn sàng trình bày công trình 

nghiên cứu của mình: Dự  á n khoa họ c “Can colored 

light be used as fertilizer? - Có  thể  sử  dụ ng á nh sá ng 

mà u là m phân bó n cho cây trồ ng hay không?”

Dướ i sự  dẫ n dắ t tậ n tì nh củ a cá c thầ y cô AES, các 

bạn tự  tin thuyế t trì nh trôi chả y bằ ng tiế ng Anh, vấn 

đáp và phả n biệ n, tạ o ấ n tượ ng tốt vớ i Ban Giá m 

khả o và bạn bè ở các trường khác trong huyện Bình 

Chánh. Cuộc thi rèn luyện cho các bạn khả  năng là m 

việ c nhó m và  tư duy phả n biệ n khi trả  lờ i xuấ t sắ c cá c 

câu hỏ i mở rộng.  

Betty chia sẻ: “Khi bài thuyết trình kết thúc, vào lúc 

đó, em cảm nhận Ban Giám khảo có vẻ hài lòng về 

phần trình bày của chúng em. Nhiều ngày sau đó, em 

nhận được kết quả. Và chúng em đã chiến thắng! Em 

tự hào về chính mình và những người bạn đã cùng 

em tạo nên dự án này. Em rất vui với kết quả đó, bởi 

điều này có nghĩa rằng chúng em sẽ tham gia vào 

vòng thi đấu cấp thành phố. Cuộc thi đã truyền cảm 

hứng cho em tham gia vào các dự án khoa học khác. 

Em hy vọng rằng sẽ có nhiều cuộc thi như vậy được 

tổ chức thường xuyên để tất cả các bạn học sinh đều 

có cơ hội tham gia.”  

‘I WANT TO BE A SCIENTIST’  -  
AES students win the Binh Chanh 
District the English Science Contest 
for Primary Students

 On December 8, 2020, a science contest in 

English for primary students, themed “I Want to be 

a Scientist”, was held by the Binh Chanh District of 

DOET.   37 teams from different schools in the district 

participated. 

Within two weeks, undertaking many steps, 

such as brainstorming ideas, preparing materials, 

observing, and accumulating the data, to complete 

the project called “Can Colored Light be used as 

fertilizer?” AES grade 5 students including Sam - 

Grade 5.3, Tony, Aurianna, and Betty - Grade 5.2 

were ready to give a presentation about their project. 

More importantly, they were extremely confident 

about responding to questions of the judges, under 

the proper guidance of their AES teachers. 

Through the contest, in addition to their 

confidence about presenting in English, the students 

had impressed the judges and other contestants by 

demonstrating their extraordinary soft skills, namely, 

team work, and critical - thinking. It is acknowledged 

that the students had gained good experiences from 

the contest. 

Betty: “The presentation ended, at that time I had a 

feeling that the judges were quite appreciative for this 

presentation. A few days later I got the results... and 

we won. I feel proud of myself and the friends who 

have worked on the project with me. I am excited 

about this result; it means we will be participating 

in the city tournament. This contest inspired me 

to participate in other science projects, I hope that 

such competitions will take place more often and 

more times so that people around me have more 

opportunities to reach out.” CISS

trải nghiệm học tập 
thông qua cuộc đua kỳ thú

Học sinh khối 2 aes

Mỗi năm học ở ngôi trường 

AES đều là những trải 

nghiệm mới đối với Khối 

2. Mọi thứ đều rất thú vị và 

mới mẻ với các học sinh, 

đặc biệt là các dự án học 

tập sáng tạo vượt ra ngoài 

phạm vi lớp học. Một trong 

số những dự án mà khối đã 

thực hiện rất thành công 

đó là “Amazing Race - 

Vòng đua kỳ thú”.

Every year at AES is a new experience for Grade 2 students. Every lesson is so 

exciting and fascinating to the students, especially those creative learning 

projects which hold beyond the classroom walls. One of the most successful 

projects has been done this year is " The Amazing Race".
After a module of lessons on quantities: unit for length, unit for mass (kg), unit for volume (liter). 

The grade 2 students had a review session - practice through the activities at different stations:

Station 1: 21st century "Meteorological"

Station 2: Numbers speak

Station 3: Skillful hands

Look at those tiny hands but very meticulous and skillful when performing the tasks. The 

students are concentrated and always try their best to complete their missions.

Through these activities, students not only can have fun, but also practice weighing, measuring 

and counting skills as well as develop a spirit of cooperation and working together effectively.

Learning the theory is quite simple, but it is important to understand and apply these skills 

in practice. Grade 2 teachers are really proud because their students always enjoy, be ready to 

explore new things and be creative and active in activities.

Let's look forward to more exciting "no-wall" activities of Grade 2 in the coming time! CISS

AES GRADE 2 STUDENTS 

EXPERIENCE LEARNING THROUGH 

THE AMAZING RACE

 TRẢI NGHIỆM LÀM NHÀ KHOA HỌC NHÍ 
 Ở CUỘ C THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH 
 KHỐI TIỂU HỌC - I WANT TO BE A SCIENTIST 

           Giáo viên và tập thể khối 2, AES           

Written by Students & Teachers of Grade 2, AES

Vân Khánh - Bảo Nghi (lớp 5.2 AES)

Written by Van Khanh - Bao Nghi 

(Grace 5.2 AES)



Hội đồng nhà 

C
húng tôi có một Hội đồng Nhà cho mỗi trường. Họ làm 

việc cùng nhau để giúp lên kế hoạch, tổ chức, quảng 

bá và tạo điều kiện thuận lợi cho những Ngày Nhà và 

các Thử Thách Nhà được diễn ra suôn sẻ.

Có 4 Ngày Nhà được tổ chức tại mỗi trường mỗi năm. Học sinh 

Lớp 1-8 sẽ tham gia tất cả 4 Ngày hội và học sinh Lớp 9-12 tham 

gia 2 ngày. Bên cạnh đó, mỗi năm, mỗi trường cũng có khoảng 

10 Thử thách Nhà. Nhà nào tích lũy được nhiều điểm nhất trong 

năm học sẽ dành được chiếc cúp vô địch. Các Nhà có thể tích lũy 

điểm qua những hoạt động sau đây: Ngày hội Nhà, Thử thách Nhà, 

Hoạt động thể dục thể thao, Câu lạc bộ, và bất kỳ sự kiện nào trong 

năm học. Mỗi hoạt động cho phép tất cả các Nhà có cơ hội như nhau 

để kiếm điểm!

Đại gia đình của Hội đồng Nhà tại CISS bao gồm:

TẠI BCIS:
• Cố vấn / Giám sát: Thầy 

Zinger và Cô Celine

• Kraken (Xanh lam): Daisy, 

Cedric, Steve

• Hydra (Trắng): Kyle, Jerry, 

McGarrett

• Phoenix (Đỏ): Erica, Vicky, 

David

• Cerberus (Đen): Luke, Klara, 

Kaity

TẠI CIS:
• Cố vấn / Giám sát: Thầy Zinger 

và Thầy Kiên

• Kraken (Xanh lam): Hương, 

Surya, Dao

• Hydra (Trắng): Jen, Rose, Louis

• Phoenix (Đỏ): Thành, Alice, 

Sophie

• Cerberus (Đen): Phúc, Julie, 

Jessica, Terry

• Trợ lý điều hành: Steve

CISS House 
System Update

TẠI CISS

At CISS, we proudly adopt the 

House System as a traditional feature 

that is found in many international 

schools. Our main goal is to build team 

spirit and create a healthy competitive 

environment through House Activities. 

CIS is in its 5th year with a House 

System and BCIS is in its 4th year. 

Each school has four Houses which 

are identified by their own logo and 

colours. During the school year, staff 

and students are allocated a House. 

The total number of boys and girls in 

each House will be balanced based on 

ASA: Academics, Sports, and the Arts.

We have a House Council for each 

school. They work together to help 

plan, organize, promote, and facilitate 

the House Days and House Challenges. 

Every year, there are 4 House Days 

staged at each school. Grade 1-8 

students take part in all 4 of the House 

Days and Grade 9-12 students take 

part in 2 of the House Days. Alongside 

that, there are also approximately 

10 House Challenges every year for 

each school. These are activities 

that happen in conjunction with 

the school day that both staff and 

students can take part in. The House 

Cup Champion is determined by the 

House that accumulates the most 

points throughout the course of the 

school year. Houses can earn points 

from the following things - House 

Days, House Challenges, Athletics, 

Clubs, and anything else that comes 

up throughout the school year. Each 

           CELINE TRAN & KIEN NGUYEN           

           CELINE TRAN & KIEN NGUYEN           
Mỗi trường có bốn Nhà được xác định bằng biểu 

tượng và màu sắc vô cùng đặc trưng. CIS đang 

bước vào năm thứ 5 với Hệ thống Nhà và BCIS là 

năm thứ 4. Trong năm học, toàn thể giáo viên và 

học sinh sẽ được chỉ định vào mỗi Nhà. Số lượng học 

sinh nam và nữ trong mỗi Nhà đều được cân bằng và 

được phân loại một cách đồng đều dựa trên các tiêu 

chí ASA: Học thuật, Thể thao và Nghệ thuật.

 Tại CISS

Hoạt động  nghệ thuật
Dưới sự dẫn dắt của đội hình chỉ đạo nghệ thuật bao gồm 

thầy Mark Bell - Phó Hiệu trưởng kiêm Chỉ đạo Nghệ thuật, 
cô Susan Wieler - Nhạc trưởng, thầy Nguyễn Hoàng Lê Vũ 
- Nhạc trưởng và cô Hairi Noh - Nghệ sĩ đệm đàn piano, dàn 
hợp xướng CISS ngày càng trở nên chuyên nghiệp và sẵn 
sàng xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc của TP. HCM. 

Dàn hợp xướng được phát triển với mục tiêu hướng tới một 
môi trường học đường mang đầy tình yêu thương và nuôi 
dưỡng tâm hồn lạc quan, nuôi dưỡng lòng tự trọng và phát 
triển kỹ năng bản thân của mỗi cá nhân. Dàn hợp xướng cũng 
hướng đến mục tiêu tạo ra một trải nghiệm âm nhạc và xã hội 
phong phú, mang lại cho các thành viên sự trân trọng, niềm vui 
và hạnh phúc trong âm nhạc và cộng đồng. Trong tháng 12/2020, 
hơn 160 học sinh đã tham gia vào buổi thử giọng và hiện tại, dàn 
hợp xướng đã bắt đầu các buổi tập luyện với đội hình hơn 145 bạn.

Bên cạnh dàn hợp xướng, các buổi biểu diễn nghệ thuật đồng 
ca, văn hóa văn nghệ cũng được tổ chức phong phú và thường 
xuyên tại CISS. 

Vào tuần cuối cùng của kỳ nghỉ đông 2020, nhân viên và học sinh 
các trường được hòa vào không khí vui tươi của Giáng sinh với các 
bài hát lễ hội quen thuộc vào mỗi buổi sáng tại sảnh chính, chúc 
phúc cho một khởi đầu năm mới đầy tích cực, hân hoan. 

Các lớp âm nhạc của hai khối Tiểu học và Trung học CIS tham gia 
biểu diễn trong buổi hòa nhạc, ngân vang các ca khúc Giáng sinh 
quen thuộc dưới sự chỉ đạo của cô Susan - giáo viên âm nhạc và sự 
hỗ trợ của nghệ sỹ đệm đàn piano - Hairi Noh.

Ngày 12/12, học sinh lớp KA KB KC thể hiện tài năng, ngân vang 
các bài hát lễ hội kinh điển như Blitzen Boogie, Santa Claus Rock, 
Hip Hop Reindeer và trình diễn đa dạng các dòng nhạc từ Jazz 
đến Hiphop.  CISS

Artistic Activities at CISS

Thanks to the direction of musical team including Mr Mark 
Bell – CIS Elementary Vice (Artistic Director), Ms Susan Wieler 
(Conductor), Mr. Vu Nguyen (Conductor) and Ms Hairi Noh 
(Piano Accompanist), the CISS Choir has become more 
professional and be ready to perform on HCMC’s music stages. 

The CISS Choir is dedicated to providing an affi  rming and 
caring atmosphere that fosters self-esteem and personal 
growth. The Choir seeks to create an enriching musical and 
social experience that gives its members a lasting, joyful 
appreciation of music and of the community. In December 
2020, more than 160 students joined in the audition and 
now we have a choir of over 145 students beginning 
their rehearsals.

In addition to the CISS Choir, other artistic performances 
such as caroling and music performances are also 
regularly held at CISS.

In the week before the end of the Fall Semester 2020, 
all staff  and students are invited to the front foyer by 
the Christmas Tree to join in singing carols and seasonal 
songs and to celebrate the holiday season.

The Primary and the Junior Music Classes and 
the Primary and Junior Choir joined together for a 
showcase of several chapters directed by Ms. Susan - 
CIS Music Teacher, and accompanied by Hairi Noh - 
the pianist.

On December, 12, students of class KA KB KC 
arranged 8 performances, ranging from Jazz, Rock 
and Roll to Hip Hop. Several classical songs that 
were played are Blitzen Boogie, Santa Claus Rock, 
Hip Hop Reindeer. CISS

Chúng tôi đã có hai Ngày Nhà tại BCIS, ngày đầu tiên là Ngày Hội nhà 

Cướp biển, và ngày thứ hai là Ngày Hội nhà Abracadabra (Phép thuật). Chúng 

tôi cũng đã có hai Ngày Nhà tại CIS, với ngày đầu tiên là Ngày hội Cuộc Đua 

Kỳ Thú Dưới Nước và ngày thứ hai là Ngày hội Giáng sinh trong rạp phim. 

Thông qua các ngày hội Nhà giáo viên và học sinh của cả hai trường có cơ 

hội tham gia vào nhiều hoạt động theo chủ đề mà Hội đồng Nhà BCIS và CIS 

đã chuẩn bị. Chúng tôi kết hợp những câu đố và trò chơi thể thao cùng với các 

hoạt động xây dựng nhóm nhằm mục đích giúp học sinh nâng cao tư duy phản 

biện và logic, tinh thần đồng đội, thể chất nhưng quan trọng nhất là tinh thần 

học đường của các em. CISS

 Các thành viên 
     Hội đồng Nhà 
      năm học 2020-2021



activity allows equal opportunities for 

all Houses to earn points!

We proudly introduce our big family:

AT BCIS:
• Advisors / Supervisors: Mr. Zinger 

and Ms. Celine

• Kraken (Blue): Daisy, Cedric, Steve

• Hydra (White): Kyle, Jerry, 

McGarrett

• Phoenix (Red): Erica, Vicky, David

• Cerberus (Black): Luke, Klara, Kaity

AT CIS:
• Advisors / Supervisors: Mr. Zinger 

and Mr. Kien

• Kraken (Blue): Huong, Surya, Dao

• Hydra (White): Jen, Rose, Louis

• Phoenix (Red): Thanh, Alice, Sophie

• Cerberus (Black): Phuc, Julie, 

Jessica, Terry

• Executive Assistant: Steve

We have had two House Days at 

BCIS, with the first one being the 

Pirates House Day, and the second one 

being the Abracadabra (Magic) House 

Day. We have also had two House 

Days at CIS, with the first one being 

the Amazing Water House Day, and the 

second one being the Christmas at the 

Movies House Day. 

At different times throughout those 

days, staff and students from both 

schools had the opportunity to take 

part in the many themed activities that 

both the BCIS and CIS House Councils 

prepared for them. We combined 

things like riddles and sports along 

with team-building activities for the 

purpose of helping students enhance 

their critical and logical thinking, 

teamwork, physical strengths but most 

importantly, their school spirit. CISS

1. Chống nạn buôn người

2. Esca 13

3. Nhận thức về chứng tự kỷ toàn cầu

4. Môi trường sống cho con người

5. Junior GIN

6. Outreach

7. Bảo vệ tê giác

Những câu lạc bộ này được diễn ra 

hàng tuần để các bạn học sinh cùng 

thảo luận, cùng học hỏi và nhận thức 

về các vấn đề trong khu vực.

Câu lạc bộ bảo vệ tê giác đã bắt 

đầu năm học bằng một chiến dịch 

nâng cao nhận thức, được phát động 

trong Ngày tê giác Thế giới vào ngày 

22 tháng 9/2020. Cùng với tổ chức 

Wilderness, Câu lạc bộ đã mang đến 

các hoạt động cho tất cả các lớp.

Vừa qua, Hội đồng GIN đã tổ chức 

sự kiện đầu tiên của năm: “Buổi đấu 

giá im lặng - The Bûche de Noël” với 

sự tham gia và giúp đỡ của lớp tiếng 

Pháp khối 7 và khối 8 trong việc trang 

trí bánh khúc cây Giáng sinh dùng bán 

đấu giá. Số tiền quyên góp từ hoạt 

động này sẽ được chuyển đến Blue 

Dragon, một tổ chức phi lợi nhuận 

(NGO) để giúp đỡ nạn nhân trong đợt 

lũ lụt tại miền Trung, Việt Nam.

Jee Won Kim (Khối 12 - 
Chủ tịch GIN):

Năm nay đánh dấu năm thứ 7 của 

tôi với chương trình GIN và cũng là 

năm thứ 4 tôi tham gia Hội đồng GIN. 

Chương trình GIN hiện giờ đã thay đổi 

rất nhiều so với năm đầu tiên. Nó lớn 

hơn và đa dạng hơn rất nhiều, và tôi tự 

hào khi được chứng kiến cộng đồng 

GIN đã phát triển rất nhanh tại CIS. GIN 

đã cho phép tôi nhìn thế giới ở góc 

độ toàn cầu và đã mở ra nhiều cơ hội 

cho tôi. Nhìn thế giới ở góc độ toàn 

cầu cho phép tôi tập trung vào những 

thứ không chỉ xung quanh tôi mà còn 

trên toàn thế giới, về cả mặt tích cực và 

những hạn chế. GIN giúp tôi hiểu dòng 

chảy và mô hình của cộng đồng toàn 

cầu hoá của mình, đồng thời, giúp tôi 

sẵn sàng, nhanh chóng thích ứng và 

cởi mở với tương lai đang thay đổi.

Se Hyun Kwon (Khối 10 - 
Phó chủ tịch GIN PR): 

Kể từ năm lớp 4, khi tôi tham gia vào 

câu lạc bộ GIN đầu tiên, GIN đã luôn là 

trung tâm trong cuộc sống học đường 

của tôi. Nhìn thấy mọi người đam mê 

tập trung cùng nhau để lên kế hoạch 

cho các sự kiện, nâng cao nhận thức và 

thực hiện các chuyến đi để hỗ trợ, giúp 

đỡ cộng đồng, tôi đã được thôi thúc để 

tham gia vào và trở thành một GINer trẻ 

tuổi. GIN đã dạy tôi cách trở thành một 

công dân toàn cầu và tạo cơ hội cho 

tôi trở thành người dẫn đầu trong cộng 

đồng trường.

Với tư cách là Phó chủ tịch Hội đồng 

GIN, những thách thức bạn cần phải 

đối mặt là gì?

Mỗi năm, Hội đồng GIN của chúng 

tôi bắt đầu một năm mới với một số 

thành viên mới từ lớp 8 tới lớp 12. Đây 

là khoảng thời gian khó khăn vì các tân 

binh phải nhanh chóng thích nghi với 

cách thức hoạt động của Hội đồng và 

đồng thời họ cũng phải học cách hợp 

tác với các thành viên lớn hơn để đảm 

bảo hiệu quả.

Để đảm bảo các thành viên xây 

dựng tinh thần đồng đội và thấu hiểu 

lẫn nhau, chúng tôi luôn khởi động 

năm học mới bằng GIN Retreat, nơi 

Hội đồng GIN dành cả ngày để cùng 

nhau thực hiện các hoạt động xây 

dựng nhóm. Hoạt động được thiết kế 

để học sinh trở nên thoải mái với nhau, 

nhưng cũng đòi hỏi các bạn phải có kỹ 

năng giải quyết vấn đề. CISS

Năm 2020 thật là một năm đáng nhớ khi con người phải đối mặt với cơn đại dịch 

Covid-19 lây lan trên khắp thế giới. Vì thế, Hội đồng GIN cũng phải tuân thủ các quy 

định phòng dịch và hoãn lại các hoạt động trong một thời gian dài cho đến tháng 9. 

Hiện tại có 7 câu lạc bộ GIN vẫn trụ vững và hoạt động năng nổ tại CIS, bao gồm: 

           Tổng hợp từ GIN Council CISS           By: collected by GIN council of CISS

 Các thành viên 
     Hội đồng GIN

năm học 
2020-2021



• Anti-Human Trafficking

• Esca 13

• Global Autism Awareness

• Habitat for Humanity

• Junior GIN

• Outreach

• Save the Rhinos

These clubs continue to meet weekly 

to discuss, learn and bring awareness to 

some of these local issues.

The Save the Rhinos Club kicked 

off the school year with an awareness 

campaign launched during the 

World Rhino Day on September 22. 

In collaboration with the Wilderness 

Foundation, the club brought activities 

within the classrooms for all grade 

levels. 

Meanwhile, the GIN Council 

coordinated its first event of the year: 

The Bûche de Noël Silent Auction! It 

was created in collaboration with the 

Grade 7 and Grade 8 French classes 

who decorated Christmas logs that 

were later put on sale. The proceeds all 

went to support Blue Dragon, an NGO 

that is helping the victims of the flood in 

Central Vietnam. 

Jee Won Kim (G12 - GIN 
President)

This year marks my 7th year being 

a part of the GIN Programme and the 

4th year of being on the GIN Council. 

The current GIN programme has 

definitely changed a lot since the 

first year. It is a lot bigger and more 

diverse, and I am proud to see how 

fast the GIN community has grown at 

CIS. GIN has allowed me to view the 

world in a global perspective and has 

opened up many opportunities in my 

life. Being able to see the world in a 

global perspective allows me to focus 

on things that are not just around me, 

but around the whole world in both 

positive and critical ways. It helps me 

understand the flow and pattern of our 

globalized community and prepares me 

to quickly adapt and be open for the 

changing future.

Se Hyun Kwon (G10 - GIN 
PR Vice President) 

Since Grade 4, when I joined my 

first GIN Club, GIN has always been 

the center of my school life. The vision 

to make a positive impact in our local 

community no matter how small or 

big, mesmerized me as a fourth grader. 

Seeing passionate people putting their 

heads together to plan events, to raise 

A Look Back at

awareness, and going on service trips 

to lend a helping hand, motivated me 

as a young GIN-ner. This eventually led 

me to applying for the GIN Council a 

few years later, where I am currently 

working on the PR team. GIN taught me 

how to become a global citizen, and 

provided me with opportunities to step 

up as a leader in the school community. 

What are some challenges you face 

as the President of the GIN council?

Every year our GIN Council begins 

a fresh year with a number of new 

members between Grades 8 to 12. This 

is a challenging time because the new 

recruits must quickly adapt to how the 

council works and at the same time, 

they must learn to cooperate with the 

senior members to ensure efficiency. 

To make sure members build 

teamwork and get to know each other, 

we always kick the year off with a GIN 

Retreat, where the GIN Council spends 

a whole day together doing team 

building activities. These are designed 

so that students become comfortable 

with one another, but also require 

problem solving skills.

Vice President, it can be a challenge 

to be on top of every event and 

department throughout the year but 

it’s important to have the bird-eye view 

of all events at all times. Having the 

overall vision of 

the event allows 

me to create 

appropriate 

deadlines and 

tasks for the 

council but it 

also guides the 

team through a 

more efficient 

process of 

planning 

an event. 

Communication is 

definitely key in leading 

the GIN Council. Indeed, 

I must ensure that 

everyone is on task, 

but also that there is 

a strong professional 

relationship between the 

executive team and the members.  

Communication has definitely 

been hard, but our council has 

managed to overcome our issues by 

creating documents and spreadsheets 

where students can update their work. 

We also have regular meetings, and we 

use online platforms to communicate 

when needed outside of school. This 

way, everyone is always aware of what 

is happening in the council but also it 

makes sure everyone is included, not 

just a single party.

Finally, the GIN Council is also 

working at introducing and connecting 

the GIN programme to the school 

curriculum. We hope to bring to the 

classrooms of CIS realistic activities 

that will help our students to better 

understand local and global issues. 

Some key achievements of 
GIN Council

We had the honour to be the 

hosting school in 2017 and 2018. 

More than 300 participants 

came to expand their 

knowledge on local and 

global issues and to take 

part in various activities 

such as workshops, Global 

Action Network groups, 

a service fair and so much 

more. To be able to host the 

GIN Conference was truly an 

unforgettable experience.

The GIN new year 
plans for 
2020-2021

The GIN Council is 

now actively preparing 

for a brand new event: 

The Spring Fair that 

will occur on March 

19, 2021. It will 

be the very first 

event where all our 

community members will 

be invited. We will celebrate 

the first day of spring by having 

lots of fun games and activities, 

food from all around the world 

and cultural performances 

brought by our CIS students. 

The theme of the Spring Fair is 

Rejuvenation, as we all feel that it 

is a time when everybody needs to 

come together and connect again 

after a year of social distancing and 

isolation from the rest of the world.

We are also preparing to bring some 

CIS students to the Annual Saigon GIN 

Conference that will be hosted by the 

British International School on March 

26-28, 2021. The Saigon GIN 

Conference is always a great 

opportunity for hundreds of GINers 

to connect with each other by 

sharing ideas about solutions to 

global issues. CISS
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2020 was an 

unusual year due to 

the pandemic we all had 

to face. The GIN Council had 

to put all its activities on hold 

for a while. We slowly resumed 

our work in September. 

There are 7 GIN Clubs 

at the moment that 

are still strong and 

active at CIS



Xin gửi những lời chúc mừng tới các em học sinh tốt nghiệp khoá học 2021! Khoá học 2021 
có số lượng học sinh đông nhất kể từ khi CIS thành lập gồm 56 học sinh (trong đó 46 học sinh 
tốt nghiệp hệ OSSD và 10 học sinh tốt nghiệp hệ IB). Cùng với đó, số lượng lời mời nhập học 
vào các trường đại học cũng cao hơn đáng kể. 

Khóa học sinh tốt nghiệp 2021 hiện vẫn đang trong quá trình nộp đơn xét tuyển vào các 
trường đại học khác nhau tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và nhận được lời mời 
nhập học từ các trường tại Úc, Canada, New Zealand, Anh và Mỹ. Ngoài ra là Việt Nam, Hàn 
Quốc, Đài Loan, Singapore, Thụy Sĩ, Hà Lan và một số quốc gia khác ở châu Âu... Các học sinh 
CIS của chúng ta đang từng bước trở thành công dân toàn cầu thực sự. 

Khoảng 65% học sinh lớp 12 (gồm cả hệ IB và OSSD) đã thông báo rằng các em nhận được ít 
nhất một lời mời từ trường đại học và chúng ta hiện có tổng cộng 223 lời mời nhập học từ 48 
tổ chức sau trung học ở 5 quốc gia khác nhau. 

CHƯƠNG TRÌNH CONCOURSE GLOBAL CLEARING - 
KẾT NỐI THÀNH CÔNG! 

Hầu hết các lời mời nhập học được chấp nhận thông qua một ứng dụng mới có tên là 
Concourse, vừa được đưa vào sử dụng trong năm nay. Concourse hoạt động tương tự như 
Linked-In, được thiết kế dành riêng cho các sinh viên đại học. Ban đầu các em có thể không 
có ý định đăng ký vào một trường đại học nào đó, nhưng ứng dụng đã cung cấp cho các em 
nhiều thông tin hữu ích để các em có thể khám phá và tìm hiểu về nhiều trường đại học hơn và 
cân nhắc các lựa chọn phù hợp. Thông qua chương trình Concourse Global Clearing, mỗi học 
sinh CIS đã nhận được trung bình 8 lời mời nhập học từ các trường đại học trên khắp thế giới.  

Canada vẫn đứng đầu trong danh sách nộp đơn xét tuyển của học sinh CIS. Cho đến 
nay, thông qua Concourse, đã có 57% sinh viên nhận được các suất học bổng kèm theo thư 
mời nhập học.  

Jamie Kanki, Trưởng bộ phận Kết nối và Hợp tác từ Concourse cho biết: “Học sinh CIS đã 
thành công đáng khen ngợi trong chương trình Concourse Global Clearing. Các học sinh tham 
gia đã nhận được một số lời mời từ nhiều nước, các trường đại học cũng rất hài lòng với sự 
trưởng thành và xuất sắc mà học sinh đã thể hiện trong các cuộc phỏng vấn trực tuyến 1:1 của 
các em… Trường Quốc tế Canada là một trong những trường đứng đầu khi tham gia chương 
trình Global Clearing dựa theo số lượng lời mời nhập học mà các em học sinh nhận được.” 

THÀNH CÔNG ĐẾN TỪ SỰ 
RÈN LUYỆN VÀ NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG NGHỈ!  

Các em học sinh khóa học 2021 đã liên tục chứng tỏ bản thân thông qua các thành tích học 
tập đáng tự hào. Trong năm học 2019-2020, 70% học sinh được xét duyệt trao  Giải thưởng 
Danh dự (trên 80% trung bình) hoặc giải thưởng của Hiệu trưởng (trên 90% trung bình). 

Thành tích học tập cao đã giúp các em đạt được thành công nhất định trong việc đảm bảo 
cho đầu vào đại học trong tương lai. 

Không chỉ đánh giá dựa trên điểm số, các trường đại học quốc tế đặc biệt coi trọng và
đánh giá cao tính ứng dụng, việc tham gia vào các hoạt động ngoại khóa cũng như 
khả năng lãnh đạo của các bạn. Các em học sinh của chúng ta đã là những nhà lãnh đạo 
mạnh mẽ kể từ khi họ bắt đầu bậc trung học vào năm 2017. Kể từ khi học lớp 9, các học sinh 
đã tích cực tham gia vào Hội đồng nhà, Hội đồng GIN, Hội đồng Học sinh, Hội đồng Thể thao, 
Hội đồng Nghệ thuật, các đội thể thao, Model United Nations, các chương trình nhạc kịch và 
biểu diễn ở trường, đồng thời trở thành những thành viên trụ cột cho đội tình nguyện của 
trường. Học sinh hệ OSSD cần 40 giờ cho chương trình “Phục vụ Cộng đồng” để tốt nghiệp, 
nhưng trên thực tế, đã có nhiều học sinh lớp 12 hiện tại đã hoàn thành tốt đến hơn 200 giờ!

Chúng tôi vô cùng tự hào về các em học sinh, không chỉ vì thành tích học tập, sự tham gia 
vào cộng đồng và những lời mời của các trường đại học - mà còn là vì các em đang từng 
bước trở thành thế hệ trẻ tương lai đầy triển vọng. 

Trải qua những năm trung học đầy thử thách, chúng tôi đã chứng kiến hành trình các em 
phát triển từ những học sinh lớp 9 trẻ trung và đầy trăn trở về tương lai, thành những học 
sinh cuối cấp tự tin, là hình mẫu lý tưởng và nhà lãnh đạo đầy nhiệt huyết tại CIS. Với việc 
được nhận những lời mời từ các trường đại học, đây chỉ là bước khởi đầu của các em trong 
sự chuyển đổi sang nền giáo dục sau trung học và chúng tôi vẫn luôn dõi theo hành trình 
của các em trong suốt năm học này cũng cả tương lai phía trước.  CISS

Class of 2021 - University Offers

A massive congratulation to our largest graduating class ever at CIS, and the most university off ers that we have ever received. The 2021 graduating class at CIS is the largest cohort since CIS’ 
inception with 56 students expected to graduate (46 OSSD graduates and 10 IB graduates).

Our 2021 cohort are applying to the widest range of countries yet, and that’s already evident in their off ers.  They currently have off ers from Australia, Canada, New Zealand, UK, and USA so far.  
Applications are also being submitted to Vietnam, Korea, Taiwan, Singapore, Switzerland, the Netherlands and elsewhere in Europe. Our CIS students are truly global citizens!

About 65% of the Grade 12 (IB and OSSD) students have reported at least one off er and we have a total of 223 reported off ers from 48 post-secondary institutions in 5 countries. 

CONCOURSE GLOBAL CLEARING PROGRAM – BUILD THE BRIDGE TO REACH THE GOAL! 
Most of these off ers have been received through a new application, Concourse, that we are using this year. Concourse operates similarly to Linked-In, but it matches students with 

universities.  Although students may not have originally applied to some of these universities, it has allowed students to explore a wider variety of universities and to consider new options that 
might be a great fi t for them.  Through the Concourse Global Clearing events, CIS students have received an average of 8 off ers each.

Canada still remains the most popular application destination for CIS students and so far through Concourse, 57% of students have received scholarships attached to their off ers of admission.
Jamie Kanki, Head of Engagements and Partnership from Concourse said, “Students from CIS have been incredibly successful in Concourse Global Clearing. The participating students have 

secured a number of off ers all over the world - and the universities have been thrilled with the level of maturity and excellence the students have shown in their virtual 1:1 meeting… The Canadian 
International School is one of the leading schools participating in Global Clearing as far as off ers received.”

SUCCESS COMES FROM NON-STOP PRACTICE AND EFFORT! 
The class of 2021 has consistently proven themselves through their academic accomplishments.  In the 2019-2020 academic year, 70% of this class was either on the Honour Roll (above 80% 

average) or the Principal’s List (above 90% average).  Their high level of academic accomplishments has set them up for success in securing university off ers. 
Universities are also increasingly looking beyond marks in order to assess applications, and extracurricular involvement and leadership are key attributes that they value. This cohort has been 

strong leaders since they began secondary school in 2017, and it shows in the volume of off ers that they are receiving.  Since they were in Grade 9, they have joined The House Council, GIN Council, 
Student Council, the Athletic Council, the Art Council, sports teams, Model United Nations, school musicals and performances, and have been the backbone of our schools’ volunteer squad. 
Although OSSD students need 40 hours of Community Service to graduate, multiple students in the current Grade 12 class have completed well over 200 hours. 

We are so proud of these students, not just for their academic achievements, community involvement and university off ers - but for the young adults that they are becoming.  
Through their high school career, we have witnessed them evolving from being young and nervous Grade 9 students to being confi dent senior students, role models and leaders at CIS.  This is just 

the beginning of their off ers and their transitions towards post-secondary education and we look forward to following their journey throughout this year and beyond! CISS

56 học sinh
kỷ lục về số lượng học sinh tốt nghiệp 

đông nhất kể từ khi CIS thành lập
           Cô MELISSA O’LEARY,           

Giáo viên Trung học, Cố vấn hướng dẫn, 
Trưởng hội đồng chương trình cố vấn

           MELISSA O’LEARY,           
Secondary, Guidance Counselor, Curriculum Council Guidance Lead

Các bạn học sinh khóa học 2021 đã lập nên kỷ lục tại CIS - 
Class of 2021 make a new record for CIS



N
ăm học trước, khi tham gia 

cuộc thi nuôi tinh thể khu vực 

Đồng bằng sông Cửu Long, 

với kết quả đạt được giải Nhì hạng mục 

video, thì năm học này, với sự trở lại 

đầy quyết tâm, nhóm chúng mình đã 

mang về một món quà “cực lớn” để 

tặng các thầy cô giáo, gia đình và cho 

chính bản thân.

Cuộc thi “Nuôi tinh thể” đã mở ra 

những cơ hội cho tất cả chúng mình - 

những bạn chưa biết nhiều về bộ môn 

Hóa học và những bạn học sinh có 

niềm đam mê với bộ môn khó nhằn 

này. Dưới sự hướng dẫn của cô Trần 

Thị Quỳnh Như, đây là lần thứ 2 mình 

tham gia vào cuộc thi lớn này.

Với mong muốn dự án thực 

hiện sẽ phản ánh lên được 

thực trạng môi trường 

nhức nhối hiện nay - 

“tẩy trắng” rạn san hô 

hiện thời. Chúng mình 

đã đưa ra 5 loại tinh thể 

khác nhau tương ứng với các 

sắc màu rực rỡ của san hô. 

THẤT BẠI ĐỂ THÀNH CÔNG
Xuyên suốt quá trình này, thành 

công có nhưng thất bại cũng không 

hề ít. Với mục tiêu ban đầu là 5 loại 

tinh thể nhưng cuối cùng vì những lý 

do khách quan khác nhau chỉ còn lại 

3 nhóm “sống sót”. Cuối cùng, sản 

phẩm đèn của nhóm cũng mang đến 

một hình ảnh đầy bất ngờ, thắp lên hy 

vọng về ý thức bảo vệ những rạn san 

hô đang dần chết đi do các hành động 

thiếu ý thức của con người chúng ta. 

MỘT KẾT QUẢ ĐÁNG MONG ĐỢI 
Hồi hộp, thấp thỏm và mong đợi - 

đó là những gì chúng mình cảm nhận 

sau khi nộp sản phẩm video. Và cuối 

cùng, không uổng công sức và phụ 

L
ast year, I joined the crystal 

growing contest in the Mekong 

Delta and won the second prize 

for the video category, this school 

year with a wholehearted return, our 

team brought back a “huge” gift to our 

teachers, families and ourselves.

The “Crystal Growing” contest has 

opened up opportunities for all of 

us - those who do not know much 

about Chemistry and for students who 

have a passion for this difficult subject. 

lòng mong đợi, thông báo giải Nhất 

cuộc thi cũng chính thức được gửi về 

trong niềm vui sướng của chúng mình. 

Kết quả này đã mang lại một niềm tự 

hào hơn bao giờ hết, tự hào vì chiến 

thắng đạt được, mang về danh hiệu 

cao nhất cho ngôi trường BCIS, và tự 

hào vì đã góp phần truyền tải thông 

điệp nâng cao ý thức bảo vệ nguồn tài 

nguyên quý giá, rực rỡ của chúng ta - 

những rạn san hô. CISS

Under the guidance of Ms. Tran Thi 

Quynh Nhu, this is my second time 

participating in this great competition.

THE IDEA FLASHED
With the expectation that the 

project will reflect the current painful 

environmental condition - “bleaching” 

of the current coral reef. We have 

come up with 5 different crystals that 

correspond to the vibrant colours of 

the coral. 

Ánh đèn  
của hi vọng

 FAILURE TEACHES SUCCESS 
Throughout this process, there 

were many successes, but failures 

are not minimal. The initial target was 

5 types of crystals, but in the end only 

3 groups were left “alive” for various 

objective reasons. But in the end, the 

group’s lamp products also brought 

a surprising image, like a hope of a 

sense of protecting coral reefs that 

are dying from our unconscious 

actions.

AN EXPECTED RESULT
Excitement, fidgety and anticipation 

- that’s how we felt after submitting 

the video product. And finally, without 

wasting effort and disappointing 

expectations, the announcement of the 

First Prize of the contest was officially 

sent back in our joy. It has brought 

more pride than ever, pride of winning 

competitions, pride of bringing the 

highest honours to BCIS, and pride of 

contributing to convey the message of 

raising awareness. protect our precious, 

brilliant resource - coral reefs. CISS

Vinh dự và tự hào về ngôi vị quán quân cuộc 
thi “Nuôi tinh thể - ươm mầm khoa học tuổi trẻ 
Đồng bằng sông Cửu Long 2020” 

Đây là các loại 
tinh thể tương 
ứng mà chúng 

mình đã đưa ra

Chiếc đèn Hi vọng - sản phẩm từ Tinh thể 
của nhóm The Corals (ảnh trích từ video)

The light of hope 
The Corals group with all the members(from left to the right): Bao Khang, 

Hoang Khang, Ms. Quynh Nhu, Minh Thu and Ngoc Minh - 11.3

Nhóm The Corals với các 
thành viên (từ trái sang 

phải): Bảo Khang, Hoàng 
Khang, cô Quỳnh Như, 

Minh Thư và Ngọc Minh 
đến từ lớp 11.3

Honoured and proud to be the champion of the contest 

“Crystal Growing - Nurturing youth science in the Mekong Delta 2020”

 These are the 
respective 

crystal types 
that we have 

come up with

The Light 
of Hope - 

produced by 
Crystals of The 

Corals group 
(photo from 

video)

Written by Huynh Minh Thu, BCIS

           HUỲNH MINH THƯ (BCIS)           



M
inh Hòa nhận 

được lời mời 

từ các trường: 

University of Minnesota 

- Twin Cities (Mỹ - kèm 

học bổng 52.000 USD), 

Drexel University (Mỹ - 

kèm học bổng 48.000 

USD), Miami University 

- Oxford, Texas Christian 

University, Depaul 

University (Mỹ).

Trước đó, Minh Hòa 

cũng đã xuất sắc đạt 8.0 

điểm IELTS trong đợt thi vừa qua. Từ 

đâu mà bạn Minh Hòa lại có được 

những kết quả tuyệt vời này? 

 

NIỀM ĐAM MÊ VÀ QUYẾT TÂM THEO 
ĐUỔI ƯỚC MƠ

Chúng tôi rất ấn tượng với kết 

quả học tập cũng như khả năng 

tiếng Anh của bạn, được 5 trường 

đại học trên thế giới mời nhập học, 

IELTS 8.0. Bạn có thể chia sẻ cho 

chúng tôi về quá trình học tập và 

rèn luyện của bạn như thế nào để 

có được kết quả tuyệt vời này?

Minh Hòa: Mẹ em nói với em 

rằng, từ khi còn nhỏ, em là một đứa 

trẻ rất năng động và rất tò mò. Việc 

này đã mang đến cho em một niềm 

hứng thú đối với trường học và học 

tập. Em đặc biệt đam mê đọc sách, 

vẽ, và tiếng Anh.

Gia đình em luôn giúp đỡ và ủng 

hộ em trong quá trình theo đuổi ước 

mơ. Khi em tốt nghiệp Tiểu học và 

bước vào môi trường Trường THCS 

Nguyễn Gia Thiều, em đã gặp rất 

nhiều khó khăn. Ở đây, áp lực các 

môn như Toán, Lý, Hoá khiến em 

không còn thời gian tiếp tục học vẽ 

và tiếng Anh. Vì vậy, gia đình em đã 

quyết định chuyển em đến Trường 

Albert Einstein (AES).

Tại đây, em đã quyết định theo 

học Nghệ thuật ở nước Mỹ và 

cùng với gia đình lập nên một kế 

hoạch cụ thể.

Với mục tiêu là Mỹ, em bắt đầu 

luyện thi lấy bằng SAT với mục 

tiêu là điểm 1500/1600. Sau một 

năm luyện tập, em tham gia thi vào 

tháng 10 năm 2019 và đạt được 

điểm 1400. Không bằng lòng với kết 

quả, em tiếp tục học thêm, và với 

sự khuyên bảo của thầy cô và gia 

đình, em bắt đầu luyện thi IELTS. Vào 

tháng 9 năm 2020, em đăng ký thi 

cả hai bằng và đạt được IELTS 8.0 và 

SAT 1510.

Sau đó, em tập trung vào việc 

hoàn thành hồ sơ du học, nhất là 

việc viết bài luận. Vì em có kế hoạch 

nộp nhiều trường nên số lượng bài 

luận em phải viết là rất nhiều, đến 

hiện tại, em đã nộp 28 bài, và em 

vẫn đang tiếp tục hoàn thành.

Tuy nhiên, những nỗ lực của 

em đã được đáp trả, em đã được 5 

trường đại học 

nhận và cấp học 

bổng. Em muốn 

cảm ơn gia đình, 

thầy cô, và bạn 

bè đã giúp đỡ em 

trong suốt quá 

trình này, và em 

quyết tâm hoàn 

thành chặng đường 

cuối cùng một cách 

rực rỡ.

NGƯỜI THẦY TRUYỀN CẢM HỨNG, 
DẪN LỐI THÀNH CÔNG

Thầy, cô tại trường bạn đang 

học đóng vai trò như thế nào trong 

quá trình học tập và rèn luyện 

của bạn?

Thầy cô ở ngôi trường AES đã 

đóng vai trò rất lớn trong việc học 

tập và thậm chí là việc định hướng 

tương lai của em. Vào năm lớp 9, 

em học tiếng Anh trong lớp thầy 

Jacob, và thầy đã giao cho lớp 

làm một bài thuyết trình về nghề 

nghiệp tương lai của mình. Chính 

quá trình xây dựng bài thuyết 

trình này đã khiến cho em thực sự 

tìm hiểu sâu về ngành Đồ hoạ và 

cuối cùng quyết định theo đuổi 

ngành này.

BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG TRONG 
VIỆC HỌC TIẾNG ANH

Bạn muốn gửi thông điệp/chia 

sẻ gì đến các bạn học sinh AES về 

việc học tiếng Anh? 

Trong quá trình học tiếng Anh, em 

nhận thấy rằng thứ đã đưa em đi xa 

nhất chính là sự đam mê. Em được 

bắt đầu học ngôn ngữ thứ hai từ khi 

em 5 tuổi, và nó đã thu hút em từ đó. 

Em là một đứa trẻ rất thích đọc sách, 

và khi đó, động lực lớn nhất để em 

học tiếng Anh là tiếp cận sách truyện 

bằng tiếng Anh. Sau đó, dần dần, hầu 

hết các kỹ năng đọc - nghe - viết - 

nói em trau dồi từ việc đọc sách, xem 

phim, chơi game, nghe nhạc, và lên 

mạng bằng tiếng Anh.

Với 5 lời mời từ trường đại học 

trên thế giới, dự định của bạn như 

thế nào cho tương lai?

Hiện nay, em vẫn chưa hoàn thành 

việc nộp hồ sơ du học. Em 

đã nộp 10 trường, và 5 trường đã 

nhận. Em dự định nộp thêm 1 trường 

và một số đơn xin học bổng. Khi đã 

có kết quá cuối cùng, em sẽ cùng gia 

đình bàn bạc chọn trường và từ đó vẽ 

ra kế hoạch lâu dài cho tương lai.

Cảm ơn những chia sẻ của 

Hòa. Chúc Hòa thành công trên 

con đường theo đuổi đam mê 

của mình. CISS
Thực hiện phỏng vấn: 

HUỲNH THỊ THANH TÚ - Nhân viên 
truyền thông AES

ĐƯỢC 5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
DANH TIẾNG MỜI NHẬP HỌC

Hành trình đạt ielts 8.0
Ngay trong học kỳ 
1 năm học 2020-

2021, Nguyễn Minh 
Hòa - học sinh lớp 
12.1, Trường Phổ 

thông liên cấp Albert 
Einstein (AES), thuộc 

Hệ thống Trường 
quốc tế Canada (CISS) 

- đã được 5 trường 
đại học danh tiếng 

trên thế giới mời học.

THE JOURNEY TO IELTS 8.0 
AND OFFERS FROM 5 FAMOUS 
AMERICAN UNIVERSITIES OF 

AN AES STUDENT

Even during the first semester 

of the 2020-2021 school year, 

Nguyen Minh Hoa - Grade 12.1 

student of Albert Einstein 

School (AES) of the Canadian 

International School System (CISS) 

- was admitted by 5 prestigious 

Universities around the world.

S
pecifically, Minh Hoa received 

admissions from University of 

Minnesota (with a scholarship 

of 52.000 USD), Drexel University (with 

a scholarship of 48.000 USD), Miami 

University - Oxford, Texas Christian 

University, and DePaul University.

Before that, Minh Hoa also achieved 

an IELTS score of 8.0 on the last test. 

How did this student accomplish these 

excellent successes? 

PASSION AND DETERMINATION TO 
PURSUE IT

We are very impressed by your 

academic performances as well as your 

English skills (an IELTS score of 8.0, 

being admitted by 5 Universities around 

the world) Can you share with us the 

journey you undertook in order to arrive 

at these successes?

My mother told me I had always been 

an active and curious child. This brought 

me a certain joy in going to school and 

learning. I especially enjoy reading, 

drawing, and learning English.

My family has always supported me 

in my pursuit of my passion. When I 

graduated elementary school and stepped 

into Nguyen Gia Thieu Junior High 

School, I was met with a lot of difficulties. 

There, the school put pressure on 

academic subjects such as Math, Physics, 

and Chemistry, leaving me no time for Art 

and English. Therefore, my family and I 

decided to move my education to Albert 

Einstein School.

Here, I made the decision of pursuing 

Art in America and, with the help of my 

parents, drew up a detailed plan for my 

future.

With that in mind, I began practicing 

SAT with the goal of accomplishing a 

score of 1500/1600. After a year of hard 

work, I took the test in October, 2019 and 

achieved a score of 1400. Unhappy with 

the result, I resolved to try again, and with 

the advice of my parents and teachers, I 

also took on IELTS. In September, 2020, I 

undertook both tests and achieved a 8.0 

IELTS and 1510 SAT.

After that, I turned my attention fully 

to completing my College Application, 

specifically my essays. Since I had 

planned on applying for many schools 

and scholarships, the number of essays 

I had to write was quite large: Until now, 

I had submitted 28 essays, and I am still 

not finished.

However, all of my hard work has paid 

off: I have been admitted to 5 different 

Colleges and Universities, all with 

scholarships. I thank my family, teachers, 

and friends for their unconditional 

support. I am determined to complete 

this journey with flying colors.

THE INSPIRING TEACHER, LEADING THE 
WAY SUCCESSFULLY.

What role did teachers of AES play in 

your journey?

The teachers at AES have played a 

major role in helping me not only in my 

studies, but also in my decision regarding 

my future education. During Grade 9, 

my English teacher was Mr. Jacob, who 

gave us an assignment of composing a 

powerpoint about our future career. It 

was this assignment that had led me to 

research Graphic Design and ultimately 

decided to pursue it.

SECRET WAYS TO ADVANCE IN 
LEARNING ENGLISH

What message regarding studying the 

English language would you like to send 

to the students of AES?

During my process of English-learning, 

I realized that the thing that has helped 

me the most was my passion. I was taught 

English when I was 5, and it had attracted 

me since then. I am a child who loves 

books, and then, my greatest motivation 

for learning English was its use in helping 

access English literature. After that, little 

by little, I enrich my reading, listening, 

writing, and speaking skills through 

reading books, watching movies, playing 

games, listening to music, and browsing 

the internet in English.

With 5 admission from 5 Universities 

in the world, what is your future 

arrangement?

Currently, I have not completed my 

College Application. I have applied to 10 

schools and have been admitted by 5. I 

intended on applying for 1 more and a 

few more scholarships. Once I have had 

my final result, I will discuss my options 

and plans with my parents.

Thank you for your sharing, Hoa. We 

wish you success in your future pursuit of 

your passion. CISS
Interview: HUYNH THI THANH TU

Translators: NGUYỄN MINH HÒA 

(Grade 12 AES)



Tháng 6: 
Bước trên con 

đường mới 
T

háng Sáu, năm 2021 là thời kỳ trọng 

đại với những học sinh 2003, là năm 

mà ta sẽ đi du học và xa nhà để có thể trưởng 

thành hơn. Nghĩ đến cuộc hành trình đầy 

gian nan và hoài nghi sắp tới mà khiến ta háo 

hức một cách lạ kỳ! Cảm giác bồn chồn mà 

ta không biết được nguyên nhân, liệu có phải 

là sự lo lắng, hay những mong đợi trên đoạn 

hành trình tiếp theo khiến ta nghẹt thở mỗi 

khi nghĩ đến nó? Tuy nhiên, tình bạn sẽ không 

dừng tại đó, vì ta vẫn sẽ nhắn tin cho nhau để 

ôn lại những kỷ niệm vui vẻ năm ấy! 

Nếu đi xa Việt Nam thì liệu ta có nhớ nhà? 

Đương nhiên là thế, tuy nhiên ta không thể 

không đi. Khi xa nhà, thứ ta nhớ nhất sẽ là 

những người thân, những người luôn ở bên 

ta khi ta cần. Trong cuộc hành trình xa nhà 

sắp tới, ta sẽ chỉ có một mình, và chỉ có thể 

gặp được những gương mặt ấy qua chiếc 

màn hình điện thoại hai chiều, nghĩ đến mà 

lòng tràn ngập sự âu lo. Những bữa ăn, những 

cuộc trò chuyện, và những tiếng cười của gia 

đình giờ chỉ có thể là động lực để ta học thật 

chăm chỉ và mong được mau về ăn Tết!

Dù xa mặt vẫn nhưng không cách lòng, vì 

gia đình sẽ mãi ở bên ta, tình cảm gia đình vẫn 

không bao giờ chia cách, người thân vẫn làm 

mọi cách để có thể an ủi, động viên, giúp ta 

cảm thấy ấm lòng. Vì vậy hãy dùng những tình 

yêu thương đó làm động lực, cố gắng hết sức 

để mau chóng trở về thành tài. 

DIỆP TRƯỜNG THÀNH 
- Chương trình IB năm 2 tại CIS

June: Walking p on a new path
June, 2021 is a big time for students who 

were born in 2003, it’s the year that some of 

us will go study abroad. Being far from home 

is a good chance for us to grow. Thinking of 

this hardship and skepticism creats an unusual 

and unexplainable restlessness, can it be due 

to anxiety, or the expectations for the next 

journey that suffocates us every time we think 

about it. However, the friendship won't stop 

there, as we will still text each other to review 

the happy memories of that year!

If we go away from Vietnam, will we miss 

home? Of course we will, but I can't help but go. 

When we are away from home, what we miss 

the most will be our loved ones, who will always 

be there for us when we need them, and on the 

journey away from home we will be alone, and 

only able to meet those faces. through the 

two-way phone screen. Thinking of that my 

heart is filled with anxiety. Meals, chats, and 

family laughter can now only be the motivation 

for us to study hard so we can get home for Tet!

Just need to remember that, far away 

physically but not far away from the heart.  

Whenever we need them, our family will be 

by your side, and they would do everything 

to comfort, encourage us. Because family will 

always be there, no matter where we are but 

family love will never be separated. So use 

those love to fuel your motivation, to try our 

best to become successful. 

Diep Truong Thanh - IB Year 2 CIS  

Vậy là đã 2 năm kể từ ngày tôi rời AES, trở thành cô sinh viên năm 2 của trường Đại 

học Tôn Đức Thắng -  ngành Quản trị Kinh doanh.

Thật không sai khi ai đó đã nói “Hãy luôn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc THPT, vì đại học sẽ khác, 

sẽ không “nhàn” như bạn vẫn nghe”. Bước vào ngưỡng cửa của giảng đường đại học, có không ít người 

đã cảm thấy sợ hãi, lo lắng, trong đó có tôi. Thế nhưng, tôi mất không lâu để có thể hội nhập bằng 

hành trang mà tôi đã được trang bị ngay khi còn trên ghế nhà trường. Đó là những cơ hội phát triển kỹ 

năng mà AES đã tạo cho tôi, từ kỹ năng làm việc nhóm đến kỹ năng chia sẻ, phát biểu, trình bày ý kiến 

cá nhân, thuyết trình cùng với những đức tính đẹp mà “Chương trình Giáo dục tính cách bằng hành 

động” của Trường đã đem lại. “Chương trình Giáo dục tính cách bằng hành động” không chỉ tạo ra giá 

trị của mỗi 10 đức tính trong chương trình qua từng tháng triển khai như Thái độ hòa bình, Chính trực, 

Trách nhiệm, Tinh thần hợp tác, Tính kiên trì, ... mà còn hơn thế nữa là cho tôi cơ hội rèn giũa bản thân 

mình ở nhiều khía cạnh khác. 

Nhờ có AES và những gì AES mang lại đã luôn là người bạn đồng hành, cùng đi bên cạnh để ủng hộ 

những quyết định của tôi, giúp tôi tự tin hơn. Cùng với việc học tập, trau dồi kiến thức tại trường, tôi đã 

tham gia thêm các hoạt động phát triển kỹ năng khác, ứng tuyển và được trở thành thành viên của một 

số câu lạc bộ tại trường (CLB Người dẫn chương trình, CLB Đồng hành cùng sách). Có lẽ tôi đã thuyết 

phục các anh/chị phỏng vấn bằng những kỹ năng, những đức tính mà tôi đã có được qua những trải 

nghiệm tại AES. 

 Bên cạnh những kỹ năng mềm đã giúp tôi rất nhiều, tôi cũng muốn chia sẻ thêm những nỗ lực học 

tập, nghiên cứu của mình. Kết thúc năm thứ nhất đại học, tôi vinh dự và rất hạnh phúc khi lọt vào danh 

sách “Bảng vàng thành tích học tập - rèn luyện năm học 2019- 2020”. Kết quả này nhắc nhở tôi cần cố 

gắng hơn cho những năm học còn lại trên giảng đường. 

Hôm nay tôi muốn nói, cảm ơn AES đã luôn là nhà, là bước chuẩn bị vững chắc cho tôi tự tin trên 

những hành trình mới. Trên hết, tôi muốn gửi lời tri ân đến quý thầy cô giáo tại AES - những người trực 

tiếp hiện thực hóa những kế hoạch trên giấy, đã dạy dỗ tôi và đem đến nhiều hoạt động ,để chúng tôi 

được học tập trong môi trường tốt nhất. 

AES - THE ENDOGENOUS STRENGTH
It has been two years since I graduated from AES, 

becoming a sophomore at Tôn Đức Thắng University, 

specializing in Business Administration. 

The common saying, "Enjoy every moment in your high school 

because the university environment is entirely different.  

Many people feel a sense of anxiety when they face the 

entrance to the university, including me. However, it didn't take 

long for me to integrate with the skill and knowledge I had 

demonstrated while still in school. Those are opportunities 

for students to nurture and develop teamwork skills, sharing 

my perspective, presenting a speech, and the qualities of 

the Character Education program. The character Education 

through Action program creates the value of ten virtues 

in the program over months of implementation, such as 

peaceful attitude, integrity, responsibility, cooperation, and 

persistence. However, it creates a chance to train myself in 

various aspects. Thanks to AES and what AES brings, it has 

always been a companion; supporting my decisions and 

helping me become confident. 

 Besides studying and completing coursework, I also 

enrolled in many activities and clubs such as the MC club and the Book Reading club. Perhaps I 

persuade the interview section judges by the skill and qualities I have acquired through my AES 

experience. After sharing my experience with my soft skills that assisted me so much, I also want to 

share my study and research efforts. At the end of my freshman year, I am honored and delighted to be 

a laureate in 2019 - 2020 academic achievements. This accomplishment reminds me to carry out the 

triumph I have made and perfect myself.

Today, I want to give many thanks to AES for always being a continue trying my best for the up 

coming university years. home, a steady preparation for my journey. Above all, I would like to address 

my gratitude and appreciation to all teachers at AES, who guide me and implement various activities to 

ensure that students have an ideal environment for studying. CISS
PHAM SONG TOAN, 

8/1/2020, AES alumni, graduating in 2019 school year.

Translates: NGUYEN CHI THANH 12.2-AES

Aes nguồn lực nội sinh
Song Toàn, 
là MC của 
nhiều sự kiện ở 
trường ĐH Tôn 
Đức Thắng

          PHẠM SONG TOÀN - cựu học sinh AES         

Song Toàn is a charming and 
elegant female student at Ton Duc 

Thang University



L
à học sinh có thâm niên học tập 12 năm tại 

CIS, Huỳnh Lan Hương đã luôn là một trong 

những học sinh tiêu biểu và có nhiều thành 

tích nổi bật. Hãy cùng nghe những chia sẻ về quá 

trình học tập, trải nghiệm và trưởng thành của Lan 

Hương tại CIS.

CIS đã đóng vai trò như thế nào trong hành trình 

trưởng thành của em?

CIS khiến em trưởng thành hơn vì đã giúp em 

khám phá niềm đam mê của mình. Khi học ở trường, 

những kiến thức không còn là một gánh nặng, em 

không học chỉ để muốn đạt điểm cao trên bài kiểm 

tra, em học vì thấy hứng thú với nội dung thú vị và đa 

dạng mà thầy cô hướng dẫn. Mỗi ngày đi học đối với 

em đồng nghĩa với việc được nhìn thế giới qua những 

ống kính khác nhau, như là ống kính của nhà khoa 

học, chính trị gia, nhà lãnh đạo, người bạn, người chị 

và nhiều hơn nữa. Những ống kính này đã giúp em 

không những phát triển các đam mê của mình mà 

còn giúp em cải thiện làm tốt bản thân mỗi ngày qua 

việc học cách tôn trọng, biết ơn, và hợp tác. 

Bên cạnh đó, từ khi mới bước vào CIS, kỹ năng 

đầu tiên mà em được phát triển chính là khả năng 

giao tiếp. Em học được cách biểu đạt thật tự nhiên, 

không gò bó và lúc nào cũng sẵn sàng nói ra những 

cảm nhận thật sự của trái tim mình. Không những 

vậy, khi học ở trường cùng với những phương pháp 

hướng dẫn của các thầy cô, em cảm thấy tư duy của 

mình được mở rộng hơn, sâu sắc hơn khi phân tích, 

nhìn nhận, đánh giá vấn đề. Em cảm thấy mình đã 

trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều trong quá trình 

học tập và trong cuộc sống hàng ngày.

Năm vừa qua là một năm đầy biến động và thử 

thách bởi Covid-19, dấu ấn của em về hành trình 

học tập của mình trong quá trình học online là gì? 

Trong thời gian cách ly xã hội, thầy và trò tại CIS 

đã đáp ứng nhanh chóng và bắt đầu dạyhọc online. 

Không những vậy, thầy cô còn làm cho lớp học vẫn 

thú vị với những trò chơi và hoạt động online đan 

xen trong các bài học. Mỗi lớp học em tham gia đều 

cảm thấy rất ấm áp vì các bạn học sinh và thầy cô 

luôn luôn là chỗ nương tựa của nhau. Nếu có ai đó 

đang theo không kịp thì mọi người đều giúp đỡ nhắn 

tin, gọi điện để động viên nhau. Trong khi thế giới 

đang gần như tan rã, em thấy sự đoàn kết của CIS đã 

trở nên vững chắc còn hơn trước kia. 

Về riêng em,em đã học hỏi rất nhiều về bản thân 

mình. Em đã phát hiện ra rằng khi chúng ta học 

cách biết ơn với những gì chúng ta có mỗi ngày, 

cuộc sống của chúng ta sẽ tràn ngập với hạnh 

phúc và sự tự tin. Khi chuyển qua học online, em 

dần thích nghi và tạo cho mình một thời khóa biểu 

riêng và hơn nữa, vì không di chuyển nhiều nên em 

đã có thời gian tập thể dục và yoga. Em thấy rất biết 

ơn vì vẫn vừa được học vừa được cải thiện bản thân 

mình, về tâm hồn lẫn thể chất. 

Em có đánh giá như thế nào về Giá trị của văn 

hóa Việt trong hành trang du học?

Khi làm hồ sơ du học Mỹ thì cả trang hồ sơ của 

em có rất nhiều thông tin liên quan đến các hoạt 

động tìm hiểu những giá trị văn hóa mà em đã được 

học tập và tham gia ở CIS. Em nghĩ sự trưởng thành 

trong tính cách của bản thân bây giờ một phần được 

hun đúc từ nền tảng của giá trị văn hóa Việt Nam. Em 

cảm thấy rất tự hào và thật sự muốn góp phần làm 

lan tỏa những giá trị tốt đẹp của bản sắc văn hóa Việt 

cho các bạn nước ngoài khi đi du học.

Em đã có những trải nghiệm như thế nào trong 

các sự kiện văn hóa Việt ở CIS?

Trước đây thì em chưa có nhiều ấn tượng nhưng 

cho đến những năm gần đây, em thật sự được đắm 

mình vào không gian và bầu không khí tươi vui của 

các sự kiện văn hóa Việt như Tết, Trung thu... Em 

tham gia gần như tất cả các hoạt động chuẩn bị chào 

đón các sự kiện và cảm thấy thật sự rất thú vị. Qua đó, 

em cũng hiểu thêm rất nhiều về giá trị lịch sử văn hóa 

bao đời của dân tộc Việt Nam kể cả chiều rộng lẫn 

chiều sâu. Khi tham quan những mô hình công phu 

được chính bản thân chúng em xây dựng và trưng 

bày, em cảm thấy rất hạnh phúc. Lúc ấy, em như thật 

sự được hòa mình vào không khí tất bật của chợ Tết, 

chèo thuyền nghe hò hát trên sông... Bên cạnh đó, 

em được chơi các trò chơi dân gian, xem cách làm 

bánh Chưng, đan lá dừa, làm tò he; em cũng thấy 

được các bạn, các em nhỏ ở các khối lớp khác cũng 

rất hứng thú. Cuối cùng, em muốn cảm ơn mái nhà 

CIS đã mang đến cho em những trải nghiệm tuyệt vời 

để em luôn cảm thấy tự hào về những giá trị văn hóa, 

lịch sử của quê hương mình. CISS

GROW FROM CIS CULTURAL VALUES
As a student with 12 years of studying at CIS, Huynh Lan Huong has always 

been one of the outstanding students with many outstanding achievements. 

Let’s hear about Lan Huong’s learning, experience and growth at CIS.

What role did CIS play in your journey of development?

CIS has helped me improve by discovering my passion. When studying at 

school, the knowledge that I received is no longer a burden. No longer do I 

study to achieve high grades on the test, but I am interested in the diversity of 

content that teachers instruct. For me, every day at school means that I could 

see the world differently, under different perspectives such as the perspectives 

of scientists, politicians, leaders, friends, sisters and many more. These points 

of view also help me to develop myself in learning to respect, feel grateful, and 

corporate with other. 

Additionally, at the moment I first entered CIS, the first skill that I achieved was 

the ability to communicate; I was able to express myself naturally, and always 

willing to speak out the true feelings of my heart. When studying at school with 

the teaching methods of the teachers, I felt my thinking was expanded and deeper 

when analyzing, recognizing and evaluating problems. I feel like I have grown and 

become much more confident in both learning processes and everyday life.

Last year was a year filled with challenges posed by the COVId-19 

pandemic, so what was your impression of doing e-learning at CIS?

The greatness of the teachers at CIS has been revealed under the difficult 

circumstance of the past few months. When the pandemic broke out, the 

teachers had responded quickly and began teaching online. However, they 

still were able to create an energetic atmosphere in the class with games and 

online activities for lessons. Every class I took part in felt very warm because 

the students and teachers were always relying on each other. If someone was 

left behind with the content, everyone would text and call to encourage each 

other. While the world is almost disintegrating, I saw the solidarity of CIS has 

become more solid, even more solid than before.

For me, I have also learned a lot about myself. I’ve found that when we learn 

to be grateful for what we have every day, our lives are filled with happiness 

and confidence. When I switched to online learning, I adapted and created my 

own schedule; because I did not move much, I had time to do sport activities 

such as exercise and practice yoga. I feel very grateful for having time to do 

both learning and improving myself mentally and physically.

What do you think about Vietnamese traditional values on the journey of 

studying abroad?

When making the U.S application, my entire profile page has a lot of 

information related to learning activities, cultural values that I have participated 

in at CIS. I think the maturity in my personality now has a part to be formed 

from the foundation of Vietnamese cultural values. I feel extremely proud 

and really want to spread the values of Vietnamese cultural identity to foreign 

friends when studying abroad.

How was your experience of the Vietnamese cultural events at CIS?

I did not have much impression about Vietnamese cultural events until 

recent years, I am truly immersed in the joyful atmosphere of Vietnamese 

cultural events such as Tet, Mid-Autumn Festival ... I participated in nearly all 

activities that prepared to welcome the events and felt very enjoyable indeed. 

Hence, I also understand more about the historical and cultural values of the 

Vietnamese nation, both in breadth and depth. I also enjoy looking at the 

models built and displayed by all the students and teachers. At that time, 

I was really immersed in the busy atmosphere of the Tet market, in the songs 

on the rivers… Besides, I was allowed to play folk games, watch processes of 

making banh chung, weave coconut leaves, and create children’s toys. 

I can also see my friends and the kids from other grades were also interested

in these activities. Finally, I want to express my gratefulness to CIS for giving 

me great experiences so that I always feel proud of my hometown 

cultural-historical values. CISS

m thấy rất tự hào và thật sự muốn góp phần làm

trưởng thành 
từ các giá trị văn hóa cis

          Phỏng vấn học sinh HUỲNH LAN PHƯƠNG - khối 12          

          An interview with student HUYNH LAN PHUONG - Grade 12          



A
i trong chúng ta rồi cũng sẽ 

trưởng thành, bước ra cuộc 

đời thênh thang trên những 

con đường khác nhau. Thế nhưng, 

không phải cứ lớn thêm một tuổi, lên 

thêm một lớp thì sẽ có thể trưởng 

thành. Với riêng chúng em, những đứa 

trẻ ở cái tuổi chưa đủ để thành người 

lớn nhưng cũng không còn là trẻ con, 

nhật ký trưởng thành sẽ không thể trọn 

vẹn nếu không có bóng dáng ngôi 

trường mang tên AES. 

Ở AES, mỗi bài học không còn là 

những “lý thuyết màu xám” nữa mà 

là một cuộc hành trình để chúng em 

đến gần hơn với cuộc sống muôn màu 

cũng như định hướng và bồi đắp cho 

tâm hồn thêm giàu đẹp. 

AES là nơi mà chúng em được thỏa 

sức sáng tạo để thực hiện các nghiên 

cứu, tìm hiểu bài học thông qua các 

dự án và trải nghiệm các hoạt động 

thử thách năng lực suy nghĩ của chính 

mình. Từ đó, chúng em vừa nắm vững 

kiến thức hơn trong từng môn học vừa 

không cảm thấy nhàm chán. Trong 

môn Sinh học, chúng em được thực 

hành trồng rau cải xanh bằng phương 

pháp thủy canh và làm bài báo cáo 

về quá trình trồng rau của mình bằng 

cách quay video kết hợp thuyết trình. 

Ở môn Ngữ văn, chúng em lại được 

tập tành viết bản tin, phỏng vấn qua bài 

học về phong cách ngôn ngữ báo chí. 

Quá trình tiếp thu kiến thức cũng 

chính là quá trình chúng em nhận ra 

mình đang trưởng thành hơn từng 

ngày. Chúng em được trau dồi thêm kỹ 

năng làm việc nhóm, không đùn đẩy 

và có trách nhiệm hơn với việc mình 

đang làm. Chúng em chín chắn hơn, 

AES
và những bài học    và những bài học    
         mang tên          mang tên "trưởng thành"

quyết đoán hơn, tinh tế hơn, biết cách 

giải quyết vấn đề sao cho hợp tình hợp 

lý, biết nhận ra cả những điểm mạnh 

cũng như những điểm cần khắc phục 

của bản thân và tìm cách thay đổi. 

Không chỉ được tiếp thu những kiến 

thức mới lạ và bổ ích thông qua các 

dự án học tập, trường AES còn giáo 

dục mỗi học sinh trở thành một công 

dân hoàn thiện hơn thông qua chương 

trình “Giáo dục tính cách bằng hành 

động” được lồng ghép linh hoạt qua 

các môn học. Chương trình này đã trở 

thành một dấu ấn riêng biệt và độc 

đáo của CISS. 

Dù chỉ mới là năm đầu tiên hay đã 

trải qua nhiều cấp học ở AES, chúng 

em đều cảm thấy mình thật may mắn 

khi được học tập tại một ngôi trường 

năng động mà mỗi học sinh đều 

được lắng nghe, được bổ sung tri thức 

thông qua những hoạt động thú vị và 

có cơ hội để phát triển những năng lực 

của riêng mình thông qua các bài học 

vui nhộn và đầy tính thử thách. 

Chúng em, những học sinh AES luôn 

tự nhủ với bản thân sẽ luôn đối diện với 

khó khăn bằng một trái tim dũng cảm, 

một thái độ kiên trì và một tinh thần lạc 

quan. Luôn đối xử với mọi người, mọi 

vật bằng một sự quan tâm sâu sắc, một 

thái độ tôn trọng, hòa bình, hợp tác và 

một tấm lòng biết ơn. Luôn sống chính 

trực và cố gắng học tập thật tốt với tinh 

thần trách nhiệm cao nhất. CISS
MỘC KHUYÊN, 

HOA TRANH, đan thư 
(Lớp 11 AES)

Dịch: ĐỨC ANH, SỸ TÂN (Lớp 11 AES)

E
very one of us will gradually 

develop to be a mature adult, 

stepping out of the immense 

and immeasurable adolescent world 

in many different ways. However, it 

doesn’t mean that getting older one 

more year or completing one school 

grade is being mature. For all of us, 

our personal “mature diary” would 

not be complete if there wasn’t a 

page called Albert Einstein School. 

At this place, each lesson is not 

only about difficult theory and 

knowledge but also a treasure 

journey for each of us to reach closer 

to a more colourful life and to add 

more guidelines to our soul.

AES is where we unleash our 

curiosity to undertake research, to 

learn through studying projects and 

experience different activities that 

challenge us to think.  

Therfore, students can acquire 

knowledge perfectly in excitement. 

In Biology class, we were challenged 

to plant and grow broccoli  

hydroponically and complete reports 

about the planting progress which 

included videos and presentations. 

In Literature class, we are guided to 

practice writing news and interviews 

with journalistic language style. 

This process of acquiring 

knowledge is also the process of 

us realising that we are growing 

and maturing each day. We are 

encouraged to work in groups and 

to take responsibility for our work 

and learning. We have become 

more mature, more confident, more 

sophisticated, knowing how to solve 

problems appropriately, knowing 

how to recognize our own strengths 

and weaknesses and to find ways to 

change. 

As well as acquiring new and 

helpful knowledge through our 

learning projects, AES also educates 

students to become more complete 

through the “Character Education in 

Action” program flexibly integrated 

across all subjects. This program has 

become a unique feature of all CISS 

schools.

Whether we have just entered 

AES in our first year or have passed 

through many grade levels, we all feel 

fortunate to be studying at a dynamic 

school where every student is listened 

to, enriched with knowledge through 

fun activities and have opportunities 

to develop their own ability through 

challenging and fun lessons. 

AES students always remind 

ourselves that we will face our 

challenges with a courageous 

heart, a persevering attitude and 

an optimistic spirit. Always treating 

everyone and everything with a deep 

care, an attitude of respect, peace, 

cooperation and a grateful heart.  

We always aim to have integrity 

and study hard with the highest 

responsibility. CISS
MOC KHUYEN, 

Hoa Tranh, Dan Thu (Grade 11 AES)

Translators: Duc Anh, Sy Tan 

(Grade 11 AES)

AES and AES and 
Valuable Valuable 

Lessons Lessons 
Called Called 

"Maturity""Maturity"
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C
hỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cá c bạ n họ c 

sinh khố i 3 và 5 AES gồ m: Đỗ Gia Phước (Bill) - 

lớ p 5.3, Đinh Trần Tâm An (Lucy) - lớ p 5.2, Giang 

Ngọc Vân Khánh (Aurianna) - lớ p 5.2, Bùi Tuấn Minh (Messi) 

- lớp 3.7 và  Lý Khả Nhi (Nina) - lớ p 3.7  đã tự lên kế hoạch 

gặp nhau tại thư viện để trao đổi, lên ý tưởng viết nội dung 

kịch bản cho vở kịch. Sau khi được giáo viên chỉnh sửa và 

đồng ý, các bạn lại tiếp tục cùng nhau tập luyện. Đây có lẽ 

là phần khó nhất của vở kịch vì các bạn không chỉ phải học 

thuộc các lời thoại dài mà còn phải thể hiện được tính cách 

nhân vật thông qua giọng điệu lời nói.

 Sau khi đã luyện tập lời thoại, các bạn tiếp tục với thử 

thách khó hơn, đó là luyện tập với các chú rối. Đó là những 

tấm bìa được cắt ra, và thông qua những chú rối bằng giấy 

đó, các bạn phải truyền tải được linh hồn và sự  sống động 

của nhân vật. Các bạn đã học được thêm bài học về định 

luật truyền thẳng của ánh sáng, từ đó tạo ra những chiếc 

bóng có kích thước to nhỏ khác nhau, bài học về làm việc 

nhóm để phối hợp ăn ý về chuyển động, lời nói giữa các 

nhân vật với nhau...

Và có lẽ trải nghiệm trên sân khấu biểu diễn sẽ là trải 

nghiệm ấn tượng nhất với các bạn, khi các bạn nhận được 

những tiếng cười, những tràng vỗ tay từ khán giả:

UNDER THE GUIDANCE OF TEACHERS, THE 
SHADOW PUPPET TEAM SUCCESSFULLY 
PERFORMED THEIR SHOWS TO DIFFERENT 
GRADES OF ELEMENTARY STUDENTS ON 
THE OCCASIONS OF HALLOWEEN AND 
CHRISTMAS OF 2020.

W
ithin a short period of time, AES Grade 5 students 

including Bill - Grade 5.3, Lucy, Aurianna, Messi and 

Nina - Grade 3.7 were reading thousands of books 

at the library to form the ideas, from which they cooperated to 

write the script. The script had been edited several times before 

the team started practising the lines. This phase was considered 

the hardest part as not only did they have to remember long 

lines but also used the appropriate tone of voice to demonstrate 

characters’ portraits.

The next challenging phase was practising with the puppets, 

which are made of paper. It is required to present the vivid soul 

in every paper puppet, through which they learned that light 

travels in straight lines, and they were able to adjust the size of 

the shadows by moving the puppets toward or away from the 

source of light. They also learned how to work in a team to make a 

perfect flow of movements and sounds

It is acknowledged that the students had gained good 

experiences from the contest and from plenty of laughter and applause  

Lucy: “ I really enjoyed from the audience the act and I like to make 

people laugh. I really enjoyed my puppet show team and hope that I can 

do these more and make people laugh…”

Nina: “ I am very happy because I was in the puppet show. I think it was 

hard when I learnted by heart all my lines but it wasn’t hard when I was 

standing in front of the audiences though my heart beat so fast, I was 

happy when they laughed”. CISS

Trải nghiệm
 SAU CÁC BUỔI BIỂU DIỄN 

 múa rối bóng 

Shadow puppet shows experience

          TÂM AN - Lớp 5.2; KHẢ NHI - Lớp 3.7 
và cô THANH TUYỀN - AES          

"Em rất vui vì mình "Em rất vui vì mình 
đã tham gia nhóm đã tham gia nhóm 
múa rối bóng. Em múa rối bóng. Em 
nghĩ thật khó để nghĩ thật khó để 
học thuộc lời thoại học thuộc lời thoại 
của mình nhưng khi của mình nhưng khi 
đứng trước khán đứng trước khán 
giả, em thấy rất vui giả, em thấy rất vui 
khi khán giả cười và khi khán giả cười và 
vỗ tay mặc dù em rất vỗ tay mặc dù em rất 
hồi hộp và tim đập hồi hộp và tim đập 
rất nhanh"rất nhanh"

 NINA:  LUCY: 
"Em rất thích vở "Em rất thích vở 
diễn và rất thích diễn và rất thích 
nhìn thấy mọi người nhìn thấy mọi người 
cười. Em rất thích cười. Em rất thích 
Nhóm múa rối bóng Nhóm múa rối bóng 
và mong có thể và mong có thể 
thực hiện nhiều vở thực hiện nhiều vở 
diễn hơn nữa..."diễn hơn nữa..."

Written by TAM AN, Grade 5.2; KHA NHI, grade 3.7;   
Ms THANH TUYEN, Teacher at AES



Lần đầu tiên trong lịch sử, học sinh Việt Nam nghỉ Tết tới khi 

phượng đỏ, ve kêu, hè về mới được trở lại trường để học tiếp...

Lần đầu tiên trên toàn thế giới, 1,5 tỷ học sinh đã đồng loạt 

không thể đến trường vì một loại virus mà nhân loại chưa bao 

giờ ngờ đến...

Và cũng là lần đầu tiên, tất cả các trường học đều phải làm 

quen với những khái niệm, những hoạt động cũng như các loại 

vật dụng mới: Giãn cách xã hội, cách ly, đo thân nhiệt, khẩu 

trang, nước rửa tay tiệt trùng, khử khuẩn, kháng khuẩn...

Hãy cùng cộng đồng CISS nhìn lại một năm học kỳ lạ với 

những trải nghiệm không thể quên...

For the first time in history, Vietnamese students have the longest 

Tet holiday. When there were red phoenix flowers, the sound of 

cicadas that signals summer, they came back to their school.

For the first time in the world, 1.5 billion students were unable 

to go to school at the same time because of a virus that humanity 

never expected...

And for the first time, all schools must be familiar with new 

concepts, activities, and items: Social distance, quarantine, body 

temperature, masks, hand sanitizer, sterilization, antibacterial...

Let’s look back with the CISS community on a strange school 

year with unforgettable experiences...
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          Thầy NGUYỄN VĂN SỸ - Hiệu phó khối Trung học BCIS          

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vừa kết thúc. Thầy và trò hệ 
Song ngữ Trường quốc tế Canada đã “nhập hội” chung với các “sỹ 
tử” trên cả nước trong tâm thế thật tự tin, thoải mái và vững vàng.

NHÌN LẠI

MỘT Kỳ THI 

 LOOK BACK ON A "SPECIAL" EXAM 
Written by Mr. Nguyen Van Sy, BCIS High School Vice Principal

THE 2020 HIGH SCHOOL GRADUATION EXAM HAS JUST 

ENDED. TEACHERS AND STUDENTS OF THE BILINGUAL SYSTEM 

CANADA INTERNATIONAL SCHOOL HAVE “MERGED” WITH 

THE “STUDENTS” ACROSS THE COUNTRY IN A CONFIDENT, 

COMFORTABLE AND STEADY STATE..

This is a “special” exam because the final stage of learning for the 
Grade 12 students are not as “smooth” as the previous class because 
of the COVID pandemic. Right from the start of the second semester, 
the curriculum was interrupted and students had to spend nearly 3 
months studying online. Despite all the confusing at first, the school 
also promptly provided an effective online program for students with 
the spirit of, “BCIS students fight against pandemic, miss school, but 
do not stop learning”, “study at school while study at home”. With the 
best efforts of the leadership team, teachers, staff and the support of 
our parents, we have completed one of the most “extraordinary” school 
years in the history of education in Vietnam.

As a “tradition” at BCIS, Grade 12 students usually do not have 
summers! Every year, at the end of the school year, the Grade 12 
students continue to go to school to be helped by their teachers to 
consolidate, review as well as to re-systematize their knowledge, 
focus on preparing for the high school graduation exam and entering 
University. The interesting and special thing here is that despite 
participating in studying until last minute, despite studying in an “anti-
pandemic” situation as the Covid outbreak has returned, the classroom 
is always full of joy and laughter, because all students are aiming to 
succeed.

During the learning and reviewing process, students and teachers 
of Grade 12 always incorporate and formulate specific directions to 
support and consolidate knowledge for each student according to 
the combination exam subjects they registered for. In addition to the 
practice to consolidate knowledge, teachers also organize “mock 
exams” like the real test in school, thereby helping students get 
acquainted with and practice examination skills. Also through the mock 
exams, the test results will be the basis for teachers to analyze and 
evaluate students’ knowledge and have timely support plans. On the 
official exam, 2 teachers under the arangement of the leadership team, 
presented at the examination site to give support and motivate students.

In the school year of 2020, apart from to those who have studied 
abroad, BCIS has the largest number of Grade 12 students taking part in 
the High school graduation exam with 44 students. This is also the exam 
that the school has 100% of students taking the IELTS certificate exam 
with scores from the framework of 4.0 - 8.0. This means that all 44 
students are exempt from the English exam in the graduation exam and 
achieve a perfect score of 10/10 in English.

The 2020 school year is sure to be the year that leaves the most 
memories for all students, parents and teachers. The end of the 
graduation exam is also a milestone that marks the success and maturity 
of all Grade 12 students. For BCIS Grade 12 this year, there is another 
“special” student that we also want to acknowledge. This is Nguyen Thi 
Hong Phuong - a girl from Tra Vinh who used to suffer from bullying 
in 2015 and was sponsored by the Board of Directors of a full study 
scholarship with all internal expenses residing in BCIS from Grade 7 to 
Grade 12. This year, Hong Phuong and others completed grade 12 and 
took the graduation exam with their best effort.

Congratulations to all BCIS Grade 12 students who have successfully 
passed the exam with all your perseverance. I wish you all the health and 
inspiration to continue to succeed in your academic path in the future. 
No matter where you go, do not forget that the BCIS house will always 
watch over you with endless love. CISS

Đ
ây là một kỳ thi “đặc biệt” bởi 

việc học giai đoạn cuối của các 

em học sinh khối 12 không được 

“suôn sẻ” như các anh chị khóa trước vì 

ảnh hưởng của đại dịch Covid. Ngay từ 

khi bắt đầu học kỳ 2, chương trình học đã 

bị gián đoạn và học sinh phải trải qua thời 

gian học online trong gần 3 tháng. Mặc dù 

lúc đầu khá bất ngờ, nhưng Nhà trường 

cũng đã kịp thời cung cấp chương trình 

online hiệu quả cho các em học sinh với 

tinh thần “Học sinh BCIS chống dịch, nghỉ 

học nhưng không ngừng học”, “Học ở nhà 

như học ở trường”. Với những nỗ lực cao 

nhất của đội ngũ lãnh đạo, giáo viên, nhân 

viên và sự đồng hành hỗ trợ của Quý phụ 

huynh, chúng ta đã hoàn tất được một năm 

học “khác thường” nhất trong lịch sử giáo 

dục Việt Nam. 

Như một “truyền thống” tại BCIS, học 

sinh lớp 12 thường không có mùa hè! Hàng 

năm, khi kết thúc năm học, các em học sinh 

khối 12 lại tiếp tục đến trường để được thầy 

cô giúp củng cố, ôn tập cũng như hệ thống 

lại kiến thức, tập trung chuẩn bị cho kỳ thi 

tốt nghiệp THPT và vào Đại học. Điều “thú 

vị và đặc biệt” ở đây là mặc dù tham gia học 

tập xuyên suốt đến sát ngày thi, rồi vừa học 

vừa “chống dịch” vì đợt bùng phát Covid trở 

lại nhưng lớp học lúc nào cũng đầy ắp niềm 

vui và tiếng cười, vì tất cả đều đang hướng 

tới thành công ở phía trước.

Trong suốt quá trình học tập và ôn tập 

của học sinh, các thầy/cô giảng dạy Khối 12 

luôn kết hợp chặt chẽ và lên các phương án 

cụ thể để hỗ trợ và củng cố kiến thức cho 

từng em học sinh theo “Tổ hợp môn thi” các 

em đăng ký trong kỳ thi. Bên cạnh việc ôn 

tập củng cố kiến thức, các thầy/cô còn tổ 

chức các kỳ “thi thử” như quy cách thi thật 

tại trường, qua đó giúp các em làm quen và 

rèn luyện kỹ năng làm bài. Cũng qua các kỳ  

thi thử, kết quả bài thi sẽ là cơ sở để thầy cô 

phân tích, đánh giá lượng kiến thức của học 

sinh và có phương án bổ trợ kịp thời. Vào 

các ngày thi chính thức, Nhà trường bố trí 

mỗi điểm thi 2 giáo viên có mặt xuyên suốt 

để hỗ trợ và động viên học sinh.

Trong năm học 2020, ngoài những 

em đã đi du học, BCIS có số lượng học 

sinh Khối 12 đông nhất tham dự kỳ thi tốt 

nghiệp THPT với 44 học sinh. Đây cũng là 

kỳ thi mà trường có 100% học sinh dự thi 

chứng chỉ IELTS với các mức điểm đạt từ 

khung 4.0 - 8.0. Điều này đồng nghĩa với 

việc tất cả 44 em đều được miễn thi môn 

tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp và đạt 

điểm tuyệt đối 10/10 môn tiếng Anh. 

Năm học 2020 chắc chắn sẽ là năm học 

để lại nhiều kỷ niệm nhất đối với tất cả các 

em học sinh, Quý Phụ huynh và các thầy/cô 

giáo.  Kỳ thi tốt nghiệp kết thúc cũng là cột 

mốc đánh dấu bước thành công và trưởng 

thành của tất cả các em học sinh lớp 12. Ở 

khối 12 BCIS năm nay, có một nhân vật “đặc 

biệt” nữa mà chúng ta cũng cần nhắc đến, đó 

là em Nguyễn Thị Hồng Phượng - cô nữ sinh 

đến từ Trà Vinh với những biến cố do bạo lực 

học đường vào năm 2015 và đã được HĐQT 

tài trợ cấp 100% học bổng học tập toàn phần 

cùng toàn bộ chi phí nội trú tại BCIS từ lớp 7 

đến lớp 12. Năm nay, Hồng Phượng đã cùng 

các bạn hoàn thành lớp 12 và tham dự kỳ thi 

tốt nghiệp với nỗ lực tốt nhất có thể. 

Xin chúc mừng tất cả học sinh Khối 12 

BCIS đã bước đầu “vượt vũ môn” thành 

công. Chúc các em luôn khỏe mạnh và 

tràn đầy cảm hứng để tiếp tục đi tới thành 

công trên con đường học vấn trong tương 

lai. Và dù đi đến đâu, cũng đừng quên ngôi 

nhà BCIS vẫn sẽ luôn dõi theo các em với 

tình thương yêu vô tận. CISS
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          TRƯƠNG THỊ KIM HUYÊN (Phòng Nhân sự)          
By: Ms. Truong Thi Kim Huyen, HR Department

W
e learned to be more patient, unafraid of 

difficulties, and undeterred hardships, regardless 

of the circumstances, with high optimism and 

determination, we still fourd a way to overcome difficulties 

and challenges. “The spirit of optimism”, “patience” - one of the characteristics 

of the “Character Education in Action program” at CISS has been successfully 

applied in the journey of bringing teachers from Canada to Vietnam in the heart 

of the storm Covid-19.

If we use one word to describe 2020, surely none of us can miss out on “COVID”.  Not only in 
Vietnam but the whole world must have been buckling in the last 365 days to deal with this 
pandemic. Corona virus appeared and not only caused great mass damage, but also mess up the 
simplest, easiest parts of life.

Every year at CIS, around the beginning of June, the Human Resources Department has started to 
take care of documents and procedures for dozens of foreign teachers to enter so that they can be 
present at CISS to prepare for a new school year in August. However, because of COVID, the entry 
journey of foreign teachers was even more diffi  cult.

Because of COVID, the Government’s decisions constantly being issued, from tightening 
immigration, closing borders to restricting and blocking commercial fl ights. These announcements 
made us worry. 

More than anyone else, we understood these decisions were to ensure safety and to control the 
widespread epidemic in Vietnam. But, in the short term, thousands of students were eagerly waiting 
for a new school year that teachers cannot make up, a huge pressure for the CISS team.  It was 
imperative to bring teachers to CIS - which was our primary responsibility at a time when information 
about COVID cases was increasing. 

 QUICK RESPONSE TO STRICTLY COORDINATE AND 
 CONTROL EACH STEP AND ITEMS OF ENTRY  

With a quick response, we were working closely with the agencies to complete the procedures 
and bring more than 40 teachers fl ying from Canada to Vietnam which took the eff ort of many 
individuals and organizations. 

As a fi rst for Vietnam, CISS was proud to be a pioneer school working with the City People’s 
Committee. Ho Chi Minh City, Department of Labor - Invalids and Social Aff airs City. Ho Chi Minh 
City gave written approval to the list of teachers allowed to enter to work. Then, from that list, we 
continued to urgently work with the Immigration Department to apply for an entry visa, notify 
the Department of Health for Disease Control, fi nd and rent a private fl ight in very unfavourable 
conditions, arranging reasonable fl ight time, fi nding and registering quarantine locations... for 
teachers.  In Canada, the teachers followed our instructions, strictly isolated themselves at home, 
checked health and performed Coronavirus tests before arriving in Vietnam.

The time spent staying up all night watching the teacher’s journey since boarding a plane in 
Canada, transiting in Korea had paid off . We were fi nally able to breathe a sigh of relief when the 
30 teachers of Phase 01 landed. Safety at Tan Son Nhat airport at 02:50 hours on July 27, 2020, and 
13 teachers of Phase 02 also arrived in Ho Chi Minh City at 22:40 on August 13, 2020.

Landing at the airport and carrying out at the airport and carried out immigration declaration 
procedures, although it was very tiring, but the teachers were still self-conscious and seriously 
complied to move to Can Gio to perform 14-day isolation under strict supervision and examination 
by medical authorities. Despite being in isolation, the teachers and the School Board were still closely 
coordinating and working together to carefully prepare for the upcoming new school year. After 
all the eff orts of the CISS support team, the teachers completed their quarantine period and CISS 
opened the 2020-2021 school year on schedule with the joy of teachers and students. CISS
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MÙA COVID

C
húng ta đã học cách kiên nhẫn hơn, 

không ngại khó khăn; gian nan 

không nản chí, dù trong hoàn 

cảnh nào, với tinh thần lạc quan và 

quyết tâm cao độ, chúng ta vẫn sẽ tìm 

thấy một con đường vượt qua được chông 

gai thử thách. “Tinh thần lạc quan”, “Tính kiên 

trì” - là hai trong mười tính cách của chương trình 

“Giáo dục tính cách bằng hành động” ở CISS đã 

được áp dụng rất thành công trong hành trình đưa giáo 

viên từ Canada về Việt Nam giữa tâm bão Covid-19. 

ÁP LỰC NẶNG NỀ
 Nếu dùng một từ để nhắc về năm 2020, chắc hẳn không ai 

trong chúng ta là không nghĩ đến “COVID-19”. Không riêng gì ở Việt 

Nam mà khắp nơi trên toàn thế giới phải oằn mình trong suốt 365 ngày 

qua để ứng phó với cơn đại dịch không ai ngờ tới này. Virus Corona 

xuất hiện, không chỉ gây ra những thiệt hại to lớn trên diện rộng mà 

còn làm đảo lộn những thứ tưởng chừng như rất đơn giản, dễ dàng 

trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. 

Tại CISS, hàng năm, vào khoảng đầu tháng Sáu, phòng Nhân sự đã bắt 

đầu lo các hồ sơ, thủ tục cho hàng chục giáo viên nước ngoài nhập cảnh 

để họ kịp có mặt ở các trường chuẩn bị cho một năm học mới sẽ khai giảng 

vào tháng Tám. Tuy nhiên, vì COVID, hành trình nhập cảnh của đội ngũ giáo 

viên nước ngoài năm 2020 lại thêm phần khó khăn ngút ngàn! 

Vì COVID, những quyết định của Chính phủ liên tục được ban hành, từ 

việc thắt chặt nhập cảnh, đóng cửa biên giới đến hạn chế, phong tỏa những 

chuyến bay thương mại... chúng tôi theo dõi cập nhật mọi thay đổi từng giờ 

của chính sách chung mà càng lúc càng thêm lo lắng. 

Hơn ai hết, chúng tôi hiểu đó là những quyết định nhằm đảm bảo an toàn 

cho cộng đồng để kiểm soát không cho dịch bệnh lan rộng tại Việt Nam. 

Trong tình huống hàng ngàn học sinh đang háo hức chờ đợi một năm học 

mới mà các giáo viên nước ngoài có thể không sang kịp - một áp lực vô 

cùng to lớn đang đặt nặng trên vai tập thể CISS. 

Một trong những trách nhiệm thách thức chúng tôi là, bắt buộc phải tìm 

mọi cách “ứng phó nhanh” để đưa giáo viên về kịp trước khai giảng. 

ỨNG PHÓ NHANH VÀ KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ TỪNG ĐẦU VIỆC  
Ngay lập tức, chúng tôi làm việc chặt chẽ với các cơ quan để thực hiện 

các thủ tục ở phía Việt Nam, CISS tự hào là đơn vị tiên phong làm việc với 

Ủy Ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Sở Lao động - Thương binh và xã hội 

TP. Hồ Chí Minh để có thể có được văn bản chấp thuận danh sách giáo viên 

được phép nhập cảnh. Mọi công tác đón giáo viên được chúng tôi tiếp tục 

khẩn trương làm việc với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh để xin visa nhập cảnh, 

thông báo đến Sở Y tế kiểm soát dịch bệnh, tìm và thực hiện thuê chuyến 

bay riêng trong điều kiện rất ngặt nghèo mùa Covid, sắp xếp thời gian bay 

hợp lý, tìm và đăng ký địa điểm cách ly cho các giáo viên... 

Ở phía Canada, các giáo viên cũng phối hợp tuân theo sự chỉ dẫn của 

chúng tôi, nghiêm túc tự cách ly tại nhà, kiểm tra sức khỏe và thực hiện xét 

nghiệm virus Corona trước khi đặt chân đến Việt Nam.

Khoảng thời gian thức trắng đêm để theo dõi hành trình của giáo viên từ 

lúc lên máy bay ở Canada, quá cảnh ở Hàn Quốc đã được đền đáp. Sau tất 

cả nỗ lực không ngừng nghỉ, chúng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi 

30 thầy cô của đợt 1 đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 

02:50 giờ ngày 27/07/2020, và 13 thầy cô của đợt 2 cũng kịp đến TP. Hồ Chí 

Minh vào lúc 22:40 ngày 13/08/2020.

Vừa đáp xuống sân bay và thực hiện các thủ tục khai báo nhập cảnh, dù 

rất mệt mỏi, nhưng các thầy cô vẫn tự giác, nghiêm túc tuân thủ di chuyển 

đến Cần Giờ để thực hiện cách ly 14 ngày dưới sự giám sát, kiểm tra chặt 

chẽ của cơ quan y tế. Và dù đang trong thời gian cách ly nhưng các thầy cô 

và Ban Giám hiệu vẫn phối hợp chặt chẽ, làm việc cùng nhau để chuẩn bị 

chu đáo cho một năm học mới sắp đến. Sau tất cả những nỗ lực của đội 

ngũ hỗ trợ CISS, các thầy cô đã hoàn thành thời gian cách ly và CISS đã khai 

giảng năm học 2020-2021 đúng như kế hoạch trong niềm hân hoan của đội 

ngũ giáo viên, nhân viên, các bậc phụ huynh và các em học sinh. CISS
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ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐÃ LÀM ĐẢO LỘN CẢ THẾ GIỚI, 
LÀM THAY ĐỔI MỌI MẶT CỦA ĐỜI SỐNG CHÚNG 
TA. NHƯNG BÊN CẠNH HẬU QUẢ VÀ NHỮNG KHÓ 
KHĂN, ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐÃ MỞ RA NHỮNG THỬ 
THÁCH, TRẢI NGHIỆM VÀ CƠ HỘI MỚI. 

T
ại CIS, chúng ta cũng đã trải qua mùa Covid kéo dài 

cùng tinh thần thích nghi với sự thay đổi và ứng biến 

trong mọi hoàn cảnh. Những kiến thức vẫn được lĩnh 

hội và kỹ năng học tập ngày càng được nâng cao, đặc 

biệt đó là học sinh có sự thay đổi góc nhìn vấn đề theo tinh thần 

lạc quan và tư duy tích cực. 

HOW COVID HAS 

CHANGED 

THE WORLD?
A

t CIS, we have been through this 

pandemic together and kept a positive 

spirit to face any challenges the 

pandemic brought. Students were still able to 

gain more knowledge and improve their learning 

skills every day. That was a change but in an 

optimistic way.   

We could say 
that the pandemic 
has remodeled the 

world drastically making 
everyone’s lives undergo 

changes as well. If we stop 
looking at the downside, 
COVID-19 opened new 
quests, experiences and 

opportunities. 

 NHÂN - LỚP 11 CIS 

“Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, rất nhiều thứ đã diễn ra, 

có những gia đình mất đi người thân, có những quốc gia mất 

đi nhân tài... và nhân loại có lẽ đã chứng kiến được sự mong 

manh giữa sự sống và cái chết rõ rệt hơn bao giờ hết. Khả 

năng lây nhiễm của COVID-19 đã được các chính quyền trên 

toàn thế giới cảnh báo. Những đất nước không màng tới việc 

kiểm soát bệnh dịch này đã chịu hậu quả nặng nề cho quyết 

định đó. COVID-19 có lẽ đã thay đổi góc nhìn của nhiều người 

về tính cộng đồng. Phần lớn số lượng người không qua khỏi 

đến từ những thành viên lớn tuổi trong các gia đình. Rất nhiều 

thành phần trên các trang mạng xã hội đã nói rằng họ còn trẻ, 

tỷ lệ không qua khỏi của dịch bệnh này chỉ có 0.9% nên không 

phải lo. Tuy nhiên, rất nhiều người nếu không phải tất cả những 

người đó đã không để ý đến khả năng lây nhiễm của dịch bệnh 

mới này dẫn đến tình trạng lây nhiễm liên tục ở những nơi công 

cộng và theo sau đó là trong nội bộ gia đình. Từ 0.9% của vài 

nghìn, chúng ta đã lên tới 0.9% của vài triệu và cho tới hiện tại là 

2,1% của 85 triệu người nhiễm, tức đã có 1.85 triệu người không 

qua khỏi. 1% có thể là nhỏ, nhưng khi 100% là số lớn, thì cái 1% 

mà chúng ta xem là nhỏ đó cũng sẽ theo đó mà lớn lên. Tới lúc 

này, ta thấy tính cộng đồng không còn nằm trong một cộng 

đồng nhỏ nhoi nào đó, mà phải tồn tại và phải được lấy làm 

trách nhiệm của mỗi cá nhân trong một tập thể lớn hơn, bất kể 

kích thước của tập thể đó như thế nào”.  CISS

NHAN - GRADE 11 CIS:

“After the last outbreak of COVID-19 in Vietnam, many 

things happened. There are families that lost their beloved 

members and countries that lost their people. Above all, the 

line between life and death is thinner than ever. The spread 

of this disease was warned by many nations worldwide and 

those that didn’t care to try to limit this rapid spread rate had 

to handle dreadful results for that decision. COVID-19 might 

have changed perspectives of the power of community. The 

majority of those who couldn’t survive this deadly virus are the 

elders. Despite all of the facts, there are still people on online 

forums saying that they’re still young and the rat of death is 

only around 0.9% so there’s no need to pay attention to this. 

But they did not think about the possibility of passing on the 

virus making various contagious cases in public and in their 

own home. From 9.9% of a few thousands, the rate went up 

to 0.9% of millions and now 2.1% of 85 millions of people 

got infected meaning there is approximately 1.85 million 

people that couldn’t fight back the disease. 1% might seem 

small, 100% is big then that 1% is going to grow as time goes. 

By now, we could see the power of unity of community in a 

small-scale population but it has to be more than that, this trait 

must be adapted in many other ones regardless of its scale 

and every individual has to do their role as a citizen”. CISS

PHỤ HUYNH BÉ NGUYÊN KHANG - 

LỚP 9.4 BCIS, BÉ NGUYÊN KHÔI - 

LỚP 4.3 BCIS, BÉ HẢI VY - 

DRAGONFLY 4 CVK VÀ BÉ GIA YÊN - 

LADYBUG 1 CVK 

Ba mẹ cảm thấy khá hài lòng về công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 tại CISS trong năm vừa qua. 
Đặc biệt ngay sau khi dịch bùng phát, Nhà trường 
đã có sự tương tác kịp thời với ba mẹ và thực hiện 
khá đầy đủ các biện pháp phòng dịch để chúng tôi 
yên tâm đưa các con đến trường. 

PHỤ HUYNH BÉ KHẢ DOANH 

LỚP 01 BCIS VÀ BÉ TRẦN BÁCH 

LỚP BUTTERFLY 2 CVK 

Theo ba mẹ thấy, BCIS và CVK cũng như các 

trường khác thuộc CISS đã thực hiện tốt các phương 

pháp phòng, chống dịch Covid-19. Khi ba mẹ đưa 

các bé đi học, các cô đã đón bé ở trước cổng trường, 

thực hiện đầy đủ các bước như đeo khẩu trang, rửa 

tay sát khuẩn, đo nhiệt độ và giữ khoảng cách an 

toàn.. CISS

NGUYEN KHANG’S 

PARENTS – CLASS 9.4 

BCIS, NGUYEN KHOI - 

CLASS 4.3 BCIS, HAI VY - 

DRAGONFLY 4 CVK, 

GIA YEN - LADYBUG 1 CVK 

What points are you satisfied 

with in CISS movement to 

prevent and control COVID-19 

pandemic?

“In our opinion, we feel quite 

satisfied with the prevention and 

control of COVID-19 at CISS in 

the past year, especially right 

after the outbreak, the school 

has had timely interaction with 

the parents and implemented 

many steps in prevention, we are 

assured that our children have 

been well protected at school.”   

PARENTS OF KHA DOANH 

- GRADE 1 BCIS AND TRAN 

BACH - BUTTERFLY 2 CVK

For me, BCIS, CVK as well 

as the CISS system have 

implemented well methods of 

preventing and fighting against 

COVID-19. When my husband 

and I take our children to school, 

teachers always pick up our 

son at the school gate and go 

through all the steps such as 

wearing a mask, washing hands 

with antiseptic, measuring the 

temperature and keeping a safe 

distance. CISS

COVID
ĐÃ LÀM 
THAY ĐỔI THẾ GIỚI 
NHƯ THẾ NÀO?

          CAO TRẦN THẢO NGUYÊN - PHƯƠNG ANH - TRẦN PHƯƠNG THY (Tổng hợp)          
Collected by Nguyen Cao; Phuong Anh - Grade 11, CIS and Ms. Thy Tran - CVK

Phụ huynh bé Khả Doanh lớp 01 BCIS và 
bé Trần Bách lớp Butterfl y 2 CVK

Phụ huynh bé 
Nguyên Khang - 
Lớp 9.4 BCIS, bé 
Nguyên Khôi - Lớp 
4.3 BCIS, bé Hải 
Vy - Dragonfl y 4 
CVK và bé Gia Yên - 
Ladybug 1 CVK
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Ngày 24/03/2020 - 

Khi Covid-19 mới chỉ 

manh nha ở Vũ Hán cuối 

tháng 12 năm ngoái, mình 

và rất nhiều bạn quốc tế hay 

mang cụm từ Coronavirus 

ra làm một trò đùa, cho rằng 

đây chỉ là một dạng virus mùa 

thông thường, sớm muộn gì 

cũng sẽ qua. 

Rồi tháng 1 trôi đi và số 

người nhiễm bắt đầu tăng 

cao. Tới tháng 2, Covid-19 

bắt đầu “xuất ngoại” toàn 

cầu lây nhiễm cho các nước 

trên thế giới. Lúc này, Châu

Âu chính thức thất thủ. Mình 

khi ấy đang ở thành phố New 

York nghỉ thu, lúc này toàn 

bang mới chỉ có khoảng 

200 ca nhiễm. 

Trường mình nới kỳ nghỉ 

thêm một tuần để lo chuẩn 

bị cho dịch. Trường cũng tiên 

liệu là khả năng rất cao sẽ 

chuyển tất cả các lớp sang 

online. Nhưng chỉ 3 ngày sau, 

trường chính thức đóng cửa 

và quyết định phần còn lại của 

học kỳ sẽ học online hoàn 

toàn. Ngày hôm sau trường 

tuyên bố tất cả học sinh phải 

rời trường trước khi tháng 3 

kết thúc. 

Kỳ học cuối cùng của mình 

ở xứ cờ hoa kết thúc như thế 

đấy! Chóng vánh một cách 

lạ lùng, làm tất cả mọi người 

ngỡ ngàng và choáng váng, 

có rất nhiều nước mắt và hụt 

hẫng, cảm giác bấp bênh và 

cảm giác không biết ngày mai 

sẽ như thế nào đè nén du học 

sinh quốc tế. 

Mình còn không kịp chào 

tạm biệt nhiều người bạn mà 

mình không biết có còn gặp 

lại không. Người bạn Ma-rốc 

của mình không được về nước 

vì nước họ đóng cửa biên giới, 

không cho ai ra vào hết, kể cả 

công dân. Bây giờ, nhiều bạn 

du học sinh không có cách 

nào để về Việt Nam, mình đau 

lòng lắm. Thiết nghĩ, mình còn 

được về với quê hương là một 

điều may mắn cực kỳ. 

Trước khi về, một giáo sư 

của mình tâm sự “Trong cuộc 

đời, thầy đã chứng kiến qua 3 

lần động đất, 2 lần sóng thần, 

và một thảm họa hạt nhân, 

nhưng đại dịch này là một 

thứ gì đó vượt ngưỡng tất cả 

những điều thầy biết”. Trong 

ánh mắt thầy có sự mệt mỏi và 

cả sự sợ hãi...

Khi máy bay đáp xuống Việt 

Nam, mình khóc rất nhiều, 

cảm giác như một người sắp Việt Nam mở cửa trở lại đón chuyến bay từ Hàn Quốc vào ngày 25.9 sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. ẢNH: TUẤN LÊ

Người dân đến cách ly tại Cần Giờ. ẢNH: ĐỒNG DUY

Nhật ký cách ly

chết đuối mà bấu víu được 

một thứ gì đó. Từ lúc lên xe để 

đi tới khu cách ly tới lúc xuống 

xe, đầu mình trống rỗng. Nhìn 

thấy dòng xe máy, những biển 

hiệu tiếng Việt, và những con 

người da vàng tóc đen, mình 

vẫn không tin là mình thực sự 

đã về nhà. 

Vào khu cách ly, ba mẹ 

mình lo lắng rất nhiều, nhất 

là mẹ. Mẹ ngày nào cũng hỏi 

mình ăn uống sinh hoạt thế 

nào, có thoải mái không. 

Lúc đầu mình cũng chưa 

quen, cái bệnh này chắc sinh 

viên du học ai cũng mắc, bởi 

vì đang ăn ngon nằm yên 

ở xứ người, đột nhiên ăn 

uống nằm chiếu như bộ đội, 

ai cũng bị sốc.

Nhưng rồi mình nghĩ… 

Việt Nam cũng là một đất 

nước lạ lùng: 

Giữa mùa dịch vẫn mang 

máy bay đi thẳng vào tâm dịch 

đón công dân về. 

Quân đội sẵn sàng lập lán, 

ăn ngủ trong rừng để nhường 

chỗ cho dân cách ly. 

Cách ly tập trung cả hàng 

nghìn người mà chẳng thu phí 

một đồng nào, chữa trị xét 

nghiệm, “free” tuốt (Ở Mỹ mà 

làm chắc thu bộn tiền). 

Ngoài ra, còn rất nhiều 

hoạt động lạc quan khác 

như là chuyển thể bài hát đại 

chúng remix lại thành một 

bài hát về cách chống dịch 

Corona, không những thế 

còn có cả một vũ điệu đi kèm 

nữa chớ. 

Tại khu cách ly, tối 11 giờ 

đêm, các anh dân quân tự vệ 

vẫn ngân nga hát Việt Nam 

Hồ Chí Minh. Sự lạc quan giữa 

muôn vàn khó khăn như thế, 

chắc chỉ Việt Nam mới có.

Một đất nước gần 100 triệu 

dân mà chỉ mới có hơn 120 ca 

nhiễm, đã thế chưa chết một 

ai; trong khi các nước phát 

triển thì nhiễm chắc hơn chục 

nghìn, chết cũng không dưới 

một trăm. 

Đất nước còn nghèo, 

đại dịch sẽ ảnh hưởng tất cả 

mọi người, mình ở cách ly, 

công nhận là không sướng 

bằng ở nhà, nhưng vẫn được 

nhà nước nuôi, vậy là tốt 

lắm rồi! Mẹ mình hay dạy, 

sống phải biết ơn (gratitude) 

những gì cuộc sống đang 

tặng mình.  

Nhìn lại, thế hệ nào cũng 

sẽ trải qua những thời khắc 

khó khăn. Cách họ vượt qua 

khó khăn ấy như thế nào sẽ 

định hình thế hệ ấy. Thời ông 

bà mình, đó là cuộc chiến 

tranh đã giày xé và tàn phá 

đất nước. Họ xung phong ra 

tiền tuyến, đánh đổi cả tuổi trẻ 

để cho đất nước những chữ tự 

do, độc lập và thống nhất linh 

thiêng. 

Thế hệ ba mẹ mình là hai 

chữ bao cấp, khi mà đất nước 

phải gượng mình sau chiến 

tranh. Họ phải bươn chải cả 

thời tuổi trẻ để gầy dựng một 

nền tảng kinh tế cho thế hệ trẻ 

như mình vươn lên và tiếp tục 

phấn đấu. 

Đến thế hệ mình, có lẽ 

đại dịch này sẽ là khoảnh 

khắc định hình ấy. Con vi rút 

Corona có lẽ là thứ dân chủ 

nhất mình biết, vì nó không 

chừa một ai, không phân biệt 

màu da, giới tính hay tôn giáo, 

địa vị xã hội. Liệu chúng ta sẽ 

dũng cảm đương đầu với nó, 

bằng sự kiên trì, dũng cảm, 

yêu thương, bao dung, đoàn 

kết, hay chúng ta sẽ để cái tôi, 

sự ích kỷ, sự hèn mọn, ti tiện 

và sự yếu đuối của bản thân 

khuất phục? Câu trả lời ấy 

tùy thuộc vào từng người trẻ 

chúng ta, bất luận là du học 

sinh hay không. 

Là một du học sinh, 

mình hy vọng những bạn còn 

chê bai hãy suy nghĩ tích cực 

hơn, thấu đáo hơn. Không 

ai bắt các bạn phải tìm cách 

chữa con virus này cả, chỉ 

mong các bạn hãy tích cực 

cách ly, đó cũng là cách các 

bạn đã góp sức trong cuộc 

chiến chống đại dịch quy mô 

toàn cầu này. Vì mình và các 

bạn đang được sống tại một 

đất nước rất kỳ lạ nhưng rất 

tuyệt vời. CISS

          HIẾU VŨ (Cựu học sinh CIS)          
Sinh viên năm tư, trường Washington College, 

Chestertown, Maryland (Mỹ). 
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When we left for the TET Break mid-January 

2020 we left with a sense of optimism as many 

of our Winter Season teams were in the midst 

of really strong seasons and poised to raise 

multiple banners in our gym. However, when it 

was time to return to school in early February 

it was clear that things were not going to go as 

planned. Days, weeks, and eventually months 

went by with no resumption to interscholastic 

competition in Saigon - ultimately the entire 

second half of the 2019-2020 athletics calendar 

was wiped out due to the global pandemic.

Fast forward to August 2020 and thanks 

to Vietnam’s effective handling of the global 

pandemic in the months leading up to that 

point, we were able to kick off the 2020-

21 Athletics calendar as planned. While our 

seasons thus far have featured friendly matches 

only (no tournaments or championships), both 

our student-athletes and coaches are grateful 

to have sports in any form back in their lives. 

The 2020-21 CISS Wolves Athletics 

Program features over 200 student-

athletes and 17 coaches that are competing 

in a wide-range of sports - basketball, 

volleyball, football, badminton, swimming, 

table tennis, and cross country. In each 

sport we feature girls and boys teams at 

the following levels for most of those 

sports - U9, U11, U13, U15, and U19. 

Throughout the year so far we have 

had over 400 students come out 

and tryout for at least one of our 32 

teams!

Despite having no championship 

or season-ending tournament to 

strive towards so far this year, I 

commend our coaches and young 

Wolves for showing up day-in and 

day-out and training like there is a 

championship trophy on the line - 

their commitment to excellence did 

not waver throughout the uncertain 

times of 2020. With a new year 

upon us now I am very much looking 

forward to watching our program 

continuing to grow and flourish in the 

months to come - GO WOLVES GO! CISS

          THẦY ZINGER (Giám đốc Thể thao và các hoạt động tại CISS)          
Mr. Zinger - CISS Athletic and Activities Director
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K
hi chúng tôi rời khỏi ngôi nhà 

CISS vào giữa tháng 1 năm 2020 

cho kỳ nghỉ Tết, chúng tôi đã ra 

đi với tinh thần phấn chấn và lạc quan bởi 

vì nhiều đội tuyển thể thao cho kỳ mùa 

Đông đang giữ vững phong độ mạnh mẽ 

để tiếp tục thi đấu và sẵn sàng đạt thêm 

nhiều thành tích để treo lên trong Nhà thi 

đấu đa năng của CISS. Tuy nhiên, khi trở 

lại trường học vào đầu tháng Hai, mọi thứ 

đã không diễn ra như kế hoạch. Những 

ngày và tháng cứ lặng lẽ trôi qua mà 

không có các cuộc thi đấu liên trường ở 

Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng, toàn 

bộ các lịch trình thi đấu còn lại của thể 

dục thể thao năm học 2019-20 đã bị hủy 

vì vấn đề đại dịch toàn cầu.

Đến tháng 8 năm 2020, khi chính 

quyền Việt Nam đã kiểm soát hiệu quả 

đại dịch Covid, chúng tôi đã có thể bắt đầu cho việc lên lịch thi 

đấu thể dục thể thao năm học 2020-21. Mặc dù các mùa giải 

của chúng tôi vẫn chưa thể mở lại, nhưng tất cả học sinh - vận 

động viên và huấn luyện viên của chúng tôi đều rất biết ơn khi 

có thể chơi thể thao dưới mọi hình thức giống như trước kia.

Chương trình thể dục thể thao CISS Wolves 2020-21 

có hơn 200 vận động viên và 17 huấn luyện viên tham 

gia thi đấu ở nhiều môn thể thao bao gồm bóng rổ, bóng 

chuyền, bóng đá, cầu lông, bơi lội, bóng bàn và chạy việt 

dã. Trong mỗi môn thể thao, chúng tôi có các đội nam và 

nữ ở các độ tuổi khác nhau - U9, U11, U13, U15 và U19. 

Trong suốt thời gian vừa qua, chúng tôi đã có hơn 400 học 

sinh tham gia và thử sức cho ít nhất một trong 32 đội của 

chúng tôi!

Mặc dù không có tổ chức mùa giải để 

tranh hạng vô địch hoặc giải đấu kết thúc mùa giải, tôi muốn gửi 

lời cảm ơn và khen ngợi tới các huấn luyện viên và các bạn học sinh đã vất vả 

tập luyện và giữ vững tinh thần từ ngày này qua ngày khác như thể vẫn đang 

thi đấu tranh hạng dành chiếc cúp vô địch. Sự nhiệt huyết của tất cả mọi người 

vẫn được giữ vững trong một năm không may mắn như 2020. Với một năm 

mới sắp đến, tôi rất mong được chứng kiến các hoạt động của chúng tôi tiếp tục 

phát triển ngày một vững vàng hơn - TIẾN LÊN NÀO CÁC BẠN SÓI NHỎ! CISS

 Hoạt động 

thể dục 

thể thao 
Wolves

Nhìn lại một năm 20 20 của C ISS

33CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL SYSTEM 



Kính gửi: các giáo viên của em!
Covid-19 bất ngờ đến với bao nhiêu sự ngỡ ngàng, em chưa kịp 

nhận ra đó là gì và kèm theo biết bao lo lắng: mình có được tiếp tục 
đến trường không? Virus Corona đáng sợ đến cỡ nào? Cuộc sống 
của chúng ta trong tương lai sẽ ra sao? Việt Nam và thế giới, ngày 
mai sẽ ra sao?

Trước muôn ngàn câu hỏi rối bời, em đã được giải đáp và an 
tâm hơn khi từng ngày nhận được các email lần lượt gửi đến từ 
Nhà trường kèm theo  các hướng dẫn cụ thể về tác hại của Covid-
19,cũng như cách phòng tránh. Đặc biệt là sự hướng dẫn của giáo 
viên qua từng giai đoạn học online.

Đã có nhiều sự thay đổi lớn từ phương pháp học, trao đổi bài, đến 
cả gặp gỡ thầy cô và bạn bè. Các giáo trình bài học được đăng tải lên phần mềm Google Classroom, nếu có thắc 
mắc về điều gì thì học sinh sẽ email thầy cô để được giải đáp. Sau một  tuần em đã dần quen với thời gian biểu, 
lịch trình và thích nghi với sự thay đổi lớn này. Em nghĩ đây là sự thách thức lớn với tất cả học sinh nhưng cũng là 
cơ hội để em rèn luyện kĩ năng tự học, tính kỷ luật và đặc biệt là thích nghi trong mọi hoàn cảnh. 

Cảm ơn các thầy cô đã luôn đồng hành cùng chúng em trong mùa học online. Đây có thể là một chặng 
đường, một hành trình và là một dấu ấn em sẽ không bao giờ quên. Nó rèn luyện cho chúng em kỹ năng tự học, 
tính kỷ luật và đặc biệt là thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Em mong rằng trường chúng ta sẽ không có một dịp 
học online nào nữa mà thay vào đó có thể được đến trường gặp gỡ các thầy cô bạn bè thân yêu. Cảm ơn CIS vì 
sự nhiệt huyết và tâm huyết của tất cả mọi người trong một mùa học online vô cùng bổ ích. CISS

 LETTER TO TEACHERS DURING ONLINE PROCESS 
Dear our beloved teachers!
COVID-19 unpredictably swept through with consternation. At the time it first came, I didn’t even know what 

was going on and the anxiety made me question myself: Am I able to continue to go to school? 

How dangerous is the Coronavirus? How would the pandemic alter our daily life?. And lastly, how the world, in 

general, and Vietnam specifically, would do to fight back this crisis?

All of my anxiety disappeared as the school constantly sent home various daily warning confirmation emails 

and gave me direct instructions and safety guidelines about the influences of COVID-19. Moreover, I couldn’t feel 

safer by the instructions made by our loving teachers throughout the process of online studying.

There were enormous changes from the teaching techniques, group discussions to the way of meeting friends 

and teachers. Every single lesson would be uploaded online in a software called Google Classroom, if the students 

had any concern about the lessons they could ask the teachers directly by sending them emails. 

After a week, I had gotten used to the schedule, the timeline, and had been able to adapt to this huge change. 

I think we also experienced difficulties but at the same time it was an opportunity to train my self-discipline and 

especially my adaptability in all tough situations. 

I felt very thankful for all the teachers that have always been with us during this hard time. This milestone, this 

experience that I will never forget in my whole life, it was an opportunity to train my self-discipline and especially 

my adaptability in all tough situations. I hope that this pandemic will pass soon so we the students can continue 

to go to school and meet our friends. Thank you CIS for all the enthusiasm and the compassion that the staff have 

created for us in a useful online learning period. CISS

          NGUYỄN ĐĂNG KHÁNH - ANDY          
Cựu học sinh lớp 7 CIS năm học 2019 –2020

          NGUYEN DANG KHANH - ANDY          
CIS Grade 7, former student year 2019 - 2020

Bức thư gửi thầy cô
trong quá trình học online
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Đ
ã bao giờ bạn nghĩ về một mùa Trung thu 

online? Chúng tôi thì chưa. Chưa bao giờ 

chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ đón Trung thu 

online như những ngày tháng 8 năm 2020 vừa qua! 

Nhưng, tại CIS, chúng tôi đã có một mùa Trung thu 

thật ấm áp với tinh thần “vui Trung thu không quên 

phòng đại dịch”giữa dịch bão Covid-19. Hơn bao giờ 

hết, chúng tôi đã có một quá trình tìm hiểu, khám 

phá và trải nghiệm thú vị không sao quên được từ 

việc sáng tạo lồng đèn truyền thống, thiết kế thông 

điệp phòng chống đại dịch Covid-19 và thực hiện tám 

video dự thi online từ khối lớp 1 đến lớp 12 với các thể 

loại như kịch, nhảy, múa đương đại, nhạc kịch... Mỗi 

tác phẩm là một thông điệp yêu thương được gửi đến 

gia đình CIS. Hãy theo chân chúng tôi để cùng nhớ lại 

những chia sẻ ấy từ các bạn học sinh!

“Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể đón một 
mùa Trung thu tại CIS giữa tình hình dịch Covid-19. 
Vào thời điểm chúng ta phải giãn cách lớp học, mọi 
thứ phải được đảm bảo cẩn thận, nhất là vấn đề sức 

khỏe, nhưng vô cùng bất ngờ khi tại CIS chúng 
mình, mùa Trung thu vẫn được diễn ra, có 

thể nói là trên cả sự mong đợi. Điều 

mình thích nhất là các tiết mục video dự thi, tiết mục 
nào cũng sôi động nhưng không kém phần ấm áp và 
vẫn giữ được giá trị truyền thống về ngày Tết Trung thu 
tại Việt Nam.” - Khang Nguyễn, lớp 8 CIS.

---------- 

“Giữa tình hình căng thẳng của đại dịch Covid, nhóm 
mình rất trăn trở về một mùa Trung thu online, rất nhiều 
câu hỏi hỏi tự đặt ra cho nhóm và đáp án đã có. Nhóm 
mình quyết định sáng tác một nhạc phẩm thuộc thể 
loại Rap - một trong những thể loại được giới trẻ 
ngày nay yêu thích nhưng vẫn giữ được giá trị 
truyền thống văn hóa của ngày Tết Trung thu, 
thông qua ca từ được thể hiện nhằm truyền 
tải một cách hiệu quả nhất đến các em 
học sinh tiểu học không chỉ Việt Nam 
mà cả các quốc tịch khác tại CIS.”- 
Câu lạc bộ Rap Việt CIS. CISS

----------------

H
ave you ever thought of an online mid - autumn 

festival? We neither! We have never thought of spending 

our last August online. However, at CIS, it turned out to 

be a blessing in disguise. The last mid-autumn festival was heart-

warming under a motive “Having fun without forgetting to fight 

against the pandemic”. Besides all of the bad luck and sorrow, 

we all had an unforgettable and enjoyable researching process, 

exploring and experiencing all of the interesting activities. For 

instance, decorating traditional lanterns, designing placards, 

and filming 8 short videos for an online contest from all grades 

with several performances including drama & musical plays, 

traditional & contemporary dances, and more. Each and every 

performance that we prepared always held loving messages for 

our CIS family. Go along with us to bring back those memorable 

moments and share them with your fellow friends!

“I never thought I would spend my mid-autumn festival in the 
middle of a pandemic at CIS. Especially under strict regulations 
made by the school, everyone had to follow social distancing 
guidelines and try to stay healthy. It was surprising to know that 
CIS still decided to continue the festival which was beyond all 

Mộ t kỷ niệm khó quên tại C IS 
MÙA COVID

onlineTrung thu

           Written by CIS CULTURE CLUB           
An unfor g�table memor yat C IS

ONLINE MID-AUTUMN

our expectations. What was special 
about the performances is they were all 
energetic but still able to keep traditional 
values about the Vietnamese Autumn 
Festival or touching remarks.” - Khang 

Nguyen, grade 8 CIS.

------------

“In the middle of the stressful 
crisis, our team was worried about the 
online autumn festival, many questions 
were asked by ourselves and we all came 
to an answer, a solution. We decided to 
produce a rap piece - one of the most 
loved genres among youngsters - and 
also able to keep the traditional values 
of the Vietnamese Autumn Festival via 
lyrics in order to be heard not only by 
Vietnamese elementary students but 
also international ones.” - 
CIS Vietnamese Rap Club. CISS

           CÂU LẠC BỘ VĂN HÓA CIS           
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“... Và cây đời mãi mãi xanh tươi” (Goethe) 

Bất chấp một năm Covid xám xịt, 

mùa Xuân cuối cùng cũng vẫn về, như một 

quy luật tất yếu của thiên nhiên và cuộc sống. 

Hãy cùng chung vui đón Xuân với tinh thần 

lạc quan vốn đã trở thành tính cách của cộng 

đồng CISS chúng ta!

“... And the evergreen tree of life” (Goethe)

Despite a colorless year of Covid, Spring is 

finally coming, as an inevitable rule of nature 

and life. Let’s join us in welcoming Spring 

with the optimistic spirit that has become the 

character of our CISS community!

Xuân đã về



 NHỮNG VIỆC NÊN VÀ 
 KHÔNG NÊN LÀM VÀO ngày tết
Ông bà ta có câu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, vì vậy một chút tìm 

hiểu và chú ý về những điều lành nên làm và những điều kiêng kị trong 

ngày Tết có thể sẽ giúp mọi người có một năm mới thật may mắn và tự tin 

cho một khởi đầu tốt đẹp. Trong dự án “Tết xưa chưa mất”, các bạn học sinh 

CIS cũng đã có cơ hội tìm hiểu về các phong tục này.

In Vietnamese culture and tradition, there are different things we should 

and shouldn’t do during the Tet holiday. Some things bring us luck 

and happiness to start a great new year. Take a look at some findings 

from our CIS students on this topic. 

LUNAR NEW YEAR'S 
SUPERSTITIONS

          Collected from Tet writings of Elementary students, CIS           

 những điều kiêng kị 
Kiêng quét nhà

Người Việt nói chung và người miền Bắc nói riêng đều kiêng không được quét 

nhà vào những ngày đầu năm. Theo quan niệm từ xa xưa, quét nhà vào ngày Tết 

là sẽ quét đi may mắn và tài lộc ra khỏi nhà nên mọi người thường quét nhà sạch 

sẽ trước khi giao thừa đến.

Kiêng làm vỡ bát đĩa

Trong ngày Tết, mọi người thường hay kiêng làm vỡ bát đĩa vì bát đĩa tượng 

trưng cho gia đình yên ấm, hạnh phúc. Nếu người thân trong gia đình làm vỡ bát 

đĩa thì cũng đồng nghĩa với việc năm đó cả gia đình sẽ không thể sống hòa thuận, 

vui vẻ với nhau được.

Kiêng cho nước và lửa

Lửa có màu đỏ tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Nước thường được ví như 

nguồn tài lộc trong câu chúc “tiền vào như nước”. Nếu ta cho lửa thì trong năm 

đó ta sẽ gặp những điều không may, làm ăn không thành đạt và gia đình không 

hạnh phúc, còn cho nước thì ta sẽ mất nguồn tài lộc của mình.

Kiêng ăn những món ăn không may mắn

Vào ngày Tết, người miền Bắc thường kiêng ăn thịt vịt, mực, trứng vịt lộn và cá 

mè vì họ quan niệm rằng ăn những món đó sẽ xui xẻo cả năm. Khác với người 

miền Trung và miền Nam, chuối và đu đủ là loại quả không thể thiếu trên mâm 

ngũ quả của người miền Bắc vì họ quan niệm hai loại trái cây đó sẽ đem lại may 

mắn và sự sung túc trong năm mới.  UYỂN LÂM - 8B CIS

 những điều nên làm
Mua quần áo mới 

Theo quan niệm để có thể nhận được nhiều may mắn trong năm mới, người 

Việt thường mua và mặc những bộ đồ quần áo mới, nhiều màu sắc trong ngày 

Tết. Màu đỏ, vàng, xanh lam là những màu tượng trưng cho sự may mắn và thịnh 

vượng. Mặt khác, trang phục truyền thống như áo dài, áo gấm sặc sỡ, tràn ngập 

khắp các thành phố Việt Nam. 

Lì xì đầu năm

Một phong tục đặc biệt của người Việt là tặng lì xì vào ngày mùng 1 Tết. Người 

lớn sẽ chuẩn bị một số tiền lì xì để tặng trẻ em và những đứa trẻ đến thăm nhà họ. 

Đây được coi là biểu tượng may mắn cho năm mới. Bên cạnh đó, mọi người chúc 

nhau những lời chúc tốt đẹp cho năm mới, thể hiện sự mong đợi may mắn, thịnh 

vượng và hạnh phúc cho gia đình và hàng xóm.  MAI, CIS 

Xin chữ đầu năm

Đây là nét văn hóa có từ lâu đời thể hiện sự trọng chữ nghĩa, tri thức và cũng là 

mong muốn xin được con chữ lấy may mắn, cầu một năm tài lộc và bình an. Xin 

chữ đầu năm là phong tục rất đặc biệt đối với người miền Bắc và Tết nào cũng 

phải có. Em rất thích việc xin chữ đầu năm, rất ý nghĩa, là phong tục và văn hóa 

đặc trưng của nước Việt Nam ta, mang lại sự may mắn và em thích nhất là xin chữ 

“Vạn Sự Như Ý”.  Hân 8C CIS

Xin lộc đầu năm

Cứ mỗi độ xuân về, dù có hòa mình vào không khí lễ Tết thì nhiều người Việt 

vẫn không quên lên chùa thắp nhang, xin lộc cầu cho mình sức khỏe bình an, 

may mắn và hạnh phúc. Cũng chính vì thế, tục lễ chùa đầu năm đã trở thành nét 

đẹp văn hóa trong mọi giai tầng của xã hội.  BÌNH 8C CIS 

 SHOULDN'T DO 
Sweep the floor

Vietnamese in general and the Northern people in particular, usually abstain 

from sweeping their houses in the first days of the year. According to ancient 

beliefs, sweeping the house on the Tet holiday will sweep away luck and fortune, 

so people often clean the house before New Year’s Eve arrives.

Break dishes

During Tet, people try to avoid breaking dishes because dishes represent a 

peaceful and happy family. If we break the dishes, it also means that the whole 

family will not be able to live peacefully and happily together that year.

Give water and fire

The red fire symbolizes fortune and luck. Water is often referred to as a source 

of wealth in the phrase “money is like water”. If you give fire, in that year you will 

encounter misfortunes, unsuccessful business and unhappy family, and for water 

you will lose your resources.

Eat “unlucky” food

On Tet, Northern people often abstain from duck, squid, flipped duck eggs and 

sesame fish because they think that eating those dishes will be unlucky for the whole 

year. Unlike the Central and Southern people, bananas and papaya are indispensable 

fruits on the five-fruit tray of the Northern people because they conceive that these 

two fruits will bring luck and prosperity in the new year. UYEN LAM - 8B CIS

 SHOULD DO 
Buy new clothes

In order to get a lot of luck in the new year, Vietnamese people often buy 

and wear new colourful clothes on the Tet holiday. Red, yellow, and blue are 

the colours that symbolize good fortune and prosperity. On the other hand, 

traditional costumes such as ao dai and colourful brocade shirts are pervasive 

throughout Vietnamese cities.

Give lucky money at the beginning of the year

A special Vietnamese custom is to give lucky money on the first day of the lunar 

new year. Adults will prepare lucky money to give to their children and children 

who visit their homes. This is considered a lucky symbol for the new year. Besides, 

the adults together also wish each other health, wealth and luck for the new year. 

It also expresses the expectation that will bring luck, prosperity, and happiness to 

family and neighbours. MAI, CIS 

Give and receive calligraphy

This is a traditional culture that shows respect for literacy and knowledge and is 

also the desire to get the word for good luck, to wish for a year of fortune and peace. 

Asking for the beginning of the year is a very special custom for people in the North 

and every New Year must have this In my opinion, asking for the first letter of the year 

is very meaningful, a typical custom and culture of Vietnam, it brings us luck for the 

new year. In which, my favourite is to ask for the word “Van Su Nhu Y”. HAN 8C CIS

Go to the pagoda 

Every spring comes, even if they immerse themselves in the Tet holiday 

atmosphere, many Vietnamese people still do not forget to go to the temple to 

light incense, pray for their health, peace, luck and happiness. That is why, the 

pagoda’s ritual at the beginning of the year has become a cultural beauty in all 

strata of society.  BINH 8C CIS  

           TỔNG HỢP TỪ 
CÁC BÀI VIẾT CỦA HỌC SINH 

KHỐI TRUNG HỌC CIS            
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“Tết xưa chưa mất”
“Nền văn hóa của một quốc gia nằm 
trong trái tim và tâm hồn của nhân 

dân” - Mahatma Ganhi. 
T

rên tinh thần đó, CISS 

luôn xây dựng đa dạng các 

chương trình học tập có thể 

giúp nuôi dưỡng tình yêu của các 

em học sinh đối với những giá trị cội 

rễ dân tộc. Và dự án “Tết xưa chưa 

mất” đã ra đời, tạo sân chơi cho các em học sinh CIS có cơ hội 

tìm hiểu về sự đa dạng của các hoạt động văn hóa trong đời sống 

Việt Nam vào dịp Tết cổ truyền. 

“Tết xưa chưa mất” là một dự án thường niên của bộ môn 

Tiếng Việt CIS phối hợp cùng học sinh từ khối 1 đến khối 11, tái 

hiện mô hình văn hoá Việt Nam, cuộc sống và con người từng 

vùng miền. 

Các sản phẩm trưng bày đều do chính các bạn học sinh thực 

hiện, được làm bằng tay tỉ mẩn vào các giờ văn hoá và 

ngoại khoá, mô tả không khí rộn ràng của 

mùa xuân trên khắp đất nước, với đại 

diện là 5 vùng văn hoá: miền núi phía 

Bắc, Bắc Bộ, Trung Bộ, 

Tây Nguyên và Nam Bộ. 

Dự án “Tết xưa chưa mất” đã giúp 

học sinh CIS thêm hào hứng trong quá 

trình tiếp thu môn tiếng Việt, thường 

được đánh giá là thử thách nhất trong 

các môn học. Dự án như một thông 

điệp sống động thể hiện quyết tâm gìn 

giữ di sản văn hóa cha ông để lại của thế 

hệ trẻ tại CIS. Đây đồng thời cũng là hoạt 

động trải nghiệm thú vị để các bạn học 

sinh hiểu hơn về truyền thống Tết qua 

bức tranh văn hóa vùng miền đa dạng, 

trân trọng hơn thời gian bên nhau của lứa 

tuổi học trò. CISS
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TRÊN MỌI MIỀN ĐẤT NƯơC 

học sinh CIS có cơ hội
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HÁO HỨC CHỜ ĐÓN LỄ HỘI MÙA XUÂN 2021 - 
VIỆT NAM ĐA SẮC TẠI AES

Ngày 04/02/2021, AES tổ chức Hội Xuân với tên gọi 

“Việt Nam đa sắc”, giúp học sinh biết về những nền 

văn hoá khác nhau từ các dân tộc khác nhau tại 

Việt Nam, và biết cách lan tỏa tinh thần yêu 

thương tích cực đến cộng đồng. 

Các em học sinh và giáo viên tham gia 

các hoạt động tại gian hàng ẩm thực, 

xem các tiết mục văn nghệ do các 

khối lớp biểu diễn, tham gia các trò 

chơi dân gian và chụp hình ở các 

tiểu cảnh. 

Hội Xuân AES 2021 cũng gây quỹ Học 

bổng Giáo dục cho các trường dành cho 

trẻ em kém may mắn ở Miền Trung Việt Nam. 

Đầu năm học này, học sinh AES đã gây quỹ 

được số tiền 56 triệu đồng cho trường Tiểu học 

Đắk Xú, tỉnh Kon Tum. 

 Vào mùa mưa lũ vừa qua ở Miền Trung, học sinh AES 

cũng đã quyên góp được số tiền 70 triệu đồng cho Trường 

Trung học Triệu Thượng để thay mới 11 máy tính bị hư hại 

do lũ lụt. 

Nhà trường muốn giúp cho học sinh hiểu rằng việc phục vụ cộng 

đồng ‘cho đi thời gian và cố gắng của chúng ta’ để gây quỹ ủng hộ cho 

những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn là những đức tính quan 

tâm, chu đáo và tôn trọng mà Nhà trường luôn luôn muốn đẩy mạnh trong 

cộng đồng học sinh.

Chúng tôi mong chờ được đón nhận sự tham gia và ủng hộ nhiệt 

tình từ Quý phụ huynh đối với Hội Xuân AES 2021. CISS

The traditional TET atmosphere 
is around every corner of 

Ho Chi Minh City, Vietnam 
and in CISS.

CELEBRATE THE 2021 TET FAIR WITH 
THE THEME ‘THE COLOURS OF VIETNAM’ 

AT AES 
On 4 February, AES celebrated the 

2021 TET Fair with the theme ‘The 

Colours of Vietnam’, aimed at our 

students learning about the meaning of 

sharing is caring and to discover the large 

variety of Vietnamese Ethnic Groups that make 

up the Vietnamese nation. 

The students and teachers joined activities such 

as selling food, drinks or handmade gifts and crafts, 

performances and traditional games and booth activities.

The 2021 AES TET Fair was a fundraiser for Educational 

Scholarships for disadvantaged public schools in the Central 

Highlands of Vietnam.

Earlier this year AES students raised 56,000,000 VND for Dak Xu 

Elementary School in Kon Tum Province. 

 

In the wet season 

AES students raised 

over 70,000,000 VND for 

the Trieu Thuong Secondary 

School to replace 11 computers 

that were damaged in the floods.

We are seeking to have our students 

understand that community service ‘giving of 

our time and effort’ to raise funds for those who are 

less fortunate than ourselves are caring, thoughtful 

and respectful characteristics to promote in our school 

community. 

We look forward to your support and participation in our 

2021 AES TET Street Festival. CISS

 đã về… 

Không khí Tết Nguyên đán đang tràn ngập khắp phố 
phường tại Thành phố Hồ Chí Minh, trên khắp mọi miền 

đất nước Việt Nam và tại CISS.  

XX
           IAN WILSON          

Giám đốc điều hành Trường phổ thông liên cấp Albert Einstein

           IAN WILSON          
Executive Director - Albert Einstein School (AES)



CVK QUẬN 7
Hòa chung không khí nô nức đón chờ một 

ngày Tết bình an trên mọi miền đất nước, cô 

và trò Trường Mầm non Canada – Việt Nam 

(CVK) đang tất bật chuẩn bị để “thay màu áo 

mới” cho “Ngôi nhà của những nụ cười” với 

những cành mai, cành đào rực rỡ, điểm 

thêm cánh đồng cỏ lau thơ mộng cùng 

những câu đối xuân ý nghĩa…

Bên cạnh đó, với mong muốn chia sẻ 

những yêu thương, mang đến một cái 

Tết vui tươi, trọn vẹn hơn cho những bạn 

nhỏ có hoàn cảnh không may, CVK đã tổ 

chức buổi giao lưu thân mật giữa các em học 

sinh khối Butterfly, Dragonfly cùng Trường 

Giáo dục Chuyên biệt Rạng Đông vào hai ngày 

19,20/01/2021.

  CVK mong rằng, chuỗi hoạt động 

mừng Xuân năm nay không chỉ mang 

đến cho các con những trải nghiệm thú 

vị, ghi dấu những kỉ niệm đẹp nhất của 

tuổi thơ hồn nhiên mà còn giúp giáo 

dục các con phát huy tinh thần tương 

thân tương ái - một giá trị truyền 

thống tốt đẹp luôn hiện hữu trong 

cộng đồng CISS! CISS

CVK DISTRICT 7
Together with the excitement of welcoming a peaceful Lunar New Year around 

the country, Teachers and Students of the Canada - Vietnam Kindergarten (CVK) have 

been so busy making the school’s decorations with some brilliant apricot blossoms, 

cherry blossoms, poetic meadow mop and meaningful spring couplets, etc. 

In addition, with the desire to share the love and bring a more joyful, complete New 

Year to the less fortunate, CVK organized a friendly exchange day between students 

from Butterfly, Dragonfly and Rang Dong Special Education School on the  

19th and 20th January, 2021.

CVK hopes that these activities not only brought exciting 

experiences to the students’ childhood but also educated children to 

promote their spirit of solidarity - a beautiful tradition of CISS! CISS

Thầy James McElholm - 
Giáo viên tiếng Anh
tại CVK: 

Với tôi, được khám phá, trải nghiệm 
sự khác biệt giữa truyền thống Tết 
Tây và Tết Nguyên đán ở Việt Nam là 
một điều khá thú vị. 

Ở các nước phương Tây, hoạt động 
chào mừng năm mới chỉ diễn ra vỏn 
vẹn trong một ngày và kết thúc. Vì 
vậy, tôi rất hào hứng khi năm nay 
được trải nghiệm chuỗi hoạt động lễ 
hội truyền thống ở Việt Nam kéo dài 
hàng tuần trước Tết. Mọi người tất 
bật lên kế hoạch, chuẩn bị và tổ chức 
nhiều hoạt động đón Tết từ rất sớm. 

Tôi thực sự rất vui khi 
thấy các bạn học trò nhỏ 
của mình xúng xính đến 
trường trong trang phục 
áo dài, tay cầm phong 
bao lì xì đỏ cùng 
những nụ cười 
rạng rỡ trên môi, 
gợi nhớ về kỷ 
niệm tôi và gia 
đình cùng tổ chức 
Giáng sinh ở Anh.

Vui xuân - 
mừng tết đến

HAPPY SPRING - WELCOME TET
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 Các con thích thú trong buổi giao lưu văn nghệ 
Students were excited with their music 
performances

 CVK trao tặng học bổng cho trường Rạng Đông
CVK’s scholarship was given to Rang Dong

 Các con tặng quà lưu niệm cho các anh chị
CVK students sent some lovely gifts to Rang 
Dong students 

 Các bé Baby Bee chăm chú chuẩn bị những 
chiếc cúp treo câu đối và chụp hình Xuân 
Baby Bee students prepared the cups to hang 
the couplets and take some lovely Tet photos

Mr. James McElholm - 
CVK’s English Teacher: 

It is interesting learning about the 
diff erences in tradition between the 
Western New Year and the 
Tet - Lunar New Year in Vietnam. 

In the Western tradition New 
Year is just one day and it is 
over. Therefore, it is really great 
experiencing the traditional 
festivities this year in Vietnam that 
go on for the weeks leading up to 
the Tet holiday. It seems to be a lot of 
planning, preparation and festivities 
around the Tet. Everyone seems to 
be getting ready for it and weeks 
beforehand. 

Being a teacher, I am really excited 
to see my little children coming 
to school while dressed in Ao Dai, 

having a little red envelope for 
the lucky money and how 
happy they are. Moreover, 
it also reminds me how we 
celebrate Christmas back 
in the UK.



Tết trong em

Tết đến rồi, muôn hoa đua nở

Kỉ niệm ngày nào vẫn nên thơ

Gió trời se se như muốn bảo 

Quê hương là nơi để trở về…

Về quê ăn món cơm mẹ nấu

Về quê ăn món mứt bà làm

Về quê ngắm mai đào nở rộ 

Quê hương là nơi để trở về…

Đường về nhà mùa này khác lạ quá!

Giăng nẻo hai lối đầy hương hoa

Đào đỏ, mai vàng, lay ơn trắng

Thế là biết tuốt ...Tết rồi nha

Trong xóm phảng phất thơm mùi nếp

Lá dong tay chuối thêm dưa hành

Sắc xanh, vàng lịm, cam xen trắng

Bánh chưng, ngũ quả, muối kiệu chua

Vang xa tiếng trẻ nhà ai đó,

Tiếng pháo rộn rã khúc nhạc xuân

Lì xì bao đỏ ngàn hạnh phúc

Mong năm mới đến người bình an.

          PHƯƠNG ANH - KHẢ VY  - 
Lớp 6.1 AES          

Đón xuân
Nắng mai rạng rỡ bên rào

Mai đào hé nụ để chào đón xuân

Háo hức chờ đến sang tuần

Đường xuân mở cửa, vui cùng bạn, cô

Gian hàng trang trí hoa, cờ

Bánh chưng, dưa hấu đón chờ người qua…

          PHƯƠNG AN  - Lớp 6.2 AES          

          NGÔ THỊ HÀ NGÂN - 12VCE AES          

Trời xanh, lộc biếc, xuân sang

Người người áo mới, xốn xang đợi chờ

Mẹ dậy từ sáng tinh mơ

Lá dong, gạo nếp, mỡ hành … bánh chưng

“Cỏ non xanh tận chân trời”

Thiếu nữ xúng xính tân thời nét duyên

Cầu mong năm mới nên danh

Ông bà hạnh phúc, cháu con quây quần

Quất cam, đào đỏ, mai vàng

Chợ xuân ngày Tết rộn ràng niềm vui

Tươi cười chàng bán thiếp mua

Âu lo bán hết, an lành mua thêm

Bận rộn cũng một chuyến xe

Về quê vui Tết, mẹ cha an lòng

Trong nhà, ngoài ngõ hỏi han

Xa nhà đi học con mang về gì

Mang về…. tiền có khó mua

Mang về chữ hiếu để dành mẹ cha

Ai ơi nhớ Tết là nhà

Dăm ba cái chốn xa hoa không bằng.

          12 VCE - AES          

ăn t ếtVề quê

Nhớ tết quê

mùa xuân
Rộnràng

Tân Sửu đã đến

Tin vui mọi nhà

Con cháu trở về

Người nhà hồi xuân.

Lạc bước quanh xóm

Không khí rộn ràng

Thầy đồ ghi chữ

Giấy dó mực đen

Xin chữ cuối năm

An lành mong đến

Cầu người người mến

Năm mới an khang

Nét chữ nét mây

Nhiêu là hoài bão

Phúc như mây trời

Lộc đâm chồi biếc

Thọ tựa dòng sông

Đi chợ cuối năm

Muôn màu muôn sắc

Mai, đào, cam, quýt

Sung, dừa vừa đủ

Đậu xanh, đậu đỏ

Gạo nếp, lá dong

Bếp lửa chập chờn

Lom khom bóng mẹ

Bánh chưng bốc khói

Lì xì chói đỏ

Thịt mỡ dưa hành

Mâm cơm ngày Tết

Vui vầy đoàn tụ

Cháu con thảo hiền

Kính chúc xuân sang

Nhà mình no đủ

Ông bà nghe thế 

Tươi cười ...mùa xuân

          NGUYỄN CÔNG NGHĨA -
12VCE AES          
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Chiếc

Quê hương là một ngôi nhà

Ủ ấp bao nhiêu người thương

Là một mái che vô hình

Nhưng lại giàu tình yêu thương.

Tôi yêu quê hương tôi lắm

Như là một người mẹ hiền

Như là người cha hùng vĩ

Chở che mỗi khi con cần.

Tôi nhớ hình ảnh quê hương

Những đồng lúa vàng óng ánh

Cánh cò bay lượn vòng quanh

Đàn bò đang dành gặm cỏ.

Sáo diều trong những cơn gió

Bình yên trong những phút giây

Bức ảnh nhìn như thiên đường

Như là kỷ niệm không phai.

Mai này tôi xa quê hương

Đi đến những vùng đất mới

Thêm trải nghiệm, thêm khám phá

Vẫn luôn nhớ quê hương mình.

          TÔ KHÁNH PHÚ - Lớp 9 CIS          

Thư gửiQuê hương
bánh chưng

Hương thơm của những chiếc lá dong

Tỏa ra khắp nhà vào sáng sớm

Bước chân vào bếp, tôi thấy

Gia đình tôi ngồi bên bàn gỗ

Tay gói những chiếc bánh chưng

Sau đó bánh chưng

Được đun trong nồi nước sôi

Như những nỗi đau

Mà mẹ tôi đã phải chịu

Chăm lo cho ba đứa em

Trong khi ông bà tôi 

Làm việc ngày và đêm

Để kiếm sống cho gia đình 

Khỏi sự nghèo đói

Khi tôi ngắm nhìn những miếng thịt ba chỉ

Gói trong một lớp đậu xanh

Bao bọc bởi lớp gạo trắng trong, mềm dẻo

Và cuối cùng là lớp lá dong

Mượt như nhung, xanh ngắt

Để hòa trộn mọi thứ 

Vào với nhau

Bánh chưng xanh, thơm, dẻo, ngọt bùi

Như tình yêu của con người 

           với nhau trong một gia đình.

Gắn kết

Yêu thương

Đùm bọc

Và biết ơn 

Mãi mãi.,.

          TRẦN NGUYỄN TRÚC ANH - 
Lớp IB năm 1 CIS          

A E S xuânyêu thương
A! Xuân quê hương, đã đến rồi!

e ấp nụ hoa khẽ đâm chồi, 

san sẻ yêu thương, lời chúc Tết

xuân về, bạn nhỏ cười trên môi

ung dung khoe sắc, đào tinh khôi

âm thanh mùa xuân, nghe bồi hồi

năm mới vừa sang, xin kính chúc

yên bình, hạnh phúc, thời gian trôi!

êm dịu lời ru, thuở nằm nôi

"Uống nước nhớ nguồn”, nhớ mẹ tôi

Thương mẹ tảo tần, luôn cố gắng

Học hành chăm chỉ, mãi không thôi!

Ươm mầm tương lai, mùa xuân đến 

Ơi tình quê hương, mùa tụ hội

Năm bốn dân tộc hòa làm một

Ghi khắc nghĩa tình, đất nước tôi…

          Cô KIỀU GIANG - AES          
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           KHƯƠNG VÂN THU TRANG - 
Lớp 8C CIS          

Ước mơngày xuân
Nắng hồng tỏa rộng trời cao

Đào mai tươi thắm đón chào xuân sang

Con cháu nô nức xa gần

Đến thăm, chào hỏi ông bà đầu năm

Trang hoàng từ ngõ vào sân

Mong cho năm mới gia đình ấm êm

Giao thừa ấm áp an vui

Hương trầm lan tỏa bàn thờ gia tiên

Nguyện cầu năm mới bình yên

Gia đình vui vẻ, sum vầy bên nhau

Chúc tiền chúc bạc, chúc xuân

Không bằng lời chúc: ông bà sống lâu

Cha mẹ vạn sự cát tường

Riêng CIS “không còn Cô Vy”.,.

Ả
nh

: s
hu

te
rs

to
ck



Theo phong tục phương Đông, trong 12 con giáp mỗi con đều mang đặc trưng và ý nghĩa 

riêng, nó tượng trưng cho cá tính và phẩm chất của mỗi người. Năm Tân Sửu 2021 - với con 

giáp biểu tượng là con trâu, đây một loài vật đại diện cho sự cần cù, chăm chỉ, bản tính hiền 

lành, thật thà.  Trâu cũng là một hình tượng trong mô típ trang trí truyền thống hay cầu may. Trâu 

mang ý nghĩa tâm linh kết nối với thần linh ước vọng của con người. Không chỉ mang ý nghĩa tâm 

linh, Trâu còn được mang biểu tượng của niềm hy vọng sung túc, giàu có. CISS

NămNăm  TâTânn Sửu 2021  Sửu 2021 
           Tổng hợp từ các tác phẩm của học sinh khối Tiểu học CIS           

           Collected from Elementary students’ Tet products            

ý nghĩa của năm con trâu

YEAR OF THE OX 2021
Each of the 12 zodiac animal 

has its own characteristics and 

meaning which represents the 

personality of each person. In 

the New Year of the Ox 2021 

- with the symbolic zodiac 

buffalo, this is an animal that 

represents diligence, hard 

work and honesty. The Buffalo 

is also an image in traditional 

decoration for luckiness. 

Buffalo has a spiritual meaning 

connected with the spirit of 

human aspirations. Not only 

with a spiritual meaning, 

Buffalo is also a symbol of hope 

for prosperity and wealth. CISS





TẾT CÙNG BẠN BÈ
Trải nghiệm

Tết dưới ‘lăng kính” của các học sinh CIS, không chỉ là 

dịp đoàn tụ với gia đình, mà còn là những giây phút 

chia sẻ khoảnh khắc đón năm mới cùng bạn bè, cùng 

nhau trải nghiệm nhiều điều mới mẻ để dệt nên kỷ niệm tuổi 

học trò. Dưới đây là những câu chuyện về Tết cùng bạn bè 

được các em học sinh CIS kể lại.

In CIS students’ mind, Tet is not only for reuniting with 
families but it is also an occasion for sharing special time with 
friends, experiencing life and Tet activities together to fulfill 
the friendship’s memory in the days of New Year. Let’s take a 
read through our Elementary view of Tet.  CISS
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DU HỌC ÚCtại Việt Namtại Việt Nam
K

ể  từ  năm họ c 2020 - 2021, 

Trường Phổ thông liên cấ p 

Albert Einstein (AES) thuộ c 

hệ  thố ng Trường quố c tế  Canada 

- CISS, đã bắ t đầ u giả ng dạ y 

chương trì nh giá o dụ c bang 

Victoria, Ú c (VCE) bên cạ nh 

chương trì nh họ c lấ y bằ ng tố t 

nghiệ p THPT Việ t Nam. Hiệ n 

nay, cá c họ c sinh vừ a hoà n 

thà nh chương trì nh củ a họ c 

kỳ  1 và  Ban Giá m hiệ u Trường 

phổ thông liên cấ p Albert Einstein 

cũ ng nhận được những phản hồi 

tích cực từ phụ huynh và học sinh.

Phụ huynh rất vui mừng vì các 

con không phải gián đoạn việc học 

chương trì nh THPT quốc tế khi phải 

về nước do đại dịch COVID. Bên cạnh 

đó, VCE cũng là một chương trình uy 

tín được công nhận bởi nhiều trường 

đại học danh tiếng trên thế giới nên 

phụ huynh rất yên tâm khi con theo 

học chương trình này và còn tiết kiệm 

được nhiều chi phí so với việc du học 

và quan trọ ng hơn là  con được ở bên 

cạnh gia đình.

Lộ trình VCE tại AES cho phép học 

sinh hiện tại của trườ ng, cũng như 

các học sinh THPT khác tại Việt Nam 

được tham gia, trải nghiệm chương 

trình phổ thông quốc tế với đội ngũ 

giáo viên đạt tiêu chuẩn giảng dạy học 

thuật của Úc cùng cơ sở vật chất 

hiện đại, đa dạng các phòng chức 

năng phục vụ cho việc học tập và 

nghiên cứu.

 Thầ y Ian Wilson, Giám đốc điều 

hành Trường Phổ thông liên cấp 

Albert Einstein, đã có những chia sẻ  về  

chương trình VCE.

Phụ huynh đang rất tò mò về 

chương trình VCE. Xin thầ y cho biết 

sau khi công bố triển khai, sự đón 

nhận của phụ huynh đối với VCE như 

thế nào trên thực tế?

Tí nh đế n thờ i điể m hiệ n tạ i thì  

nhữ ng phản hồi của phụ huynh về 

chương trình AES-VCE là rất tích cực. 

Phụ huynh học sinh lớp 12 rất vui 

mừng vì con em mình có thể theo học 

chứ ng chỉ  quố c tế / chương trì nh THPT 

quốc tế tại Việt Nam sau khi trở về 

nước mà không bị gián đoạn chương 

trình học. Bên cạ nh đó , chương trì nh 

VCE mặc dù là chương trình 2 năm, 

nhưng học sinh có thể bắt đầu vào 

họ c ở  lớp 12 với sự công nhận cá c kiế n 

thứ c đã học ở năm lớp 11 trong một 

chương trình THPT khác.

Cá c phụ huynh lớp 11 đã đưa ra 

nhận xét rằng chương trình học rất 

khắt khe và đòi hỏi cao đối với con em 

họ. Hiện trườ ng vẫ n đang nhận được 

nhiều sự  quan tâm và  mong muố n củ a 

phụ  huynh về tuyển sinh cho năm học 

2021-2022.

Phụ huynh thường có sự so sánh 

về các chương trình quốc tế với 

nhau. Theo thầ y, đâu là điểm

khác biệt và vượt trội của chương 

trình VCE?

Chương trình VCE có thể so sánh 

với các chương trình THPT khác: 

Chương trình tú tài quốc tế (IB), 

Chương trình A - Level của Cambridge, 

chương trình AP.

Vì chương trình học VCE rất nghiêm 

ngặt về mặt học thuật nên chứng chỉ 

tốt nghiệp Trung học quốc tế bang 

Victoria (VCE), Úc được các trường ĐH 

quốc tế và nước ngoài công nhận.

Chương trình học VCE có tính cạnh 

tranh quốc tế như các chương trình 

học khác, học phí hợp lý, khả năng 

đầu vào các trường ĐH quốc tế và học 

lên cao là tương đương.

Theo thầ y, lộ trình học của VCE 

hiện nay có thuận tiện cho các học 

sinh tại Việt Nam không? Học sinh 

có cần theo học trường AES trước 

sau đó mới theo học chương trình 

VCE không?

Lộ trình chương trình học VCE tại 

AES là một lựa chọn rất thuận tiện cho 

phụ huynh. Học sinh cũng không cần 

đăng ký vào AES trước. Lộ trình VCE 

tại AES cho phép học sinh hiện tại của 

trườ ng, cũng như các học sinh THPT 

khác ở Việt Nam, lự a chọ n một lộ  trì nh 

họ c tậ p thay thế cho việ c đi du họ c 

bằ ng cá ch họ c chương trì nh để lấ y 

chứng chỉ trung học quốc tế trong khi 

Lộ trình VCE đã cung cấp một khía 

cạnh hoàn toàn mới cho chương trình 

học của AES. Chúng tôi thấy nhiều học 

sinh THCS của AES khao khát được 

theo học lộ trình VCE. Nhà  trườ ng 

cũng nhận thấy các bậc phụ huynh 

hiện nay cũ ng đang có kế hoạch cho 

lộ trình học tập của con mình.

Tất cả những điều này cho thấy 

việc thực hiện chương trình học VCE 

tại AES đang có chiều hướng rất tích 

cực, lộ trình VCE tại AES đang làm thay 

đổi về mặt nhận thức của các bậc phụ 

huynh về sự lựa chọn giáo dục cho 

con em của họ. CISS

vẫ n sống cùng gia 

đình tại Việt Nam.

Tất nhiên, đây 

là một lựa chọn ít 

tốn kém hơn cho 

phụ huynh bằng 

cách giảm các 

chi phí ăn, ở cho 

những học sinh 

khi lự a chọn hoàn 

thành chương trình 

học trung học 

xuyên quốc gia 

và cũng cho phép 

phụ huynh tiếp tục 

nuôi dạy con cái 

tại nhà.

 

Với vai trò  là 

người đang phụ 

trách quả n lý  

chương trình VCE, 

một chương trình 

có nhiều nét khác biệt hiện nay, thầ y 

kỳ vọng như thế nào về sự phát triển 

của VCE trong tương lai? Tôi kỳ vọng 

rằng chương trình AES - VCE sẽ ngày 

càng phát triển khi được phụ huynh 

và học sinh Việt Nam biết đến và hiểu 

nhiều hơn.

Học sinh và phụ huynh đã bày tỏ sự 

hài lòng của họ đối với chương trình 

học cũng như mức độ quan tâm phúc 

lợi, tinh thần của học sinh từ đội ngũ 

giáo viên và các chương trình hoạt 

động trong toàn trường mà AES đang 

thực hiện cho các học sinh.

Kể  từ  năm họ c 
2020 - 2021, Trường 

Phổ thông liên cấ p Albert 
Einstein (AES) thuộ c hệ  

thố ng Trường quố c tế  Canada 
- CISS, đã bắ t đầ u giả ng dạ y 
chương trì nh giá o dụ c bang 
Victoria, Ú c (VCE) bên cạ nh 
chương trì nh họ c lấ y bằ ng 

tố t nghiệ p THPT 
Việ t Nam. 

           IAN WILSON           
Executive Director - Albert Einstein 

School (AES)

VơI CHƯƠNG TRÌNH VCE
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AUSTRALIAN SENIOR 
SECONDARY STUDY 

IN VIETNAM WITH VCE
From the school year 2020-2021, the Albert Einstein 

School (AES) - a campus of the Canadian International 
School System (CISS) has commenced teaching the 

Victorian Certificate of Education program, Australia 
(VCE) in addition to the Vietnamese Diploma program. 

facilities, diverse functional rooms for 

study and research.

Mr. Ian Wilson, Executive Director 

of Albert Einstein School (AES), shared 

these answers to questions about the 

VCE at AES.

1. Parents are very curious about 

the VCE. Could you tell us, after 

announcing the implementation of 

VCE, what is the parent’s feedback 

towards the VCE in practice? Have 

you received any questions about 

this program?

 The parents’ feedback regarding the 

AES - VCE program to date has been 

very positive. The parents of Grade 

12 students are very pleased that their 

children can study an international 

credential / senior secondary school 

program in Vietnam after returning 

from other overseas locations without 

interruption to their study program. 

A feature of the VCE is that while it is 

a two (2) year program students can 

begin in Grade 12 with the recognition 

of prior learning in Grade 11 in another 

senior secondary school program.

 The Grade 11 parents have made 

comments that the program is 

academically rigorous and demanding 

for their children.

 We are receiving enquiries about 

enrolment for the 2021-2022 school 

year now.

 

 2. Parents will often have a 

comparison of international academic 

programs. In your opinion, what is the 

difference and superiority of the VCE?

 The VCE is comparable with other 

senior secondary school programs.  

The IB, the Cambridge A levels, the AP 

programs.

 While the VCE is as academically 

rigorous it is also recognised by 

international and overseas universities.

 There are many factors that make 

up parent and student choice for senior 

secondary school programs.

 The VCE is as internationally 

competitive as the others on offer, 

the school fees are reasonable, entry 

into universities and further study is 

comparable.    The final decision is one 

of personal choice.

 

 3. In your opinion, is the current 

VCE learning pathway convenient 

for students in Vietnam? Do students 

need to enroll at AES to study firstly 

and then join the VCE?

 Yes the VCE pathway at AES is a very 

convenient option for parents.

  No …..students do not need to 

enroll in AES as a Vietnamese Diploma 

student first.

 The VCE pathway at AES allows our 

current students, as well as other senior 

secondary students in Vietnam, to 

consider an alternative pathway to the 

award of an internationally recognised 

secondary school credential while 

enjoying living with family in Vietnam.

 It of course is a less costly option for 

parents by avoiding accommodation 

costs for students choosing to 

complete their secondary studies 

transnationally and also allows parents 

to continue parenting their child in 

their own home.

 

 4. As the person in charge of the 

VCE, an academic program with many 

differences like nowadays, what do 

you expect about the development 

of VCE in the future? How does 

being well-known help Vietnamese 

students? (If more and more parents 

know about this program, what will 

Vietnamese students benefit from 

learning this program in the future?)

I expect that the AES - VCE program 

will grow in enrolment as it becomes 

more known and understood by 

Vietnamese parents and students.

I know that the graduating AES 

- VCE students will be accepted by 

other universities in Vietnam and 

internationally as international travel 

returns and allows Vietnamese 

students to continue their university 

studies internationally.

Students and parents are already 

expressing their satisfaction at our 

program as well as the level of pastoral 

care and whole school program activities 

that AES has to offer our students.

The VCE pathway has offered a 

whole new dimension to our school 

program.  We see many AES junior 

secondary students aspiring to the VCE 

pathway as a result of what they are 

seeing.  We see parents planning their 

children’s educational pathway that 

includes an international credential 

while enjoying the benefits of being in 

a local school community.

All of these signs are indications of a 

very positive implementation of the VCE 

pathway at AES and possible incremental 

change in the perceptions of parents 

of an acceptable choice of education 

for their children that gives them an 

opportunity to study internationally while 

living locally in their family situation. CISS

           IAN WILSON           
Executive Director - Albert Einstein School (AES)

Students are studying VCE at AES in the school year 2020

C
urrently, students have 

just completed the first 

semester program and the 

AES Leadership Team is also receiving 

positive feedback from parents 

and students.

The parents are very happy that 

their children did not have to interrupt 

their senior secondary studies at other 

international high schools after they 

had to return home because of the 

COVID pandemic. In addition, the VCE 

is a prestigious program recognized 

by many famous universities globally.   

The parents express that they are very 

assured when their children study 

in this program. This educational 

choice has an additional benefit of 

being a cost effective option for 

senior secondary school compared 

to studying abroad, especially when 

students can continue living with, and 

being supported by, their family.

The VCE study pathway at AES 

allows current students of AES, as 

well as other high school students 

in Vietnam to participate in, and 

experience, an international high 

school program with internationally 

qualified teachers with specialized 

academic standards and modern 
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