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At VAS, continuous improvement remains the core 
of our commitment to excellence for academic, 
social and emotional growth of our students. Each 
year, we set ourselves targets and establish priorities 
that we strive to achieve in order to provide 
students with the best possible education. We are 
pleased to present to you in this booklet further 
updates on the key improvement aspects in prepa-
ration for the new school year 2023-2024. 

Tại VAS, việc liên tục cải tiến để nâng cao chất lượng 
giáo dục luôn là nhiệm vụ cốt lõi của nhà trường 
nhằm đảm bảo cho học sinh có sự phát triển tốt 
nhất cả về mặt học thuật lẫn xã hội, tình cảm. Hàng 
năm, chúng tôi đều đưa ra những nhiệm vụ, hạng 
mục ưu tiên hướng tới cải tiến chất lượng chương 
trình giáo dục và dịch vụ trường học để có thể mang 
lại lợi ích giáo dục tốt nhất cho học sinh. Chúng tôi 
rất hân hạnh chia sẻ với Quý Phụ Huynh trong tài 
liệu này những cập nhật mới nhất về công tác nâng 
cao chất lượng trường học tại VAS được triển khai 
trong năm học mới 2023-2024.

INTRODUCTION
GIỚI THIỆU CHUNG NHỮNG CẢI TIẾN MỚI

NĂM HỌC 2023-2024
VAS SCHOOL ENHANCEMENTS
SCHOOL YEAR 2023-2024



MĨ THUẬT VÀ THIẾT KẾ (Khối 9 Lộ trình CAPI)
Art & Design for Grade 9 CAPI and CAP pathways

Khối 9 lộ trình CAPI và CAP – bổ sung môn Mĩ thuật & Thiết kế như 
một môn lựa chọn trong Chương trình Cambridge IGCSE dành cho 
học sinh có đam mê với Mĩ thuật và Thiết kế. Môn học giúp học sinh 
nắm được các kỹ thuật dựng hình hai chiều và ba chiều và có thể 
nhận biết cũng như giải quyết vấn đề thông qua các định dạng của 
mĩ thuật và thiết kế.

Grade 9 CAPI and CAP pathways – addition of Art & Design subject as 
an IGCSE elective subject to facilitate those students who have strong 
interest in Art and Design. The subject focuses on developing 
students’ technical skills in two and three dimensional form and com-
position, enabling them to identify and solve problems in visual and 
tactile forms.

TÂM LÝ HỌC (Khối 11 Lộ trình CAPI)
Psychology for Grade 11 CAPI (AS Level) 

Khối 11 lộ trình CAPI (AS Level) sẽ có thêm môn lựa chọn là Tâm Lý 
Học. Môn học này giúp các em hiểu về các khái niệm tâm lý học, lý 
thuyết và phương pháp nghiên cứu tâm lý học.

Grade 11 CAPI (AS Level) – addition of Psychology as one of the AS 
Level subjects, which is designed to give students an understanding 
of psychological concepts, theories, and research methodology.

BỔ SUNG CÁC MÔN HỌC THUẬT 
& NĂNG KHIẾU
EXTENSION OF EDUCATIONAL 
PROGRAMME OFFERINGS

MĨ THUẬT - THIẾT KẾ VÀ ÂM NHẠC (Khối 6 Lộ trình CAPI)
Art & Design and Music for Grade 6 CAPI pathway

Khối 6 lộ trình CAPI -  bổ sung môn Mĩ thuật - Thiết kế và môn Âm 
nhạc vào danh mục các môn học thuộc chương trình giáo dục Cam-
bridge với giáo viên quốc tế, giúp học sinh có thêm cơ hội để thể hiện 
bản thân, làm giàu trí tưởng tượng, sự sáng tạo và trau dồi thêm các 
kỹ năng chuyển đổi. 

Grade 6 CAPI pathway – addition of Art & Design and Music subjects 
within the Cambridge curriculum, creating further opportunities for 
students to express themselves, sparking imagination, creativity and 
developing transferable skills.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ ÂM NHẠC CAMBRIDGE 
(Lộ trình CAP và CEP Tiểu học) 
Cambridge-based PE and Music curriculum 
for Primary grades of CAP and CEP pathways

Học sinh tất cả các khối Tiểu Học lộ trình CAP và CEP sẽ được học môn 
Giáo Dục Thể Chất và Âm Nhạc theo chương trình Cambridge, do các 
thầy cô năng khiếu MOET giảng dạy bằng tiếng Việt. Đây là một trong 
những bước cải tiến rất ý nghĩa của VAS trong quá trình hội nhập sâu 
rộng và linh hoạt với nền giáo dục quốc tế bên cạnh việc đảm bảo 
những nội dung cốt lõi của chương trình giáo dục quốc gia.   

Students of all primary grades of CAP and CEP pathways will be 
provided with an opportunity to study Cambridge-based Physical 
Education (PE) and Music curriculum with their MOET enrichment 
teachers, which is another signicant step of the school in interna-
tionalising the learning contents for students beyond the national 
curriculum. 



Dù học sinh VAS có năng lực tiếng Anh tốt, được minh chứng qua kết 
quả mà các em đạt được tại các kỳ thi quốc tế như FLYERS, PTE, KET, 
IELTS, Checkpoint Tiểu học, Checkpoint Trung học, Chứng chỉ Trung 
học đại cương quốc tế IGCSE, Tú tài nâng cao AS và A Level của Cam-
bridge, chúng tôi tin rằng việc liên tục khuyến khích và tăng cường 
môi trường thực hành ngôn ngữ, đặc biệt là kỹ năng nói, sẽ giúp các 
em tự tin và thành công hơn nữa trong công việc học tập và cuộc 
sống nói chung. Do đó, từ năm học 2023-2024, ngoài các hoạt động 
nói tiếng Anh thường ngày tại cơ sở, nhà trường sẽ dành riêng thời 
lượng trong chương trình chính khóa để các em luyện nói tiếng Anh 
với thầy cô Cambridge. Trong thời lượng này, học sinh sẽ tập trung 
hoàn toàn vào các hoạt động luyện nói tiếng Anh như đóng kịch, 
đánh vần, hùng biện, tranh biện bằng tiếng Anh, đọc sách tiếng Anh, 
thuyết trình, làm MC, làm podcast… Các hoạt động này cho phép tất 
cả học sinh, bất kể ở trình độ ngôn ngữ nào, đều có cơ hội luyện nói 
tiếng Anh như một phần quan trọng trong kế hoạch học tập hàng 
tuần của các em.

NHỮNG CẢI TIẾN KHÁC 
Other Enhancements

Whilst many VAS students possess high level of English prociency as 
evidenced through internationally benchmarked exams such as 
FLYERS, PTE, KET, IELTS, Cambridge Primary Checkpoint, Secondary 
Checkpoint, IGCSE, AS and A Level, we believe continuous encour-
agement and enforcement of English language skills, especially 
speaking skills, will help our students to foster their condence level 
and reach further success. Therefore, from the school year 2023-2024, 
apart from the normal English-speaking activities arranged by the 
campuses, the school will dedicate specic sessions within the 
o�cial curriculum time for students to practice English speaking with 
their Cambridge teachers. Students will have the opportunity to fully 
focus on various activities such as drama, spelling, English speaking & 
debating club, reading club, presentation, MC, podcast, etc., as a part 
of their weekly learning plan. 

From the school year 2023-2024, well-being will be an essential part 
of  VAS’s educational o�erings to all students of Pre 3 to Grade 12. 
This will be the very rst time a fully developed age-appropriate 
well-being curriculum made available by a private school in HCMC. 
The curriculum provides a holistic structure for understanding 
health and well-being. It is concerned with developing the capacity 
of learners to navigate life's opportunities and challenges. The 
fundamental components of this curriculum include:
• physical health 
• mental health
• emotional and social development
• academic achievement
The programme supports our students to understand and appreci-
ate how the di�erent components of health and well-being are inter-
connected, and it recognises that good health and well-being are 
important to enable successful learning. The well-being education 
programme will be delivered by our well-trained local English teach-
ers with English as the mean of instruction.  

Từ năm học 2023-2024, Chương trình Giáo dục Well-being sẽ được 
VAS triển khai rộng khắp cho học sinh từ lớp Lá đến lớp 12 trên toàn 
hệ thống. Đây là lần đầu tiên một Chương trình Giáo dục Well-being 
đầy đủ, phù hợp với từng lứa tuổi học sinh được triển khai bởi một 
trường tư tại TP.HCM. Chương trình này được thiết kế với góc nhìn 
toàn diện về sức khỏe thể chất và trạng thái hạnh phúc về tinh thần, 
tình cảm của học sinh. Chương trình giúp trang bị cho học sinh các 
kỹ năng để nắm bắt cơ hội cũng như đương đầu, vượt lên những thử 
thách trong học tập và cuộc sống. Những thành tố chính của chương 
trình bao gồm:
• Sức khỏe thể chất
• Sức khỏe tinh thần 
• Sự phát triển tình cảm & xã hội 
• Sự phát triển tri thức (học tập)
Chương trình giúp học sinh hiểu và đánh giá được mối liên kết chặt 
chẽ giữa các thành tố nêu trên cũng như tầm quan trọng của 
well-being đối với sự thành công trong học tập và đời sống của các 
em sau này. Chương trình sẽ do giáo viên Việt Nam được tập huấn 
chuyên sâu giảng dạy cho học sinh bằng tiếng Anh. 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC WELL-BEING 
(Tâm an - Trí minh - Thân khỏe)
Well-being Education Programme

TĂNG CƯỜNG MÔI TRƯỜNG VÀ 
CÁC HOẠT ĐỘNG NÓI TIẾNG ANH
Enhancement of English-speaking 
Environment & Activities



VAS sẽ chính thức khai trương Trung tâm tư vấn chọn ngành học và 
hướng nghiệp (UPCCC), đặt tại Cơ sở Hoàng Văn Thụ cùng khu vực 
trưng bày tại tất cả các cơ sở trung học khác của VAS. Mục tiêu của 
UPCCC là mở rộng cung cấp cho học sinh và phụ huynh (Khối 8-12) 
các dịch vụ sau đây:
• Dịch vụ tư vấn hướng nghiệp được cá thể hóa cho từng học sinh.
• Công cụ, nền tảng nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá nhằm 

đưa ra lựa chọn về chương trình, ngành học và những trường đại 
học phù hợp nhất.

• Hỗ trợ học sinh trong quá trình làm hồ sơ xin nhập học, tìm kiếm 
học bổng, hỗ trợ tài chính.

VAS will o�cially launch its University Prep and Career Counselling 
Centre (UPCCC), located at Hoang Van Thu campus with satellite 
o�ces in all other secondary campuses, which will focus in providing 
students and parents of Grades 8-12 with: 
• Personalized counselling service.
• Comprehensive research and analytical tools of university choices 

and career options.
• Support with university application, search for scholarship, nan-

cial aids.

TƯ VẤN CHỌN NGÀNH HỌC VÀ HƯỚNG NGHIỆP
University Prep and Career Counselling

VAS will embark on a strategic move of integrating Design Thinking 
(DT) with the teaching and learning of academic subjects. Design Think-
ing is part of the broader project-based learning educational model. It 
uses a creative, systematic approach to teach problem-solving. Students 
progress through the stages of  Empathising, De�ning, Ideating, 
Prototyping and Testing in search of innovative solutions to vexing 
problems. Through Design Thinking students can:  
• Develop an innovator's mindset.
• Connect what they learn in class to real world challenges.
• Foster a disposition of problem-solving.
• Collaborate and work with others.
• Build empathy by thinking about the needs of other people, of others 

as the "end users” of their creative solutions.
• Feel empowered to make meaningful changes to the world around them.
• Foster the kind of creativity and solutions-driven thinking required in 

21st century workplaces.
Following this strategic and long term direction, VAS will invest in a 
Design Thinking facility in all campuses in the next 3-5 years. For the start, 
in the school year 2023-2024, a Design Thinking Studio will be set up in 
Sunrise and Ba Thang Hai campuses, aiming at facilitating the teaching 
and learning needs of teachers and students across all VAS campuses.

VAS triển khai bước đi chiến lược trong việc tích hợp Tư duy thiết kế - 
Design Thinking vào trong các hoạt động dạy và học của nhà trường. 
Design Thinking là một phần trong mô hình tổng thể của dạy và học theo 
dự án mà ở đó giáo viên sẽ có cách tiếp cận sáng tạo, hệ thống để dạy học 
sinh cách giải quyết vấn đề.  Học sinh sẽ được dẫn dắt qua các giai đoạn 
căn bản của Design Thinking, bao gồm Tìm hiểu nhu cầu – Xác định vấn 
đề/mục tiêu – Phát triển ý tưởng – Tạo mẫu/mô hình – Thử 
nghiệm/đánh giá, nhằm tìm ra giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn 
đề cụ thể trong thực tiễn. Thông qua Design Thinking, học sinh có thể:   
• Phát triển tư duy cách tân.
• Kết nối kiến thức học được ở trường, lớp với những vấn đề trong thực 

tiễn cuộc sống.
• Thúc đẩy tư duy giải quyết vấn đề
• Hợp tác tốt với đồng đội.
• Nuôi dưỡng sự đồng cảm khi tìm hiểu về nhu cầu của người khác – 

những người sẽ sử dụng giải pháp mà các em tạo ra.
• Được trao quyền, truyền cảm hứng để đem đến sự thay đổi có ý nghĩa 

cho thế giới xung quanh các em. 
• Trau dồi kỹ năng sáng tạo và kỹ năng, tư duy giải quyết vấn đề - những 

yếu tố vô cùng quan trọng cho thị trường việc làm của thế kỷ 21.
Theo định hướng chiến lược dài hạn này, nhà trường sẽ đầu tư xây dựng 
studio Design Thinking - Tư duy Thiết kế tại tất cả các cơ sở của VAS trong 
3-5 năm tới. Đầu tiên, trong năm học 2023-2024, studio sẽ được thành 
lập tại cơ sở Sunrise và Ba Tháng Hai, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 
nhu cầu dạy và học của giáo viên 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TƯ DUY THIẾT KẾ  
Design Thinking 



Các môn còn lại có điểm bình quân ngang bằng với điểm 
bình quân của Tp. Hồ Chí Minh. / The remaining subjects 
have the average score equal to the average score of HCMC.

là điểm trung bình 3 môn của học sinh VAS lớp 8 
trong kỳ thi Checkpoint Trung học
is the average score of the 3 exam subjects achieved by 
Grade 8 students in their Cambridge Secondary Checkpoint

4.2/6.0

là điểm trung bình môn Toán của học sinh VAS lớp 5 
trong kỳ thi Checkpoint Tiểu học
is the average Math score of Grade 5 students in Cambridge 
Primary Checkpoint

5.0/6.0

học sinh đạt tốt nghiệp loại Giỏi (điểm xét tốt 
nghiệp từ 8.0 trở lên)
of students graduated with Excellent grade (graduation 
exam score of 8.0 or higher)    

71%

là tổng giá trị học bổng du học mà học sinh VAS đoạt được
is the value of scholarships o�ered to VAS students for their 
overseas study

52 tỷ đồng /
Billion VND

số môn thi tốt nghiệp có điểm thi tốt nghiệp bình 
quân cao hơn điểm thi bình quân của Tp. Hồ Chí Minh
of the graduation exam subjects achieved the average 
graduation exam scores higher than HCMC's average scores 

3/4

63%
học sinh lớp 11 

đạt điểm Khá 
đến Xuất Sắc 

trong kỳ thi AS Level
of Grade 11 students achieved

A-C in AS Level exam

85%
học sinh lớp 10 

đạt điểm Khá 
đến Xuất Sắc 

trong kỳ thi IGCSE
of Grade 10 students achieved 

A*-C in their IGCSE exams 

76%
học sinh lớp 12 

đạt điểm Khá 
đến Xuất Sắc 

trong kỳ thi A Level
of Grade 12 students achieved

A-C in A Level exam

THÀNH TÍCH HỌC TẬP
CỦA HỌC SINH VAS
VAS Students’Academic Results
School Year 2021-2022

NĂM HỌC 2021 - 2022

Học sinh VAS đã có một năm học 2021-2022 thành công 
trong cả Chương trình Cambridge và Chương trình MOET!
Congratulations VAS students on having an impressively 
high performing school year of 2021-2022 in both Cam-
bridge and MOET programmes!



Tìm hiểu thêm về các lộ trình học tập chuẩn Cambridge của 
VAS và các chương trình ngoại khóa, dã ngoại, phát triển 
năng khiếu và kỹ năng sống tại:
For more details about the Cambridge academic 
programmes at VAS and other extra-curricular activities, 
eld trips, skills and talent development programmes, 
please visit:
•   www.vas.edu.vn
•   0911 26 77 55  
•   Facebook Fanpage 
 https://www.facebook.com/TruongQuocTeVietUc.VAS 
•   Các cơ sở VAS gần nhất để được tư vấn 
 Visit your nearest VAS campuses for further consultation

• VAS SALA
 1 Bui Thien Ngo, Thu Duc City - 028 3622 0833

• VAS SUNRISE
 1 Street 20, Him Lam Area, District 7 - 028 3622 6611

• VAS RIVERSIDE
 99 Nguyen Thi Thap, District 7 - 028 3622 0898

• VAS BA THANG HAI
 594 Ba Thang Hai, District 10 - 028 3864 1770 / 72

• VAS HOANG VAN THU
 202 Hoang Van Thu, Phu Nhuan District - 028 3999 0112

• VAS GARDEN HILLS
 168 Phan Van Tri, Go Vap District - 028 3588 3088


