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TẠI VAS,
TRẺ LUÔN CÓ
CÁCH RIÊNG ĐỂ
TRƯỞNG THÀNH
AT VAS, CHILDREN ARE
ALWAYS ENCOURAGED TO
GROW IN THEIR OWN WAY

VỀ CHÚNG TÔI

Vietnam Australia International School
(VAS) pursues the vision of “Being a
growing school group of excellence”.
VAS provides students with a solid foundation by delivering a harmonious combination of the Vietnamese National and
the Cambridge International Education
Programmes, preparing them to be
successful in life and higher education
whilst preserving Vietnamese values.

About us

To realize this vision, VAS has built a
strong community of national and international teachers, staff and managers,
who passionately and effectively deliver
VAS’s educational programmes. In addition, VAS aims to excel in communicating and engaging parents to create a
partnership where families support our
educational staff and objectives to
ensure that all students achieve their
full potential.

Hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) theo đuổi
tầm nhìn trở thành một hệ thống trường học xuất
sắc, không ngừng lớn mạnh - nơi cung cấp cho học
sinh nền tảng học vấn vững chắc, thông qua sự kết
hợp hài hòa giữa Chương trình Giáo dục Quốc gia
với Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế Cambridge, giúp các em sẵn sàng đương đầu với thử
thách của cuộc sống cũng như thành công ở những
bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị
văn hóa, truyền thống của dân tộc.
Để đạt được tầm nhìn quan trọng trên, VAS đã và
đang xây dựng một đội ngũ vững mạnh các giáo
viên, nhân viên, các nhà quản lý trong và ngoài
nước có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh
nghiệm và nhiệt huyết, góp phần thực hiện một
cách hiệu quả những chương trình giáo dục mà
VAS đã cam kết. Ngoài ra, VAS hướng đến việc giao
tiếp thường xuyên với phụ huynh, khuyến khích tối
đa sự đồng hành của phụ huynh nhằm tạo nên một
mối gắn kết chặt chẽ mà ở đó, phụ huynh đóng vai
trò hỗ trợ đắc lực, giúp cho giáo viên có thể phát
triển tối đa tiềm năng của học sinh.
Tại VAS, chúng tôi hiểu rằng không có gì quan
trọng với trẻ hơn là cơ hội nhận được nền tảng giáo
dục tốt nhất, giúp các em thành công trong tương
lai. Chúng tôi tự hào VAS là nơi mang lại cho học

sinh những nền tảng này. Chúng tôi áp dụng
những phương pháp giảng dạy tiên tiến, cập
nhật nhất nhằm trang bị cho học sinh phông văn
hóa và kiến thức học thuật vững vàng, song song
với những kỹ năng sống thực tiễn và những giá
trị sống, phẩm chất cá nhân tốt đẹp.
Chúng tôi cũng hướng đến mục tiêu tạo ra một
môi trường học đường thoải mái, lành mạnh và
an toàn, nơi mà mỗi học sinh đều có những trải
nghiệm thú vị và có cơ hội thể hiện lòng tốt, tình
yêu thương và sự tôn trọng, nơi mà các em được
khích lệ một cách tích cực để thể hiện tối đa khả
năng thiên phú của mình. Chương trình Giá trị
Cốt lõi của VAS sẽ hỗ trợ mục tiêu trên và được
nêu rõ trong tài liệu này.
Chúng tôi cũng mong muốn mỗi học sinh đều
đạt được những thành tích học tập tốt và ngày
càng trưởng thành về mặt trí tuệ cũng như xã
hội. Chúng tôi tin tưởng rằng những tài năng trẻ
ngày hôm nay sẽ gặt hái thành công rạng rỡ
trong tương lai khi các em được trang bị một nền
tảng giáo dục tốt ngay từ khi còn nhỏ. Chúng tôi
hy vọng rằng thời gian các em học tập tại VAS sẽ
là khoảng thời gian đẹp nhất và đáng nhớ nhất
trong suốt quãng đời học sinh của các em.

At VAS, we understand that nothing is
more important and valuable to a child
than having an opportunity to obtain a
sound education that enables him or her
to be successful in the future. We are
very proud to offer such foundations. We
apply some of the most updated teaching
methods to provide students with
profound cultural and core knowledge
alongside practical life skills and life
values. We also aim to create a comfortable and friendly environment where
every student can experience and
express kindness, love and respect and
they are supported appropriately to
make the most of their natural abilities.
This is supported by our strong Core
Values Education Programme as you will
be able to read in this prospectus.
We wish for every student to develop a
high level of academic achievement and
grow both intellectually and socially. We
believe that today’s young talents will be
successful in the future if they are
provided with the highest standard of
education right from the beginning. We
hope that their time spent at VAS will be
the most enjoyable and memorable time
of their student life.

Thành viên XCL Education Group
A Member of XCL Education Group
• Từ năm 2022, VAS đã chính thức trở thành một
thành viên của Tập đoàn Giáo dục XCL, trực
thuộc Quỹ đầu tư TPG. XCL có trụ sở tại Singapore, với 15 cơ sở giáo dục mang chuẩn quốc tế
và hơn 20,000 học sinh đang theo học tại Singapore, Malaysia và Thái Lan.
• Việc gia nhập tập toàn XCL mang đến cho cộng
đồng học sinh, giáo viên VAS cơ hội được học hỏi,
giao lưu và cập nhật những phương pháp, công
nghệ tiên tiến nhất; đồng thời vẫn giữ được những
giá trị và chương trình giáo dục đặc trưng dành
cho học sinh Việt Nam mà VAS đã xây dựng.
• XCL Education Group hiện bao gồm các thành
viên: XCL World Academy, XCL American Academy, REAL Schools, SRI KDU Schools, REAL Kids,
XCL International School Penang (BISP), The
American School of Bangkok, D-PREP International School và VAS.
• In 2022, VAS officially became a member of XCL
Education Group, which also belongs to TPG
Investment Fund. XCL is headquartered in
Singapore, owning 15 educational institutions
with international standards, and more than
20,000 students studying in Singapore, Malaysia
and Thailand.
• Being a member of XCL group, VAS is now able
to offer its students and teachers opportunities
to learn from one another, exchange knowledge,
share best practices and access the most
advanced technologies in education while
retaining the identity and uniqueness of its
learning programmes that are tailored made for
Vietnamese students.
• The members of XCL Education Group include:
XCL World Academy, XCL American Academy,
REAL Schools, SRI KDU Schools, REAL Kids, XCL
International School Penang (BISP), The American School of Bangkok, D-PREP International
School and VAS.

TỔNG QUAN

Overview

Chương trình đào tạo
Education Programmes

Giới thiệu chung
Introduction

Hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc
Vietnam Australia International School (VAS)

19
7,500
07

năm hoạt động và xây dựng uy tín
years journey of growth and development
học sinh từ Mầm non đến lớp 12
students from Kindergarten to Grade 12
cơ sở đang hoạt động tại TP.HCM
campuses in Ho Chi Minh City

LỘ TRÌNH 1
PATHWAY 1

LỘ TRÌNH 2
PATHWAY 2

LỘ TRÌNH 3
PATHWAY 3

Cambridge English Programme – CEP
Chương trình Giáo dục Quốc gia +
Chương trình tiếng Anh Cambridge
National education programme +
Cambridge English programme
Cambridge Academic Programme – CAP
Chương trình Giáo dục Quốc gia +
Chương trình Phổ thông Cambridge
National education programme +
Cambridge education programme
Cambridge Academic Programme International
– CAP International
Chương trình tích hợp quốc tế toàn phần Cambridge
Fully integrated Cambridge programme with
selected Vietnamese subjects

Những giá trị thiết thực cho học sinh

Values proposition for students

• Học sinh được thụ hưởng chương trình giáo
dục song ngữ và quốc tế với đầy đủ các
chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo và
bằng cấp chính thống của Cơ quan Đánh giá
Giáo dục Quốc tế Cambridge CAIE (được coi
trọng và công nhận rộng rãi trên toàn cầu).

• Access to bilingual and international education
programmes with full certifications from the
Ministry of Education and Training of Vietnam
and highly regarded qualifications by Cambridge
Assessment International Education, which are
widely recognized around the globe.

• Chất lượng giáo dục hàng đầu với bề dày
thành tích học sinh cả trong hoạt động học
thuật cũng như hoạt động ngoài học thuật.

• Excellence in teaching and learning quality,
complimented by outstanding student achievements, both academic and non-academic.

• Đội ngũ giáo viên trong nước và quốc tế
hùng hậu, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm,
được đầu tư nâng cao tay nghề chuyên môn
một cách thường xuyên, bài bản hàng năm.

• Highly qualified, dedicated, and experienced
faculty of local and international teachers who
are committed to upscaling their professional
development every year.

• Chương trình ngoại khóa & hoạt động trải
nghiệm phong phú, đặc sắc, hướng tới việc
hình thành, nuôi dưỡng những giá trị sống
tốt đẹp và phát triển các kỹ năng mềm thiết
thực của học sinh thế kỷ 21.

• Holistic and rich ECA programmes, enabling the
cultivation and nurturing of good values in
students as well as helping them develop
essential 21st century skills.

• Dịch vụ chăm sóc học sinh xuất sắc.

• Modern and well-equipped campuses, supplemented by latest information and digital technologies.

• Cơ sở vật chất hiện đại với sự hỗ trợ của nền
tảng công nghệ thông tin chất lượng cao.
• Môi trường học đường hạnh phúc, thân thiện.

Những giá trị thiết thực cho phụ huynh

• Excellent student care service.

• Friendly and happy schooling environment that
stimulates well-being.

Values proposition for parents

• Dịch vụ đưa đón trẻ thuận tiện tại các quận
trọng điểm trong thành phố.

• Convenient student bus pick-up and drop-off
services, connecting all districts of the city.

• Các hoạt động tương tác và tư vấn bổ ích
dành riêng cho Phụ huynh.

• Parents engagement and counseling events.

• Mối liên hệ giữa Nhà trường và Phụ huynh
được phát triển mật thiết để cập nhật tiến
độ học tập và sinh hoạt của học sinh.
• Các chương trình hỗ trợ tài chính được cung
cấp liên tục (Chính sách khuyến học, hỗ trợ
tài chính từ ngân hàng đối tác, học bổng
cho học sinh).

• Regular communication and partnership with
parents regarding students’ progress.
• Financial support (via promotion policy, banking
partnership option at 0% interest rate and VAS
scholarships).

Tầm nhìn
Vision

Trở thành một hệ thống trường học xuất
sắc và không ngừng phát triển – nơi trang bị
cho học sinh nền tảng vững vàng thông qua
sự kết hợp hài hòa giữa Chương trình Giáo
dục Quốc gia và Chương trình Giáo dục
Quốc tế, giúp các em thành công ở các bậc
học cao hơn và trong cuộc sống, đồng thời
vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống của
Việt Nam.
To be a growing school group of excellence, preparing students to be successful
in life and higher education, whilst
preserving Vietnamese values through a
combination of National and International
education programmes.

Sứ mệnh
Mission

VAS sẽ xác định một cách rõ ràng
các giá trị cốt lõi và tạo điều kiện
tốt nhất cho tất cả các bên liên
quan cống hiến nhằm đạt được
tiêu chuẩn cao nhất của mỗi giá
trị trên tinh thần cải tiến liên tục.
VAS sẽ kết hợp giảng dạy hài hòa
Chương trình Giáo dục Quốc gia
và Chương trình Giáo dục Quốc tế,
giúp học sinh thông thạo cả tiếng
Việt và tiếng Anh.
VAS sẽ xây dựng một tập thể xuất
sắc các nhà quản lý, giáo viên và
nhân viên trong nước và quốc tế -

những người thực hiện một cách
nhiệt huyết và hiệu quả những
chương trình giáo dục của VAS.
VAS sẽ liên tục xây dựng mối giao
tiếp thường xuyên và quan hệ gắn
kết với phụ huynh mà ở đó phụ
huynh đóng vai trò hỗ trợ đắc lực,
giúp giáo viên phát triển tối đa
tiềm năng của học sinh.
VAS sẽ thu hút ngày càng nhiều
học sinh cũng như mở rộng số
lượng cơ sở giáo dục trên nền
tảng của trách nhiệm và phát
triển bền vững.

VAS will transparently set out its
core values and empower all its
stakeholders to fully apply
themselves to achieve the
highest standard in each of
these values in a culture of
continuous improvement.
VAS will deliver a harmonious
combination of national and
international
education
programmes with high level of
English and Vietnamese language
proficiency.
VAS will create a community of
national and international

managers, teachers and staff who
passionately and efficiently deliver
VAS’s education programmes.
VAS will excel in communicating
and engaging with parents to
create a partnership where
parents support teachers and
staff to ensure that their children
achieve their full potential.
VAS will provide its education
programmes to a growing
number of students and in a
growing number of locations in a
sustainable and responsible
manner.

Tính xuất sắc

Hệ thống Trường Quốc tế
Việt Úc hướng đến mục tiêu
chuẩn bị cho học sinh nền
tảng vững vàng để trở thành
công dân của thế kỷ 21
thông qua việc phát triển
toàn diện học sinh và giúp
các em luôn theo đuổi hành
trình học tập suốt đời. Bên
cạnh đó, VAS mang lại cho
học sinh một lộ trình học
tập ưu việt thông qua sự kết
hợp giữa Chương trình Giáo
dục Quốc gia của Việt Nam
và Chương trình Giáo dục
Quốc tế của Cambridge.
VAS còn chú trọng đến việc
hình thành, phát triển và
nuôi dưỡng 7 Giá trị Cốt lõi
cho học sinh, bao gồm:

TRIẾT LÝ VÀ
ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC
Education Philosophy
and Approaches

Vietnam Australia International School works
towards preparing our
students for life in the 21st
century by helping them
develop their natural
inquiry skills to become
well-rounded and lifelong
learners. Furthermore, our
purpose is to provide
students with the Vietnamese national curriculum and
Cambridge international
curriculum. There is also a
significant emphasis on
teaching the 7 Core Values
of the school, which are:

Excellence
Học sinh có khả năng giải
quyết vấn đề, tự đặt ra và đạt
được những tiêu chuẩn cao
trong mọi hoạt động các em
theo đuổi và thực hiện.
Students will demonstrate
problem solving skills, set
and achieve high standards in
everything they pursue or do.

Tinh thần đồng đội
Teamwork
Học sinh hợp tác với đội nhóm
hiệu quả, truyền cảm hứng và
quan tâm lẫn nhau, đồng thời
thể hiện tố chất lãnh đạo cũng
như phẩm chất đội nhóm.
Students will work effectively
and collaboratively, inspiring
and caring for others whilst
showing leadership and team
member qualities.

Chính trực

Integrity
Học sinh trung thực, có trách
nhiệm, có phẩm chất đạo đức
tốt và thực hiện những điều
mình đã cam kết.
Students are honest, responsible, conscientious and
honor their words.

Đam mê

Passion
Học sinh nuôi dưỡng niềm
đam mê học tập suốt đời, luôn
tìm tòi, học hỏi và theo đuổi
thành công trong học tập và
cuộc sống.
Students will develop a
passion for life-long learning,
intellectual curiosity and
achieving success in their
studies and in life.

Tự tin

Confidence
Học sinh tự tin đương đầu với
thử thách, tin tưởng vào khả
năng của mình và mạnh dạn
thể hiện quan điểm bằng cả
ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng
Anh.
Students will have risk taking
qualities, confidence in their
abilities and powerfully
express themselves in
Vietnamese and English.

Tôn trọng

Respect
Học sinh biết tôn trọng những
người xung quanh, khoan
dung và chấp nhận sự khác
biệt giữa các thành viên trong
cộng đồng.
Students will recognize and
acknowledge other people in
their community and be
tolerant and accept others as
they are.

Tự hào Quốc gia

National Pride
Học sinh hiểu biết và tự hào
về di sản văn hóa và ngôn ngữ
Việt, bao gồm giá trị gia đình,
gắn kết cộng đồng, truyền
thống hiếu khách, đồng thời
tự tin trở thành một công dân
toàn cầu.
Students will be knowledgeable
and have pride in Vietnamese
linguistic and cultural heritages
such as family values, sense
for community, traditional
Vietnamese hospitality whilst
being confident global
citizens.

Tại VAS, chúng tôi tin rằng mục tiêu của giáo
dục không chỉ là giúp học sinh thành công ở
các bậc học cao hơn mà còn giúp các em
chuẩn bị hành trang, rèn luyện bản lĩnh kiên
cường, khả năng ứng phó, đương đầu với thử
thách trong suốt cuộc sống sau này. Thầy cô
giáo tại VAS đóng vai trò quan trọng trong việc
dẫn dắt, sống với các giá trị cốt lõi cũng như
hình thành và lan tỏa những giá trị này trong
học sinh mỗi ngày. Chúng tôi cũng tin rằng mỗi
học sinh là một cá thể khác biệt, cùng cộng
sinh để tạo nên một cộng đồng học sinh năng
động, đa dạng. Do đó, thầy cô tại VAS có cùng
một cam kết là giúp học sinh phát triển tối đa
tiềm năng để trở thành những phiên bản tốt
nhất của các em, dựa vào chính phẩm chất,
năng lực riêng của các em. Cách tiếp cận của
thầy cô hướng tới việc cá thể hóa dạy và học,
nhằm đáp ứng nhu cầu khác biệt và cụ thể của
từng nhóm đối tượng học sinh. Việc đánh giá
quá trình học tập và rèn luyện của học sinh
(đánh giá quá trình) cũng được chú trọng
nhằm tối ưu hóa năng lực học thuật cũng như
sự phát triển cá nhân của mỗi học sinh.
Chương trình giảng dạy tại VAS giúp hun đúc
các giá trị và truyền thống tốt đẹp của Việt
Nam, đồng thời khuyến khích và phát triển các
em thành những công dân toàn cầu, sẵn sàng
cho mọi thử thách và thay đổi của tương lai. Để
đạt được điều này, Nhà trường triển khai giảng
dạy các môn học của Chương trình Giáo dục
Quốc gia như Tiếng Việt, Ngữ văn, Lịch sử, Địa
lý, Giáo dục công dân bằng tiếng Việt, song
song với các môn học của Chương trình Giáo
dục Quốc tế Cambridge, bao gồm Toán, Tiếng
Anh, Khoa học tự nhiên, Tìm hiểu thế giới Số,
Khoa học máy tính, Tìm hiểu các vấn đề toàn
cầu, Kinh doanh, Mĩ thuật và Thiết kế, v.v.,
bằng tiếng Anh. Cùng với việc áp dụng nhất
quán các phương pháp giảng dạy hướng tới học
tập tích cực, tư duy phản biện và giải quyết vấn
đề, chúng tôi mong tạo ra những thế hệ học
sinh biết giải quyết hiệu quả những vấn đề gặp
phải trong học tập và cuộc sống, trở thành
những nhà lãnh đạo giỏi và những cá nhân giàu
lòng nhân ái, yêu thương.

At VAS, our educational philosophy lies
in our belief for not only setting
students up for a successful college
career but also preparing them for the
challenges they face throughout their
entire life. Our teachers play a vital role
in modeling, living the core values and
fostering them in our students every
day. We also believe in the uniqueness
of our students and that each of them
is a different version of human being,
and jointly, they make our world
beautiful and diversified. Our teachers,
therefore, share a commitment to
supporting our students to develop to
their fullest potential, based on their
own individual strengths and areas for
improvement. They use various
approaches to differentiate instruction
which is tailored to the needs of
different groups of students. An
emphasis is also placed on using
ongoing assessment for learning to
foster both academic and personal
growth.
The curriculums we teach ensure that
Vietnamese values and traditions are
instilled, while encouraging and
developing our students to be global
citizens ready for the unknowns of the
future. To do this, we teach the core
Vietnamese
subjects
such
as
Vietnamese
Language,
History,
Geography, Civics, along with the
Cambridge international subjects,
including
Mathematics,
English,
Science, Digital Literacy, Computing,
Global Perspectives, Business Studies,
Art & Design, etc. The teaching
approach we use promotes active
learning, critical thinking and problem
solving in our students, enabling them
to become skilled problem solvers,
effective leaders, and compassionate
& empathetic human beings.

Lĩnh vực phát triển
Chương trình tập trung vào các hoạt
động sinh hoạt, vui chơi được thiết kế
phù hợp với lứa tuổi học sinh và chuyển
tải bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, qua
đó giúp trẻ phát triển những kỹ năng cần
thiết cho giai đoạn đầu đời thuộc các lĩnh
vực sau:
• Phát triển nhận thức, tình cảm và xã hội
• Phát triển thể chất
• Giao tiếp và ngôn ngữ
• Hiểu biết về thế giới xung quanh
• Tìm hiểu về nghệ thuật và thiết kế

Nguyên tắc xây dựng
chương trình
Chương trình được xây dựng dựa trên 4
nguyên tắc cơ bản sau đây:
• Mỗi trẻ em là một cá thể riêng biệt:
Nguyên tắc này chỉ ra rằng mỗi đứa trẻ
là một cá thể độc đáo và chúng liên tục
khám phá thế giới và có thể trở nên kiên
cường, có khả năng, tự tin và tự an toàn
theo cách riêng.
• Trẻ học để trở nên mạnh mẽ, độc lập
thông qua các mối quan hệ tích cực
• Trẻ học và phát triển tốt nhất trong
một môi trường giàu tính khích lệ và với
sự hỗ trợ của người lớn – những người có
khả năng đáp ứng nhu cầu và các quan
tâm cụ thể của trẻ. Trẻ được hưởng lợi từ
mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa nhà
trường, cha mẹ và thầy cô.
• Tầm quan trọng của việc học và phát
triển nằm ở chỗ trẻ học và phát triển ở
các cấp độ khác nhau.

CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC MẦM NON
Kindergarten
Education Programme

The Kindergarten Programme at VAS
is developed based on both the
Kindergarten Programme of the
Vietnamese Ministry of Education &
Training and the Early Years
Foundation Stage Programme of the
United Kingdom. The programme
aims to lay the very first foundation
for children to succeed in their formal
schooling and support the pursuit of
their lifelong learning.

Areas of Development
The
programme
focuses
on
play-based activities appropriately
designed for kindergarten children
and delivered in both Vietnamese and
English, which helps develop their
initial and fundamental skills in the
following development areas:
• Personal, Social and Emotional
Development (PSED)
• Physical Development (PD)
• Communication and Language (C+L)
• Understanding the World (UTW)
• Expressive Arts and Design (EAD)

Overarching Principles
The programme is designed based on
the following four guiding principles:
• A Unique Child: Every child is a
unique child who is constantly
learning and can be resilient, capable,
confident and self-assured.
• Children learn to be strong and
independent
through
positive
relationships
• Children learn and develop well in
enabling environments with teaching
and support from adults who respond
to their individual interests and needs
and help them to build their learning
over time. Children benefit from a
strong
partnership
between
practitioners and parents and/or
carers.
• Importance of learning and
development. Children develop and
learn at different rates.

GIÁO DỤC MẦM NON / KINDERGARTEN EDUCATION

Chương trình Giáo dục Mầm non tại VAS
là sự kết hợp hài hòa giữa Chương trình
Giáo dục Mầm non của Bộ Giáo dục và
Đào tạo với Chương trình tiếng Anh tiền
tiểu học của Vương quốc Anh EYFS
(Early Years Foundation Stage), giúp trẻ
hình thành những yếu tố đầu tiên của
nhân cách và đặt nền tảng cho việc học
tập ở các bậc học cao hơn cũng như việc
học tập suốt đời.

Điểm nổi bật

LỘ TRÌNH
HỌC TẬP

Key highlights

Điểm nổi bật của Chương trình chính là cách tiếp
cận “Học mà chơi, chơi mà học”. Đây là hoạt động
căn bản trong suốt quá trình dạy và học ở bậc Mầm
non tại VAS. Thông qua các hoạt động “Học mà
chơi, chơi mà học”, trẻ có thể tham gia vào quá
trình tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm mọi thứ
xung quanh. Trẻ cũng có thể được khích lệ để chơi
đi chơi lại nhiều lần khi các em gặp trở ngại trong
quá trình chơi, từ đó rút ra những bài học quý giá và
biết tận hưởng thành công. Các hoạt động “Học mà
chơi, chơi mà học” cũng giúp quá trình tư duy phản
biện ở trẻ được diễn ra thường xuyên hơn thể hiện
qua cách mà trẻ suy nghĩ, phát triển ý tưởng hay
chiến lược chơi. Ngoài ra, việc “Học mà chơi, chơi
mà học” thúc đẩy trẻ tham gia vào các liên kết
mang tính sáng tạo, hình thành kỹ năng tự chơi
hoặc chơi trong nhóm (kỹ năng hoạt động nhóm),
từ đó phát triển kỹ năng giao tiếp và ngôn ngữ.

Education Pathways

Play-based approach is the essential approach of the
Kindergarten Programme at VAS. Playing and
exploring show how the child is engaging as they
investigate and experience things firsthand. Active
learning, which shows how a child is motivated to
keep on trying when they encounter difficulties or how
they enjoy achievements. Creating and thinking
critically show the process of thought behind learning,
developing their own ideas, and creating strategies
for carrying these out. Through play, children will be
able to engage creativity and team-building skills with
solo and group play, all of which can benefit their
Communication and Language development.

Đội ngũ giáo viên
Teaching Faculty

Chương trình Giáo dục Mầm non tại VAS
được đảm nhiệm bởi các giáo viên Việt
Nam và giáo viên nước ngoài đạt chuẩn và
trên chuẩn. Trong đó giáo viên nước ngoài
được đào tạo từ các trường đại học thuộc
các nước nói tiếng Anh, nhằm giúp trẻ
phát âm tiếng Anh rõ ràng, chuẩn xác và
giao tiếp tự tin ngay từ những năm đầu đời;
đồng thời giúp trẻ chuyển tiếp thuận lợi
lên Chương trình Giáo dục Cambridge ở
bậc Tiểu học.

The Kindergarten Programme at VAS is taught by
qualified Vietnamese and expatriate English
speaking teachers. The expatriate teachers are
trained by universities from English speaking
countries. They help children speak English with
clear and correct pronunciation and develop
confident communication skills from early years;
they also ensure that children transit into the
Cambridge Checkpoint curriculum at Primary
school smoothly.

LỘ TRÌNH 1 / PATHWAY 1

LỘ TRÌNH 2 / PATHWAY 2

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA +
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CAMBRIDGE (CEP)

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA +
CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG CAMBRIDGE

Điểm ưu việt của Lộ trình Tích hợp Quốc tế toàn phần Cambridge (CAPI)
là học sinh không phải học lặp lại những kiến thức trùng lắp của
Chương trình Giáo dục Quốc gia và Chương trình Giáo dục Cambridge,
do đó, có thể giảm áp lực học tập và tối ưu hóa hiệu quả học tập của cả
2 chương trình. Đồng thời, học sinh vẫn có thể tham dự các kỳ kiểm tra,
đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và đạt được bằng cấp,
chứng chỉ của Chương trình Giáo dục Quốc gia ngoài những bằng cấp,
chứng chỉ quốc tế của Chương trình Giáo dục Phổ thông Cambridge.
Điểm chung giữa Lộ trình Tích hợp Quốc tế toàn phần Cambridge
(CAPI) và Lộ trình Phổ thông Cambridge (CAP) hiện hữu là cả hai lộ
trình đều có cùng kết quả đầu ra gồm những bằng cấp, chứng chỉ của
cả chương trình Giáo dục Quốc gia và chương trình Giáo dục Cambridge. Tuy nhiên, cách tiếp cận và cấu trúc môn học của hai lộ trình
hoàn toàn khác nhau, cụ thể:
- Lộ trình CAP hiện hữu: Học sinh học tất cả các môn trong chương
trình Giáo dục Quốc gia bằng tiếng Việt, kết hợp với một số môn học
chính trong chương trình Cambridge bằng tiếng Anh.
- Lộ trình CAPI: Học sinh chỉ học một số môn trong chương trình
Giáo dục Quốc gia bằng tiếng Việt như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo
dục công dân, Giáo dục quốc phòng và an ninh. Các môn học còn lại
như Toán, Khoa học, tiếng Anh, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể
chất, Giáo dục kinh tế và pháp luật được tích hợp trong các môn
tương đương của chương trình Cambridge và được giảng dạy hoàn
toàn bằng tiếng Anh.
VAS cũng sẽ tiếp tục duy trì và hoàn thiện hơn nữa Lộ trình tiếng Anh
chuyên sâu Cambridge (CEP) nhằm trang bị cho học sinh khả năng giao
tiếp tiếng Anh thành thạo cùng với các bằng cấp, chứng chỉ tiếng Anh
được công nhận rộng rãi toàn cầu bên cạnh nền tảng học thuật vững
vàng của Chương trình Giáo dục Quốc gia.

LỚP/GRADE

11-12
LỚP/GRADE

CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP QUỐC TẾ TOÀN PHẦN
CAMBRIDGE
CAMBRIDGE ACADEMIC PROGRAMME INT’L (CAPI)

NATIONAL PROGRAMME (MOET) + CAMBRIDGE ACADEMIC PROGRAMME (CAP)

NATIONAL PROGRAMME (MOET) + CAMBRIDGE ENGLISH PROGRAMME (CEP)
Trải qua 18 năm hoạt động, VAS đã không ngừng cải tiến các chương
trình đào tạo và tối ưu hóa các lộ trình học tập nhằm mang lại lợi ích
giáo dục cao nhất cho học sinh. Trong năm học 2022-2023, kế thừa
những thành công tốt đẹp đã đạt được trong những năm học vừa qua,
VAS tiếp tục tập trung triển khai Lộ trình Tích hợp Quốc tế toàn phần
Cambridge (CAPI) tại hầu hết các cơ sở cho học sinh tất cả các khối lớp
Trung học, từ lớp 6-12. Ngoài ra, nhằm đảm bảo sự liên thông xuyên
suốt và trọn vẹn cho học sinh, trong năm học 2022-2023, VAS đã đưa
vào giảng dạy Lộ trình Tích hợp Quốc tế toàn phần Cambridge cho bậc
Tiểu học, từ lớp 1-3. VAS sẽ tiếp tục mở rộng Lộ trình này cho học sinh
lớp 4 trong năm học mới 2023-2024.

LỘ TRÌNH 3 / PATHWAY 3

LỚP/GRADE

11-12

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA + TIẾNG ANH CAMBRIDGE
Bằng tốt nghiệp THPT MOET + Chứng chỉ IELTS 6.0+
FULL NATIONAL PROGRAMME + CAMBRIDGE ENGLISH
MOET High School Diploma + IELTS Certificate 6.0+

(****)

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA + TIẾNG ANH CAMBRIDGE
Học bạ MOET + Chứng chỉ tiếng Anh FCE (B2 / IELTS 5.5+)

LỚP/GRADE

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA TỐI ƯU + CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE IGCSE
Học bạ MOET + Chứng chỉ Cambridge IGCSE

LỚP/GRADE

9-10

FULL NATIONAL PROGRAMME + CAMBRIDGE ENGLISH
MOET Certification + FCE Certificate (B2/IELTS 5.5+)

9-10

OPTIMIZED NATIONAL PROGRAMME + CAMBRIDGE IGCSE
MOET Certification + Cambridge IGCSE Certificate

9-10

LỚP/GRADE

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA + TIẾNG ANH CAMBRIDGE
Học bạ MOET + Chứng chỉ tiếng Anh KET / PET (B1/IELTS 4.0-5.0)

LỚP/GRADE

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA TỐI ƯU + CHƯƠNG TRÌNH THCS CAMBRIDGE
Học bạ MOET + Chứng chỉ Cambridge Secondary Checkpoint

LỚP/GRADE

6-8

LỚP/GRADE

2-5

FULL NATIONAL PROGRAMME + CAMBRIDGE ENGLISH
MOET Certification + KET / PET Certificate (B1/IELTS 4.0-5.0)

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA + TIẾNG ANH CAMBRIDGE
Học bạ MOET + Chứng chỉ tiếng Anh Flyers

6-8

LỚP/GRADE

2-5

FULL NATIONAL PROGRAMME + CAMBRIDGE ENGLISH
MOET Certification + Flyers Certificate

OPTIMIZED NATIONAL PROGRAMME + CAMBRIDGE LOWER SECONDARY
MOET Certification + Cambridge Lower Secondary Checkpoint Certificate

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA TỐI ƯU + CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC CAMBRIDGE
Học bạ MOET + Chứng chỉ Cambridge Primary Checkpoint
OPTIMIZED NATIONAL PROGRAMME + CAMBRIDGE PRIMARY
MOET Certification + Cambridge Primary Checkpoint Certificate

(****)

6-8
(****)

LỚP/GRADE

2-5
(***)

CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE AS & A LEVEL
+ MỘT SỐ MÔN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA
Bằng tú tài Cambridge AS/A Level + Bằng tốt nghiệp THPT MOET
+ Chứng chỉ IELTS 6.5+
FULL CAMBRIDGE AS/A LEVEL + VIETNAMESE SELECTED SUBJECTS
Cambridge AS/A Level Certificate + MOET High School Diploma
+ IELTS Certificate 6.5+

CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE IGCSE TOÀN PHẦN
+ MỘT SỐ MÔN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA
Chứng chỉ Cambridge IGCSE + Học bạ MOET
FULL CAMBRIDGE IGCSE + VIETNAMESE SELECTED SUBJECTS
Cambridge IGCSE Certificate + MOET Certification

CHƯƠNG TRÌNH THCS TOÀN PHẦN CAMBRIDGE
+ MỘT SỐ MÔN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA
Chứng chỉ Cambridge Secondary Checkpoint + Học bạ MOET
FULL CAMBRIDGE LOWER SECONDARY + VIETNAMESE SELECTED SUBJECTS
Cambridge Lower Secondary Checkpoint Certification + MOET Certification

CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC TOÀN PHẦN CAMBRIDGE
+ MỘT SỐ MÔN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA
Chứng chỉ Cambridge Primary Checkpoint + Học bạ MOET
FULL CAMBRIDGE PRIMARY + VIETNAMESE SELECTED SUBJECTS
Cambridge Primary Checkpoint + MOET Certification

BÀI KIỂM TRA XẾP LỘ TRÌNH LỚP 2 / Grade 2 Pathway Placement Test

LỚP/GRADE
(CAP2)

1

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA TỐI ƯU +
CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE (chú trọng tiếng Anh)
OPTIMIZED NATIONAL PROGRAMME + CAMBRIDGE PRIMARY with English focus

LỚP/GRADE
(CAP1)

1

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA TỐI ƯU +
CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC CAMBRIDGE
OPTIMIZED NATIONAL PROGRAMME + CAMBRIDGE PRIMARY

LỚP/GRADE

1

CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC TOÀN PHẦN CAMBRIDGE
+ MỘT SỐ MÔN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA
FULL CAMBRIDGE PRIMARY + VIETNAMESE SELECTED SUBJECTS

(**)

CHƯƠNG TRÌNH MẦM NON / KINDERGARTEN
Chương trình Quốc gia + Tiếng Anh theo khung tham chiếu EYFS
National Programme + EYFS English

(**) Triển khai tại cơ sở BTH, Sala, GH / Offered at BTH, Sala, and GH only
(***) Triển khai tới lớp 3 tại cơ sở BTH, Sala, GH / Offered up to grade 3 at BTH, Sala, and GH only
(****) Triển khai tại cơ sở BTH, HVT, Sala, Riverside, GH / Offered at BTH, HVT, Sala, Riverside, and GH only

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA +
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CAMBRIDGE (CEP)
NATIONAL PROGRAMME (MOET) +
CAMBRIDGE ENGLISH PROGRAMME (CEP)

For the last 18 years, VAS has constantly worked on improving and
refining its education pathways in order to continue to offer the best
educational options and benefits for its students. In the academic year
2022-2023, to further enhance the successes achieved in the previous
school years, VAS will continue to focus on the delivery of the Cambridge Academic Programme International (CAPI) pathway in most
VAS campuses for students of all secondary grades, from grades 6-12.
In addition, in the school year 2022-2023, VAS launched the CAPI pathway at primary grades 1-3, to ensure a full-trained and complete pathway for its students. VAS will continue to expand this pathway to grade
4 in the new academic year 2023-2024.

The common characteristic of the CAPI and the existing CAP is they
both enable students to acquire qualifications of both national and
Cambridge education programme. However, the approach and the
study subject structure of the two pathways differ greatly. In particular:
- The existing CAP pathway: Students study ALL subjects of the
national education programme in Vietnamese and key subjects of
Cambridge education programme in English.
- The CAPI: Students study ONLY SOME subjects of the national education programme, delivered in Vietnamese language, including
Vietnamese Literature, History, Geography, Civics Education, Education of National Defence and Security. The remaining subjects
such as Mathematics, Sciences, Informatics, Technology, Physical
Education, Education of Economics and Law, will be integrated
with and taught in English through the similar subjects of the Cambridge education programme.
VAS will also continue to maintain and further finetune the CEP pathway to provide its students with fluent communication skills in English
through internationally recognised English proficiency qualifications,
coupled with a strong foundation of the national education
programme.

LỘ TRÌNH
HỌC TẬP 1
Pathway 1

Chương trình cung cấp các khóa học tiếng
Anh đa dạng phù hợp với nhu cầu và khả
năng cụ thể của học sinh với các bằng cấp,
chứng chỉ quốc tế được công nhận rộng rãi
toàn cầu, ví dụ Starters, Movers, Flyers,
KET, PET, FCE... Những bằng cấp, chứng chỉ
này ngang bằng với các trình độ tiếng Anh
được quy định tại Khung tham chiếu về ngôn
ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR)
và cũng có thể quy đổi sang các trình độ
TOEFL hoặc IELTS tương ứng.
Lộ trình CEP cũng bao gồm môn học Tìm
hiểu thế giới Số và môn Công nghệ thông tin
và Truyền thông được phát triển trên nền
tảng môn Tìm hiểu thế giới Số và Công nghệ
thông tin hoặc Tìm hiểu thế giới Số của
Chương trình Giáo dục Quốc tế Cambridge.
Ngoài ra lộ trình còn bao gồm các giờ học từ
vựng / thuật ngữ môn Toán và Khoa học bằng
tiếng Anh nhằm hỗ trợ việc chuyển đổi của
học sinh từ lộ trình CEP sang CAP được
thuận lợi, dễ dàng. Bắt đầu từ năm học 2020
- 2021, môn Tìm hiểu các Vấn đề Toàn cầu
cũng được đưa vào giảng dạy cho học sinh
của lộ trình CEP từ lớp 6 trở lên. Đây là một
bước tiến quan trọng của lộ trình CEP nhằm
giúp học sinh phát triển những kỹ năng
chuyển đổi ưu việt và cần thiết trong môi
trường toàn cầu hóa, bao gồm tư duy phản
biện, phân tích, đánh giá, tự phản chiếu, kỹ
năng nghiên cứu, giao tiếp và hợp tác.

The CEP Pathway is offered for students from
grade 1 to grade 12 in all VAS multi-level
campuses with the focus placed on the learning
and mastering of the English language in
parallel with the full National Education
Programme.
The
Cambridge
English
Programme is based on the framework of the
English for Speakers of Other Languages (ESOL)
by Cambridge English Language Assessment,
which is part of the University of Cambridge and
has been providing English language
assessments and qualifications globally for
more than 100 years. The ESOL Programme is
one of most popular English language
programmes for speakers whose native
language is not English.
The programme offers a wide range of English
courses which are tailored to specific needs and
abilities of learners and provides them with
internationally recognised English qualifications
such as Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE,
etc. These qualifications are equivalent to
respective qualifications of the Common
European Framework of Reference for
Languages (CEFR) and also convertible into
TOEFL and IELTS grades.
The CEP Pathway also comprises of a
Cambridge-based
Digital
Literacy
and
Information and Communication Technology
subjects. In addition, the pathway integrates
lessons focused on mathematical and science
vocabulary to facilitate a more effective and
smoother transition for students moving from
CEP to CAP pathway. Starting from the school
year 2020-2021, Global Perspectives was
introduced for CEP students from grade 6 and
above. This is a significant step in further
enhancing the quality of the CEP pathway, which
aims at equipping students with the transferable
skills required for a globalised world including
critical thinking, analyzing, synthesising,
reflection,
research,
communication
&
collaboration.

LỘ TRÌNH 1 / PATHWAY 1

The advantage of the CAPI pathway is students are not required to
repeat overlapped contents of the MOET and Cambridge programme,
hence, allowing significant relief of their workload and optimisation of
their learning efficiency. Furthermore, they can choose to sit the MOET
exams and acquire relevant qualifications of the national education
programme alongside the internationally recognised Cambridge qualifications.

Lộ trình CEP được triển khai cho học sinh từ
lớp 1-12 tại tất cả các cơ sở liên cấp của VAS,
kết hợp giữa Chương trình Giáo dục Quốc gia
của Việt Nam với Chương trình tiếng Anh của
Cambridge, được xây dựng trên nền tảng
Chương trình tiếng Anh cho người nói ngôn
ngữ khác (ESOL), do Hội đồng Khảo thí Ngôn
ngữ Cambridge (Cambridge Language
Assessment), thuộc Đại học Cambridge
cung cấp, cũng là tổ chức chuyên cung cấp
các chương trình và bằng cấp tiếng Anh trên
toàn thế giới trong hơn 100 năm qua. ESOL
là một trong những chương trình dạy tiếng
Anh phổ biến nhất trên toàn cầu.

1-5
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CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Primary Education Programme

6-8
LỚP/GRADE

CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC TRUNG HỌC
Secondary Education Programme

Chương trình Tiểu học Quốc gia
(như nêu ở phần Lộ trình CAP trang 28)

Chương trình Trung học Quốc gia
(như nêu ở phần Lộ trình CAP trang 30)

Chương trình Tiếng Anh Tiểu học Cambridge
(CEP)
Chương trình gồm 2 bộ môn:

Chương trình Tiếng Anh Trung học Cambridge
(CEP)
Chương trình bao gồm 2 bộ môn:

• Tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác
(ESOL) của Cambridge

• Tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác
(ESOL) của Cambridge

• Công nghệ thông tin hoặc Tìm hiểu thế giới
Số (theo chuẩn Cambridge)

• Công nghệ thông tin hoặc Tìm hiểu thế giới
Số (theo chuẩn Cambridge)

Kết thúc lớp 5, học sinh dự thi lấy Chứng chỉ tiếng
Anh Cambridge YLE (Young Learners English),
tương đương cấp độ A2 của Khung Tham Chiếu
Ngôn Ngữ Cộng Đồng Chung Châu Âu (CEFR),
được công nhận rộng rãi trên thế giới.

Kết thúc lớp 8, học sinh dự thi lấy Chứng chỉ tiếng
Anh PET của Cambridge, tương đương cấp độ B1
của Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ Cộng Đồng
Chung Châu Âu (CEFR), được công nhận rộng rãi
trên thế giới.

National Primary Programme
(as outlined under CAP Pathway page 28)

National Secondary Programme
(as outlined under CAP Pathway page 30)

Cambridge English Primary Programme (CEP)
The Programme comprises of 2 subjects:

Cambridge English Secondary Programme
(CEP)
The Programme comprises of 2 subjects:

• English for Speakers of Other Languages by
Cambridge English Language Assessment
(ESOL)
• ICT or Digital Literacy (Cambridge based)
At the end of grade 5, students sit for the Cambridge English tests and are awarded with the
YLE English certificates, which are equivalent
to A2 Level of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) and
widely recognised in the world.

• English for Speakers of Other Languages by
Cambridge English Language Assessment
(ESOL)
• ICT or Digital Literacy (Cambridge based)
At the end of grade 8, students sit for the Cambridge English tests and are awarded with PET
Cambridge English Certificate, which is Equi
-valent to B1 Level of the Common European
Framework of Reference for Languages
(CEFR) and widely recognised in the world.

9-12
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CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC TRUNG HỌC
Secondary Education Programme

Chương trình Trung học Quốc gia
(như nêu ở phần Lộ trình CAP trang 32)

National Secondary Programme
(as outlined under CAP Pathway page 32)

Chương trình Tiếng Anh Trung học
Cambridge (CEP)
Chương trình bao gồm 2 bộ môn:

Cambridge English Secondary Programme (CEP)
The Programme comprises of two subjects:

• Tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác
(ESOL) của Cambridge
• Công nghệ thông tin hoặc Tìm hiểu thế
giới Số (theo chuẩn Cambridge)
Kết thúc lớp 10, học sinh dự thi lấy Chứng
chỉ tiếng Anh FCE của Cambridge, tương
đương cấp độ B2 của Khung Tham Chiếu
Ngôn Ngữ Cộng Đồng Chung Châu Âu
(CEFR), được công nhận rộng rãi trên thế
giới. Ở giai đoạn này, học sinh cũng có thể
tham dự kỳ thi IELTS và được kỳ vọng đạt
điểm IELTS 5.5 trở lên.
Kết thúc lớp 12, học sinh dự thi lấy Chứng
chỉ tiếng Anh FCE hoặc CAE của Cambridge, tương đương cấp độ B2 – C1 của
Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ Cộng Đồng
Chung Châu Âu (CEFR), được công nhận
rộng rãi trên thế giới. Ở giai đoạn này, học
sinh cũng có thể tham dự kỳ thi IELTS và
được kỳ vọng đạt điểm IELTS 6.0 trở lên.

• English for Speakers of Other Languages by
Cambridge English Language Assessment
(ESOL)
• ICT or Digital Literacy (Cambridge based)
At the end of grade 10, students sit for the Cambridge English tests and are awarded with FCE
Cambridge English Certificate. This certificate is
equivalent to B2 Level of the Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR)
and is widely recognised around the world.
Students may also sit for the IELTS test at this
stage and are expected to achieve a score of 5.5
onwards.
At the end of grade 12, students sit for the Cambridge English tests and are awarded with FCE
Cambridge English Certificate. This certificate is
equivalent to B2 - C1 Level of the Common European Framework of Reference for Languages
(CEFR) and is widely recognised around the
world. Students may also sit for the IELTS test at
this stage and are expected to achieve a score of
6.0 onwards.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA +
CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG
CAMBRIDGE (CAP)

NATIONAL PROGRAMME (MOET) +
CAMBRIDGE ACADEMIC PROGRAMME (CAP)

LỘ TRÌNH
HỌC TẬP 2
Pathway 2

Lộ trình CAP được triển khai xuyên suốt cho học sinh từ lớp 1-10 tại
hầu hết các cơ sở liên cấp của VAS. Lộ trình CAP kết hợp hài hòa
giữa Chương trình Giáo dục Quốc gia được tối ưu hóa với việc phát
triển các kiến thức, kỹ năng học thuật quốc tế chuyên sâu của
Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế Cambridge qua 3 giai
đoạn, bao gồm: Cambridge Checkpoint Tiểu học, Cambridge
Checkpoint Trung học cơ sở và Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge – IGCSE, do Cơ quan Đánh giá Giáo dục Quốc tế thuộc Đại
học Cambridge (trước đây gọi là Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge) cung cấp.
Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế Cambridge là một trong
những chương trình giáo dục quốc tế phổ biến nhất hiện nay và
đang được triển khai tại hơn 10.000 trường trên 160 quốc gia. Đây
cũng là chương trình được lựa chọn để dạy song song với chương
trình giáo dục quốc gia của nhiều nước trên thế giới như Thụy Điển,
Đức, Ý, Tây Ban Nha, Indonesia, Ấn Độ…

The Cambridge International Education Programme is one of the
most popular education programmes in the world and has been
offered in more than 10,000 schools in 160 countries. The Cambridge
International Education Programme is also chosen to be taught in
parallel with the national educational programmes of many countries
such as Sweden, Germany, Italy, Spain, Indonesia, and India, etc.

LỘ TRÌNH 2 / PATHWAY 2

The CAP pathway is developed for students from grade 1 to 10 at
most of VAS’s multi-level campuses. The pathway offers a harmonious combination of the optimised National Education
Programme with the Cambridge Education Programme, including
Cambridge Checkpoint Primary, Cambridge Checkpoint Secondary, and Cambridge IGCSE, provided by Cambridge Assessment
International Education (formerly known as Cambridge International Examinations).

Chương trình Tiểu học Quốc tế Cambridge
Chương trình được lựa chọn và đưa vào giảng
dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, gồm 4 bộ môn:
•
•
•
•

Toán
Tiếng Anh
Khoa học
Tìm hiểu thế giới Số / Công nghệ Thông tin
và Truyền thông / Khoa học máy tính

Chương trình tập trung thiết lập các kỹ
năng ngôn ngữ, kiến thức khoa học và tính
toán mà học sinh cần có tương đương với
học sinh ở các quốc gia có nền giáo dục
tiên tiến. Các em không chỉ lĩnh hội kiến
thức và tiếp nhận các kỹ năng học thuật
mới mà còn làm quen với các phương pháp
tra cứu và trích dẫn thông tin, xem xét vấn
đề từ nhiều góc độ khác nhau để phát triển
tư duy phân tích và phản biện.

1-5
LỚP/GRADE

Kết thúc lớp 5, học sinh dự thi lấy Chứng
chỉ Cambridge International Primary
Checkpoint của Cơ quan Đánh giá Giáo dục
Quốc tế Cambridge (CAIE), có giá trị ngang
bằng với chứng chỉ cùng loại của CAIE trên
toàn thế giới.

CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Primary Education Programme

Selected and taught entirely in English,
comprising of 4 subjects:

Chương trình Tiểu học Quốc gia

National Primary Programme

Chương trình giúp học sinh hình thành và
phát triển những yếu tố căn bản đặt nền
móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất
và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định
hướng chính vào giáo dục giá trị bản thân,
gia đình và cộng đồng theo mục tiêu của
Chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam.

The National Primary Curriculum at VAS lays
solid foundation to support the well-rounded
nurturing of pupils, which focuses on their physical, emotional, and competencies development
and enables the fostering of their values towards
themselves, family and community, as guided
under the common framework of the Vietnamese
education programme.

Chương trình Tiểu học Quốc gia được nhà
trường tối ưu hóa theo định hướng phát triển
năng lực, phẩm chất, nhằm giúp học sinh
tiếp thu kiến thức và hình thành các phẩm
chất, năng lực cốt lõi một cách nhẹ nhàng,
hiệu quả phù hợp với thể chất, lứa tuổi.
Kết quả học tập và bằng cấp được Bộ
GD&ĐT công nhận và cấp phát, có giá trị
ngang bằng với bằng cấp của các trường
công lập hàng đầu trong hệ thống giáo dục
quốc gia.

Cambridge International Primary
Programme

The National Education Programme has also been
optimised in the direction of competencies-based
education with moderated workload to help
students acquire knowledge and develop their core
competencies in a more relaxing, student-centered and age-appropriate environment.
The learning outcomes and qualifications are
recognised and accredited by the Ministry of Education and Training and have equal validity with
those in the top public schools of the national
education system.

•
•
•
•

Maths
English
Science
Digital Literacy / ICT / Computing

The programme focuses on developing
language skills, knowledge of science and
mathematics. The purpose is not only for
the students to acquire knowledge and
new academic skills but also to become
familiar with the methods, to consider the
problems and challenges from many
different perspectives to develop critical
thinking.
At the end of grade 5, students sit for Cambridge Primary Checkpoint exam administered by Cambridge Assessment International Education (CAIE), which is equivalent
to CAIE’s Primary Checkpoint certificates
worldwide.
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CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC TRUNG HỌC
Secondary Education Programme

Chương trình Trung học Quốc gia

National Lower Secondary Programme

Chương trình Trung học quốc gia tiếp tục
được tối ưu hóa theo định hướng phát
triển các phẩm chất, năng lực đã được
hình thành ở cấp Tiểu học. Nội dung
chương trình được chắt lọc với hướng tiếp
cận Học tập chủ động (Active Learning)
giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ
động, sáng tạo và hình thành các kỹ năng
tính toán, suy luận logic, phân tích, tổng
hợp, thực hành, giao tiếp, làm việc
nhóm… Chương trình cũng giúp học sinh
có những hiểu biết ban đầu về các ngành
nghề và hình thành ý thức hướng nghiệp
để có định hướng học tập phù hợp ở cấp
Trung học phổ thông.

The National Lower Secondary Programme is an
optimal version of the programme regulated by
the Ministry of Education and Training, which
further develops the competencies, skills and
qualities that students have acquired in primary
grades. The programme is streamlined and
applies Active Learning Approach to enable
positive, proactive, and creative learning of
secondary school students. As a result, students
learn a series of skills such as critical & logical
reasoning, analysing, synthesising, practising,
communicating, team working, etc. The
programme also aims at equipping students with
initial understanding and knowledge about
different career paths and motivates them to
think about their career-related study options at
the upper secondary grades.

Kết quả học tập và bằng cấp được Bộ Giáo
dục và Đào tạo Việt Nam công nhận và
cấp phát, có giá trị ngang bằng với bằng
cấp của các trường công lập trong hệ
thống giáo dục quốc gia.

The learning outcomes of VAS students are
recognised and accredited by the Ministry of
Education and Training of Vietnam and have equal
validity with those in the top public schools of the
national education system.

Chương trình Trung học Quốc tế Cambridge

Cambridge International Secondary Programme

Là chương trình học thuật phổ biến nhất
trên thế giới dành cho lứa tuổi Trung học
cơ sở và mang tính thử thách cao, bao
gồm các bộ môn:

The
Cambridge
International
Secondary
Programme is the most popular and challenging
academic programme in the world for junior
secondary students, comprising of 4 subjects:

• Toán

• Maths

• Tiếng Anh
• Khoa học
• Công nghệ thông tin hoặc Tìm hiểu
thế giới Số / Khoa học máy tính
• Tìm hiểu các vấn đề toàn cầu
Chương trình tập trung vào việc phát
triển và thực hành các kỹ năng chuyển
tiếp như tư duy phê phán, giải quyết vấn
đề, kỹ thuật nghiên cứu, khả năng giao
tiếp và cộng tác khi làm việc riêng lẻ và
như một thành viên của nhóm.
Kết thúc lớp 8, học sinh dự thi lấy bằng
Cambridge Secondary International
Checkpoint của Cơ quan Đánh giá Giáo
dục Quốc tế Cambridge (CAIE), có giá trị
ngang bằng với chứng chỉ cùng loại của
CAIE trên toàn thế giới.

• English
• Science
• ICT or Digital Literacy / Computing
• Global Perspectives
The programme focuses on developing and
practicing transferable skills such as critical
thinking, problem solving, research techniques
and the ability to communicate and collaborate
while working individually and as a member of a
team.
At the end of grade 8, students sit for Cambridge
Secondary Checkpoint exam administered by
Cambridge Assessment International Education
(CAIE), which is equivalent to CAIE’s Secondary
Checkpoint certificates worldwide.
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CHƯƠNG TRÌNH
TRUNG HỌC QUỐC GIA
Secondary Education Programme

Chương trình Trung học Quốc gia

National Upper Secondary Programme

Chương trình Trung học quốc gia (lớp 9-12)
giúp học sinh tiếp tục phát triển những phẩm
chất, năng lực cần thiết của học sinh, ý thức
và nhân cách công dân, khả năng tự học và ý
thức học tập suốt đời, khả năng lựa chọn
nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở
thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân
các em để tiếp tục học lên, học nghề hoặc
tham gia vào cuộc sống lao động. Chương
trình cũng chú trọng việc trang bị cho học
sinh khả năng thích ứng với những đổi thay
trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng
công nghệ mới.

The National Upper Secondary Education
Programme continues to foster the essential
competencies, qualities, awareness and
citizenship ethics in students, helping them
develop independent and lifelong learning skills
as well as their ability to define suitable career
options in support of their decision for further
education, professional study or employment.
The programme also places great emphasis on
building resilience and flexibility for students to
cope with changes in a globalised world, driven
by technology evolution.

Kết quả học tập của học sinh tại VAS được Bộ
Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận và
cấp bằng có giá trị ngang bằng với các trường
công lập trong hệ thống giáo dục quốc gia.

The learning outcomes and qualifications of VAS
students are recognised and accredited by the
Ministry of Education and Training and have
equal validity with those in public schools in the
national education system.

Chương trình Trung học Đại cương Quốc tế
Cambridge - IGCSE

International General Certificate of
Secondary Education - IGCSE

Chương trình IGCSE của Cambridge mang tính
học thuật và thử thách cao, tiếp tục giúp học
sinh phát triển, trau dồi những kỹ năng quan
trọng của Thế kỷ 21 như kỹ năng nghiên cứu, kỹ
năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả,
phương pháp trình bày quan điểm và sử dụng
ngôn ngữ tiếng Anh phù hợp với các bối cảnh
học thuật và cuộc sống ở cấp độ cao hơn, bao
gồm các bộ môn:

The International General Certificate of
Secondary Education (IGCSE) is highly
academic and challenging, which continues to
help the students develop and cultivate the 21st
century skills such as researching skill, teamwork skill and effective communication skill,
method of presenting ideas and the use of
English language, in accordance with academy
and life contexts at higher levels, including:

• Toán
• Tiếng Anh
• Khoa học tích hợp
• Công nghệ thông tin hoặc Tìm hiểu thế giới
Số hoặc Khoa học máy tính (CS)
• Kinh doanh, Kinh tế hoặc Tìm hiểu các vấn đề
toàn cầu
• Giáo dục thể chất

• Maths
• English
• Integrated Science
• ICT or Digital Literacy or Computer Science
(CS)
• Business Studies or Economics or Global
Perspectives
• Physical Education

Cuối lớp 10, học sinh dự thi lấy Bằng IGCSE (Bằng
tốt nghiệp Trung học Đại cương Quốc tế Cambridge) do Cơ quan Đánh giá Giáo dục Quốc tế
Cambridge (CAIE) cấp, có giá trị ngang bằng với
chứng chỉ cùng loại của CAIE trên toàn thế giới.

Upon completion of grade 10, students will sit
for the IGCSE examination and be awarded
the IGCSE certificate by Cambridge Assessment International Education (CAIE), subject
to their successful graduation.

Chương trình IGCSE đào tạo và phát triển các
học sinh ưu tú, giúp các em có sự chuẩn bị tốt
nhất cho hành trình học tập tiếp theo ở cấp AS
và A Level, đồng thời trang bị cho các em những
kỹ năng để có thể tham gia vào thị trường việc
làm. Học sinh với chứng chỉ IGCSE được công
nhận rộng rãi bởi các trường đại học và nhà
tuyển dụng trên toàn thế giới về việc hoàn thành
lộ trình học vấn toàn cầu và xuất sắc.

The IGCSE programme produces successful
students, preparing them for their next steps
in their education, including progression to
AS and A Level study, and equips them with
skills for immediate employment. The IGCSE
is recognised by universities and employers
worldwide that the students have completed
a globally, accepted pathway towards excellence.

Lưu ý: Sau khi kết thúc chương trình lớp 10 theo Lộ
trình học tập 2 (CAP), học sinh sẽ tiếp tục học lên lớp
11 và 12 theo lộ trình 1 (CEP) hoặc lộ trình 3 (CAPI),
tùy thuộc vào năng lực học tập cũng như nguyện
vọng của học sinh và gia đình.

Note: Upon completion of grade 10 under the study
pathway 2 (CAP), students will continue their
education in grade 11-12 following study pathway 1
(CEP) or study pathway 3 (CAPI) depending on their
academic capacity and aspirations as well as the
direction of their families.

CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP
QUỐC TẾ TOÀN PHẦN CAMBRIDGE
CAMBRIDGE ACADEMIC PROGRAMME
INTERNATIONAL (CAPI)

LỘ TRÌNH
HỌC TẬP 3
Pathway 3

Trong năm học 2022-2023, Chương trình
Tích hợp Quốc tế toàn phần Cambridge
(CAPI) được đưa vào giảng dạy cho học
sinh tất cả các khối Trung học (lớp 6-12) tại
hầu hết các cơ sở liên cấp và học sinh Tiểu
học (lớp 1-3) tại cơ sở Ba Tháng Hai, Sala và
Garden Hills. Chương trình CAPI là một
bước phát triển đột phá trong quá trình
hoàn thiện các chương trình giáo dục tại
VAS. Chương trình được xây dựng trên cơ
sở tích hợp sâu rộng Chương trình Giáo
dục Phổ thông Cambridge với Chương
trình Giáo dục Phổ thông mới của Việt
Nam, được ban hành kèm theo Thông tư
32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

The breakthrough nature of the CAP International pathway lies in the arrangement that the
majority of the content topics of English, Mathematics, Natural Sciences and some Social
Sciences Subjects from the National Education
Programme has already been integrated with
and covered under the similar subjects of the
Cambridge Education Programme. As such,
students will be required to study only the
remaining subjects of the National Education
Programme such as Vietnamese literature,
History & Geography, Civics Education, Techno
-logy, Education of National Defense and Security, and some additional topics which are not
yet included in the Cambridge syllabus. This
provides a complete and effective solution to
resolving the pressure faced by students in
trying to cope with both programmes, enabling
them to focus their time on the Cambridge
academic subjects. It also ensures that the
requirements of the National Education
Programme remain fully covered and enables
students to sit for exams offered by both Cambridge and national programmes and acquire
both national and Cambridge qualifications.

LỘ TRÌNH 3 / PATHWAY 3

Điểm đột phá của Chương trình là phần
lớn nội dung học tập của các môn Toán,
Khoa học tự nhiên, tiếng Anh và một số
môn Khoa học xã hội của Chương trình
Giáo dục Quốc gia đã được tích hợp trong
nội dung các môn học tương ứng của
Chương trình Cambridge. Như vậy, học
sinh sẽ chỉ học một số môn còn lại như
Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí, Giáo dục công
dân, Công nghệ, Giáo dục quốc phòng và
an ninh cùng một số chủ đề bổ sung môn
Toán, Khoa học tự nhiên của Chương trình
Giáo dục Quốc gia. Điều này giúp giải
quyết một cách triệt để vấn đề học quá tải
của học sinh, đảm bảo các em có thể tập
trung vào các môn học của Chương trình
Cambridge, đồng thời vẫn có thể hoàn
thành chuẩn kiến thức, phẩm chất và năng
lực của Chương trình Giáo dục Quốc gia và
có thể tham gia các kì kiểm tra, đánh giá
để đạt được các chứng chỉ, bằng cấp
tương ứng của cả hai chương trình.

In the school year 2022-2023, the CAPI pathway
was offered to students of all secondary grades
(grade 6-12) in most VAS secondary campuses,
and primary students (grade 1-3) at Ba Thang
Hai, Sala, and Garden Hills campuses. The CAP
International pathway is a breakthrough in the
process of developing educational options at
VAS. The programme is built on the full integration of the Cambridge academic subjects
with equivalent national education courses,
issued in accordance with the circular
32/2018/TT-BGDĐT dated 26 December 2018
by the Ministry of Education and Training.

Chương Trình
Giáo Dục Quốc Gia

National Upper
Secondary Programme

Ở lộ trình CAPI , học sinh sẽ chỉ học các môn
học và các chủ đề bổ sung sau đây trong
Chương trình giáo dục quốc gia:

For the CAP International pathway, students will
study the following subjects and additional
topics under the national education programme:

Lớp 1 - 4
• Tiếng Việt
• Đạo đức
• Hoạt động trải nghiệm
Các chủ đề bổ sung
• Chủ đề bổ sung môn Toán MOET
• Chủ đề bổ sung môn Tự nhiên và xã hội

Grade 1 - 4
• Vietnamese language
• Civics Education
• Experiential Learning
Additional Topics
• MOET Math
• MOET Study of Nature and Society

Lớp 6 - 9
• Ngữ văn
• Giáo dục công dân
• Lịch sử và Địa lí
• Nghệ thuật (Âm nhạc – Mĩ thuật)
• Công nghệ
• Hoạt động trải nghiệm / Nội dung giáo dục
địa phương

Grade 6 - 9
• Vietnamese Literature
• Civics Education
• History & Geography
• Arts (Music – Fine Arts)
• Technology
• Experiential Learning / Study of Local Community

Lớp 10-12
• Ngữ văn
• Giáo dục công dân
• Lịch sử
• Địa lí
• Giáo dục quốc phòng và an ninh
• Hoạt động trải nghiệm / Nội dung giáo dục
địa phương
Các chủ đề bổ sung
• Môn Toán MOET
• Các môn Khoa học tự nhiên MOET
• Môn Tin học / Công nghệ / Giáo dục Kinh tế
Pháp luật MOET

Grade 10-12
• Vietnamese Literature
• Civics Education
• History
• Geography
• Education of National Defence and Security
• Experiential Learning / Study of Local Community
Additional topics
• MOET Maths
• MOET Science
• MOET Informatics / Technology / Education of
Economics and Law

Cuối lớp 12 học sinh được trang bị đầy đủ kiến
thức và kỹ năng để tham gia kỳ thi và xét tốt
nghiệp Trung học phổ thông theo qui định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

At the end of grade 12, students are fully
equipped to take part in the Vietnamese high
school graduation exam and eligible for the
graduation assessment under the regulations
of the Ministry of Education and Training.

Chương Trình
Giáo Dục Cambridge
Cambridge Education
Programme

1-5
LỚP/GRADE

CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC
QUỐC TẾ TOÀN PHẦN CAMBRIDGE
Cambridge International Primary Programme

Lộ trình CAPI ở giai đoạn tiểu học bao gồm
các môn học sau đây:
• Toán
• Tiếng Anh
• Khoa học
• Tìm hiểu các vấn đề toàn cầu
• Tìm hiểu thế giới Số
• Âm nhạc
• Mĩ thuật
• Giáo dục thể chất
• Ngoại ngữ (lớp 3-5): Tiếng Hoa / Tiếng
Nhật / Tiếng Tây Ban Nha / Tiếng Pháp
Chương trình tập trung thiết lập các kỹ năng
ngôn ngữ, kiến thức toán học, khoa học và
nghệ thuật, thẩm mĩ mà học sinh cần có
tương đương với học sinh ở các quốc gia có
nền giáo dục tiên tiến. Các em không chỉ
lĩnh hội kiến thức và tiếp nhận các kỹ năng
học thuật mới mà còn làm quen với các
phương pháp tra cứu và trích dẫn thông tin,
xem xét vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau
để phát triển tư duy phân tích phản biện.
Kết thúc lớp 5, học sinh dự thi lấy Chứng chỉ
Cambridge International Primary Checkpoint
của Cơ quan Đánh giá Giáo dục Quốc tế Cambridge (CAIE), có giá trị ngang bằng với chứng
chỉ cùng loại của CAIE trên toàn thế giới.

Selected and taught entirely in English, comprising of the following subjects:
• Math
• English
• Science
• Global Perspectives
• Digital Literacy (DL)
• Music
• Fine Art
• Physical Education
• Foreign Language (grade 3-5): Mandarin /
Japanese / Spanish / French
The programme focuses on developing
students’ language skills, knowledge of
science and mathematics, and nurturing their
artistic talent through Music and Arts. The
purpose is not only for the students to acquire
knowledge and new academic skills but also to
become familiar with the methods, to consider
the problems and challenges from many different perspectives to develop critical thinking.
At the end of grade 5, students sit for Cambridge Primary Checkpoint exam administered
by Cambridge Assessment International Education (CAIE), which is equivalent to CAIE’s
Primary Checkpoint certificates worldwide.

6-8
LỚP/GRADE

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC CƠ SỞ
QUỐC TẾ TOÀN PHẦN CAMBRIDGE
Cambridge International Lower Secondary Programme

Là chương trình học thuật phổ biến nhất
trên thế giới dành cho lứa tuổi Trung học cơ
sở và mang tính thử thách cao. Lộ trình CAPI
ở giai đoạn Trung học cơ sở bao gồm các
môn học sau đây:
• Toán
• Tiếng Anh
• Khoa học tự nhiên
• Khoa học máy tính
• Tìm hiểu các vấn đề toàn cầu
• Giáo dục thể chất
• Ngoại ngữ: Tiếng Nhật / Tiếng Pháp /
Tiếng Trung

The
Cambridge
International
Secondary
Programme is the most popular and challenging
academic programme in the world for lower
secondary students, covering the following
subjects:
• Math
• English
• Science
• Computing
• Global Perspectives
• Physical Education
• Foreign Language: Japanese / French / Mandarin

Chương trình tập trung vào việc phát triển và
thực hành các kỹ năng chuyển tiếp như tư
duy phản biện, giải quyết vấn đề, kỹ thuật
nghiên cứu, khả năng giao tiếp và cộng tác
khi làm việc riêng lẻ và như một thành viên
của nhóm.

The programme focuses on developing and
practicing transferable skills such as critical
thinking, problem solving, research techniques and the ability to communicate and
collaborate while working individually and as a
member of a team.

Kết thúc lớp 8, học sinh dự thi lấy bằng Cambridge Secondary International Checkpoint
của Cơ quan Đánh giá Giáo dục Quốc tế Cambridge (CAIE), có giá trị ngang bằng với chứng
chỉ cùng loại của CAIE trên toàn thế giới.

At the end of grade 8, students sit for Cambridge Secondary Checkpoint exam administered by Cambridge Assessment International
Education (CAIE), which is equivalent to CAIE’s
Secondary Checkpoint certificates worldwide.

9-10
LỚP/GRADE

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC ĐẠI CƯƠNG
QUỐC TẾ TOÀN PHẦN CAMBRIDGE - IGCSE
International General Certificate of Secondary Education - IGCSE

Chương trình IGCSE của Cambridge mang tính
học thuật và thử thách cao, tiếp tục giúp học
sinh phát triển, trau dồi những kỹ năng quan
trọng của Thế kỷ 21 như kỹ năng nghiên cứu, kỹ
năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả,
phương pháp trình bày quan điểm và sử dụng
ngôn ngữ tiếng Anh phù hợp với các bối cảnh
học thuật và cuộc sống ở cấp độ cao hơn, bao
gồm các bộ môn:
• Toán
• Tiếng Anh
• Vật lí
• Hóa học
• Sinh học
• Nhóm môn Công nghệ - Nghệ thuật: Khoa học
máy tính / Mĩ thuật và Thiết kế / Thiết kế và Công
nghệ
• Nhóm môn Khoa học Xã hội: Kinh doanh / Kinh
tế / Tìm hiểu các vấn đề toàn cầu
• Giáo dục thể chất
• Ngoại ngữ: Tiếng Nhật / Tiếng Pháp / Tiếng
Trung
Cuối lớp 10, học sinh dự thi lấy Bằng IGCSE
(Bằng tốt nghiệp Trung học Đại cương Quốc tế
Cambridge) do Cơ quan Đánh giá Giáo dục
Quốc tế Cambridge (CAIE) cấp, có giá trị ngang
bằng với chứng chỉ cùng loại của CAIE trên toàn
thế giới.
Chương trình IGCSE đào tạo và phát triển các
học sinh ưu tú, giúp các em có sự chuẩn bị tốt
nhất cho hành trình học tập tiếp theo ở cấp AS
và A Level, đồng thời trang bị cho các em những
kỹ năng để có thể tham gia vào thị trường việc
làm. Chứng chỉ IGCSE được công nhận rộng rãi
bởi các trường đại học và các nhà tuyển dụng
trên toàn thế giới như là một minh chứng rằng
học sinh đã hoàn thành một chương trình giáo
dục toàn cầu với chất lượng xuất sắc.

The International General Certificate of
Secondary Education (IGCSE) is highly
academic and challenging, which continues
to help the students develop and cultivate
the 21st century skills such as researching
skills, teamwork skill and effective communication skill, method of presenting ideas
and the use of English language, in accordance with academy and life contexts at
higher levels, including:
• Math
• English
• Physics
• Chemistry
• Biology
• Technology and Art related subjects:
Computer Science / Art & Design / Design &
Technology
• Social science related subjects: Business
Studies / Economics / Global Perspectives
• Physical Education
• Foreign language: Japanese / French /
Mandarin
Upon completion of grade 10, students will
sit for the IGCSE examination and be awarded the IGCSE certificate by Cambridge
Assessment International Education (CAIE),
subject to their successful graduation.
The IGCSE programme produces successful
students, preparing them for their next
steps in their education, including progression to AS and A Level study, and equips
them with skills for immediate employment.
The IGCSE is recognised by universities and
employers worldwide that the students have
completed a globally accepted pathway
towards excellence.

11-12
LỚP/GRADE

CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ
NÂNG CAO CAMBRIDGE
Cambridge International Advanced Level

Chương trình Tú tài Quốc tế của Cambridge
được giảng dạy trong 2 năm học, bao gồm
Chương trình Quốc tế AS Level ở lớp 11 và
Chương trình Quốc tế A Level ở lớp 12.
Chương trình khai thác kiến thức học thuật
chuyên sâu thuộc các lĩnh vực mà học sinh
chọn học và trang bị nền tảng kỹ năng vững
chắc giúp học sinh vượt qua thử thách và
thành công ở bậc đại học và các bậc học cao
hơn, bao gồm:
• Kỹ năng tư duy độc lập
• Kỹ năng áp dụng kiến thức học thuật đã học
vào cuộc sống thực tế
• Kỹ năng xử lý và đánh giá các nguồn thông
tin khác nhau
• Kỹ năng tư duy lô-gíc và phản biện
• Kỹ năng phán quyết, đưa ra giải pháp và
quyết định vấn đề
• Kỹ năng thuyết trình, nắm bắt bản chất của
vấn đề và giao tiếp một cách lô-gíc và rõ
ràng
• Kỹ năng làm việc và giao tiếp hiệu quả bằng
tiếng Anh

Học sinh sẽ học bốn môn chính ở bậc AS
Level và A Level trong số các môn học sau:
• Toán (môn bắt buộc)
• Nhóm môn Khoa học Tự nhiên: Vật lý / Hóa
học / Sinh học
• Nhóm môn Công nghệ - Nghệ thuật: Khoa
học máy tính / Mĩ thuật và Thiết kế / Thiết
kế và Công nghệ
• Nhóm môn Khoa học Xã hội: Tiếng Anh /
Kinh doanh / Kinh tế / Tìm hiểu các vấn đề
toàn cầu / Tâm lí học
Ngoài ra, học sinh sẽ học thêm các môn:
• Giáo dục thể chất
• Tiếng Anh (luyện thi IELTS)
• Ngoại ngữ: Tiếng Nhật / Tiếng Pháp / Tiếng
Trung
Học sinh sẽ tham dự hai kỳ thi AS Level vào
cuối lớp 11 và A Level vào cuối lớp 12.
Bằng Tú tài Quốc tế Cambridge AS / A Level
do Cơ quan Đánh giá Giáo dục Quốc tế Cambridge (CAIE) cấp, được công nhận rộng rãi

trên thế giới và được xem là tấm vé thông hành
cho học sinh xin vào học tại các trường đại học
hàng đầu trên thế giới tại các quốc gia như Anh,
Mỹ, Úc, Canada, Singapore, Hà Lan, New Zealand… Rất nhiều trường đại học tại Mỹ cấp tín
chỉ cho học sinh cho các môn học ở năm thứ
nhất nếu các em đạt kết quả tốt trong Chương
trình A Level.

•
•
•
•
•

The University of Sydney
Nanyang Technological University, Singapore
University of Amsterdam, Netherlands
César Ritz Colleges Switzerland
Swiss Hotel Management School, Switzerland

Trong 5 năm học vừa qua, với những thành tích
nổi trội tại các kỳ thi Tú tài Quốc tế AS / A Level
của Cambridge, nhiều học sinh VAS đã được
nhận vào học tại các trường đại học hàng đầu
trên thế giới như:

Ngoài ra, trong những năm gần đây, bằng Tú
tài Quốc tế Cambridge AS / A Level đã được
23 trường đại học tại lãnh thổ Việt Nam, bao
gồm cả các trường đại học quốc tế và đại học
trong nước hàng đầu, công nhận và đánh giá
cao. Học sinh có thể sử dụng trực tiếp bằng
Tú tài Quốc tế Cambridge để xin nhập học
tại các trường đại học này, điển hình như:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

King’s College London
University College London
The University of Chicago
Stevens Institute of Technology
University of Massachusetts Amherst
University of Kansas
University of Illinois Chicago
Miami University, Ohio
The University of Melbourne
Monash University

Đại học RMIT Việt Nam
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh
Đại học Kinh tế - Tài chính Tp. Hồ Chí Minh
Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội
Đại học Kinh tế Quốc dân
Đại học Anh quốc – Việt Nam
Đại học Việt - Đức

The programme is a 2-year curriculum.
During the first year, students study a range
of subjects at Cambridge International
Advanced Subsidiary Level (AS Level). In the
second year, they study for the Cambridge
International Advanced Level (A Level).
The programme harnesses the depth of the
knowledge in the areas which the students
choose to study, providing a solid foundation
of skills and enabling them to overcome challenges and succeed in higher education,
including:
• In-depth subject content
• Independent thinking
• Applying knowledge and understanding to
new as well as familiar situations
• Handling and evaluating different types of
information sources
• Thinking logically and presenting ordered
and coherent arguments and explanations
• Making judgments, recommendations, and
decisions
• Presenting reasoned explanations, understanding implications, and communicating
them logically and clearly

• Working and communicating in English
Students will study four AS Level and A Level
subjects from the following subject groups:
• Mathematics (compulsory)
• Natural science related subjects: Physics or
Chemistry or Biology
• Technology & Art related subjects: Computer
Science / Art & Design / Design & Technology
• Social science related subjects: English /
Business Studies / Economics / Global
Perspectives / Psychology
In addition, students will study:
• Physical education
• English (IELTS preparation)
• Foreign language: Japanese / French /
Mandarin
Students will sit the AS Level exam at the end
of grade 11 and A Level exam at the end of
grade 12.
The Cambridge Advanced Level Qualifications
accredited by Cambridge Assessment International Education (CAIE) is internationally

recognised and is considered as a passport for
students to gain admission into leading
universities around the world, including
universities in the UK, USA, Canada, Australia,
New Zealand, Singapore and the Netherlands.
A number of top universities in the USA
provide first year credits to students for their
achievements in A Level study.
Over the last 5 years, with outstanding peformace
in the Cambridge International AS / A Level
exams, many of the VAS students have been
admitted into top universities in the world, such as:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

King’s College London
University College London
The University of Chicago
Stevens Institute of Technology
University of Massachusetts Amherst
University of Kansas
University of Illinois Chicago
Miami University, Ohio
The University of Melbourne
Monash University
The University of Sydney
Nanyang Technological University, Singapore

• University of Amsterdam, Netherlands
• César Ritz Colleges Switzerland
• Swiss Hotel Management School, Switzerland
In addition, in recent years the Cambridge A
Level qualifications have become widely
recognised and highly regarded by 23
universities / colleges in Vietnam, including
top rank local and international universities.
Students are now able to use the Cambridge
A Level qualifications to apply directly for
admission into these universities, including:
• RMIT University
• Ho Chi Minh City University of Technology
and Education
• University of Economics Ho Chi Minh City
• Ho Chi Minh City University of Technology
• Ho Chi Minh City University of Economics
& Finance
• Vietnam National University, Hanoi
• Hanoi University of Science and Technology
• National Economics University
• British University Vietnam
• Vietnamese-German University

THÀNH TÍCH
HỌC TẬP CỦA
HỌC SINH VAS
NĂM HỌC 2021 - 2022

VAS Students’
Academic Results

85%

School Year 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 Cambridge
and MOET programmes!

Xem chi tiết tại
See details at

63%
76%

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

4.2, 6.0

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

5.0, 6.0

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

71%

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)

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

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

3/4

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

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.

52

tỷ đồng /
Billion VND

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

CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC GIÁ TRỊ CỐT LÕI
& KỸ NĂNG SỐNG
Core Values & Life Skills Education
Programme

Chương trình Giáo dục Giá trị Cốt lõi
Core Values Education Programme

Chương trình Giáo dục Giá trị Cốt lõi
được thực hiện thông qua hàng loạt các
hoạt động mang tính trải nghiệm và
phương pháp thực hành, tập trung vào
việc khám phá, phát triển và nuôi dưỡng
các giá trị cốt lõi của học sinh VAS, bao
gồm: Tính Xuất sắc, Tôn trọng, Tinh
thần đồng đội, Tự tin, Đam mê, Chính
trực và Tự hào dân tộc. Những hoạt
động này được chuyển tải bằng cả tiếng
Việt và tiếng Anh như một phần quan
trọng trong nội dung giáo dục chính
khóa cũng như chương trình ngoại
khóa. Thông qua những hoạt động này,
học sinh có thể:

The
Core
Values
Education
Programme has a series of experience-based activities and practices
focused on the development and
enforcement of VAS students’ core
values, including Excellence, Teamwork, Respect, Confidence, Passion,
Integrity and National Pride. These
activities are delivered in both Vietnamese and English languages as an
important part of the mainstream
curriculum and/or extra-curricular
activities. Through these activities,
students can:

• Đào sâu suy nghĩ, hiểu biết của mình
về các giá trị cốt lõi của học sinh VAS
bên cạnh những giá trị toàn cầu khác,
từ đó xây dựng những phương pháp thực
tế và hiệu quả để phát triển những
phẩm chất, đức tính tốt của bản thân;

• Understand in depth and gradually
develop the VAS students’ core values
in addition to other global values;
develop practical and effective methods to improve personal qualities;

• Lựa chọn và xây dựng cho mình kỹ
năng sống tích cực để hòa nhập cộng
đồng với sự tôn trọng, tự tin và có mục
đích rõ ràng;

• Choose and develop positive life
skills to integrate into the community
with respect, self-confidence and clear
objectives;

• Thể hiện mình trong các mối quan hệ
tích cực với bản thân, với người khác, với
cộng đồng và rộng hơn nữa là thế giới.

• Express themselves in positive relationships with other people, local and
international communities.

Chương trình Giáo dục Giá trị Cốt lõi
góp phần giúp cho học sinh khám phá
và hình thành mối gắn kết đầy ý nghĩa
giữa những khát vọng, hoài bão cá nhân
của học sinh với những giá trị của dân
tộc cũng như những giá trị toàn cầu, từ
đó giúp các em hiểu rõ bản thân mình
và phát triển những phẩm chất cá nhân
tích cực, làm kim chỉ nam cho những
ứng xử xã hội của các em.

The
Core
Values
Education
Programme aims to help students
discover and develop meaningful
connections between their individual
aspirations and universal and national
values. As a result, they can understand themselves in depth and develop
positive personal qualities, which will
then serve as guidance for their social
behaviours.

Chương trình Giáo dục Kỹ năng sống

Life Skills Education Programme

Chương trình Giáo dục Kỹ năng sống được VAS xây
dựng thông qua hàng loạt các hoạt động ngoại
khóa đa dạng nhằm giúp học sinh phát triển
những kỹ năng cần thiết để đương đầu và giải
quyết hiệu quả những thử thách và thay đổi của
cuộc sống hàng ngày. Chương trình cũng góp
phần hình thành và phát triển những kỹ năng tâm
lý – xã hội mang tính quyết định đối với hành vi và
cư xử của các em, từ đó tác động tích cực đến việc
phát triển và bồi đắp những giá trị cốt lõi mà các
em đã được truyền thụ. Chương trình Giáo dục Kỹ
năng sống bao gồm những nội dung sau đây:

The Life Skills Education Programme has been
designed by VAS through a wide range of
extra-curricular activities to assist students in
developing essential life skills that help them
deal effectively with the demands and challenges
of everyday life. The programme partially supports the student learning of core values as it
helps them develop psycho-social skills that
determine their valued behaviours. The
programme covers the following contents:

• Kỹ năng ứng xử học đường
• Kỹ năng học và tự học
• Kỹ năng quản lý bản thân và tinh thần tự tôn
• Kỹ năng thích ứng với môi trường
• Kỹ năng đặt mục tiêu và tạo động lực trong
học tập và công việc
• Nhận thức giới tính và tình cảm học đường
• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Tinh thần trách nhiệm và kỹ năng tổ chức hiệu quả
• Nghi thức căn bản và kỹ năng tạo lập quan hệ
trong giao tế xã hội
• Kỹ năng trình bày và chia sẻ thông tin
• Kỹ năng làm việc đội nhóm
• Kỹ năng lãnh đạo, thái độ và hành vi tích cực

• School etiquette
• Learning-to-learn skills
• Self-management skills and self-esteem
• Adaptability skills
• Goal setting and motivation skills
• Gender and sex awareness and emotional
issues at school
• Problem-solving skills
• Accountability and organisational effectiveness
• The ABCs of social etiquette and interpersonal skills
• Presentation and information sharing skills
• Teamwork skills
• Leadership skills and positive attitudes and
behaviors

4

PILLARS
OF WELL-BEING
Phạm trù
của Well-being
MINDFULNESS
Tỉnh thức

COMMUNITY

Kết nối cộng đồng

SELF CURIOSITY
Khám phá bản thân

CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC SỨC KHỎE WELL-BEING
Well-being Education Programme

CONTENTMENT
& BALANCE

Sự hài lòng & Cân bằng

Bắt đầu từ năm học 2023-2024, VAS sẽ triển
khai đồng bộ “Chương trình giáo dục sức
khỏe Well-being” như là một phần quan
trọng trong chương trình giáo dục chính
khóa của Nhà trường dành cho tất cả học
sinh từ lớp 1-12. Đây sẽ là lần đầu tiên một
chương trình Well-being được phát triển đầy
đủ, phù hợp với lứa tuổi học sinh và được đưa
vào giảng dạy bởi một trường tư thục tại TP.
Hồ Chí Minh. Chương trình giúp học sinh
phát triển khả năng điều hướng các cơ hội và
thử thách trong học tập và cuộc sống, hướng
tới sự cân bằng về sức khỏe tinh thần, sức
khỏe thể chất, tình cảm và xã hội. Chương
trình sẽ mang đến cho học sinh và phụ
huynh cái nhìn toàn diện, giúp các em thấu
hiểu mối liên hệ mật thiết giữa các khía
cạnh của sức khỏe và tình trạng khỏe mạnh,
hạnh phúc (well-being) của một con người
và nhận biết tầm quan trọng của sức khỏe và
well-being đối với sự thành công trong học
tập và cuộc sống.
From the school year 2023-2024, VAS will
make well-being as an essential part of its
educational offerings to all students of
Grade 1-12. This will be the very first 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 are physical health and development,
mental health, and emotional and social
well-being. It will support learners to
understand and appreciate how the different components of health and well-being
are interconnected, and it recognises that
good health and well-being are important to
enable successful learning.

CHƯƠNG TRÌNH
NGOẠI KHÓA
Extra-curricular
Programme
Chương trình ngoại khóa tại
VAS là sự lồng ghép hài hòa
với chương trình giáo dục
chính khóa với nhiều hoạt
động đa dạng, phong phú
giúp học sinh phát triển toàn
diện năng khiếu thể chất,
thẩm mỹ và các kỹ năng cần
thiết trong cuộc sống. Tất cả
các học sinh được khuyến
khích tham gia.
Our Extra Curricular Activities Programme (ECA
programme) at VAS provides
alternative learning opportunities for students through a
variety of activities supporting the comprehensive
development of both physical
and aesthetic talent as well
as necessary life skills. All
our students are encouraged
to get involved.

Câu lạc bộ ngoại khóa trong giờ học
(Miễn phí)
Internal Extra Curricular Activities
(Free of charge)

Các cuộc thi học thuật và năng khiếu
Academic and talent competitions

Các cuộc thi, sự kiện được thiết kế linh
động và thiết thực, tập trung vào nhiều
lĩnh vực như học thuật ở nhiều bộ môn
khác nhau, thuyết trình tiếng Anh, hội
họa, âm nhạc, thể thao, điện ảnh...
Trong đó, VAS tổ chức nhiều sự kiện
lớn thường niên cho học sinh toàn hệ
thống, bao gồm:

Every contest and event is designed
flexibly and practically. They focus on
many fields including academic subjects, presentations in English, art,
music, sports, and cinema. In particular, VAS holds a number of major
events annually for students of the
entire system as following:

• SỰ KIỆN CỐ ĐỊNH

• ANNUAL EVENTS

- Năm học Xanh VAS
Dự án bảo vệ môi trường
- VAS’s Got Talent
Chương trình tìm kiếm tài năng
- VAS Olympic
Đại hội thể dục thể thao
- English Speaking Contest
Cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh
- Robocon Competition
Cuộc thi sáng tạo và vận hành robot

- VAS Green School Year
Environmental Protection Project
- VAS’s Got Talent
Talent Searching Programme
- VAS Olympic
Sport Congress
- English Speaking Contest
- Robocon Competition

• SỰ KIỆN THAY ĐỔI LUÂN PHIÊN
- VAS Talks
Chuỗi sự kiện truyền cảm hứng về
các giá trị cốt lõi
- VAS Writing Contest
Cuộc thi viết, sáng tác văn học
- VAS Painting Contest
Cuộc thi vẽ tranh
- VAS Jingle Contest
Cuộc thi sáng tác bài hát
- VAS Community Programme
Cuộc thi về các dự án cộng đồng
của học sinh

• ALTERNATE EVENTS
- VAS Talks
A series of inspirational activities
- VAS Writing Contest
- VAS Painting Contest
- VAS Summer Jingle Contest
- VAS Community Programme

Học sinh dễ dàng chọn lựa hoạt động mình yêu
thích thông qua các câu lạc bộ ngoại khóa
trong khuôn khổ ngày học chính khóa thuộc
nhiều lĩnh vực, bao gồm: bóng đá, bóng rổ, cầu
lông, bơi lội, hay các câu lạc bộ sáng tạo giải trí
như nghệ thuật và thủ công, âm nhạc, nhảy
múa và phim ảnh... Ngoài ra, những học sinh
mong muốn được trau dồi kỹ năng tư duy có
thể tham gia vào các câu lạc bộ cờ vua, trò chơi
trí tuệ, khoa học. Các CLB này do đội ngũ giáo
viên nước ngoài và Việt Nam của VAS đảm
nhiệm và được cung cấp miễn phí cho học sinh
theo thứ tự đăng ký.
Ngoài ra, bắt đầu từ năm học 2023-2024,
nhằm tạo môi trường nói tiếng Anh rộng khắp
trong cộng đồng VAS nói chung, tất cả học sinh
từ lớp 1-10 sẽ có từ 1-2 tiết trong TKB chính
khóa mỗi tuần để tham gia vào các CLB nói
tiếng Anh, do giáo viên nước ngoài và Việt
Nam, Chương trình Cambridge, dẫn dắt. Việc
tham gia các CLB nói tiếng Anh là bắt buộc đối
với tất cả học sinh như một phần trong nội
dung học tập của môn tiếng Anh.
Students choose their favourite activities
easily through sporting clubs such as soccer,
basketball, badminton and swimming or
creative environments such as arts and craft
work, music, dancing and films. In addition,
those who wish to enhance their critical thinking skills can join clubs such as chess, intellectual games and science. These clubs are
conducted by both foreign and Vietnamese
teachers at VAS and are offered free of charge
to students within their school day schedule
based on “first come, first served” basis.
In addition, from the school year 2023-2024, in
response to the initiative of expanding the
English-speaking environment within VAS
community, all students of Grade 1-10 at VAS
will be provided with 1-2 periods within their
mainstream curriculum time to participate in
English speaking /practicing clubs, guided by
Cambridge foreign and local teachers at VAS.
Participation in these clubs is compulsory as a
part of the learning content for English
subject.

Câu lạc bộ ngoại khóa
chuyên sâu sau giờ học (thu phí)

Các chương trình lễ hội
và văn hóa

VAS liên kết với các đơn vị chuyên nghiệp
để tổ chức các câu lạc bộ ngoại khóa
chuyên sâu cho học sinh sau giờ học thuộc
các lĩnh vực như nhảy múa, bơi lội, nấu ăn,
leo núi, yoga, bóng đá, bóng rổ… nhằm
đáp ứng nhu cầu giải trí, vui chơi và vận
động song song với việc phát triển năng
khiếu của học sinh sau giờ học chính khóa
ngay tại trường.

Học sinh tham gia vào những hoạt
động vui chơi, sáng tạo, chia sẻ nhằm
tìm hiểu văn hóa của dân tộc và các
quốc gia khác được tổ chức vào các dịp
như Tết Trung thu, Halloween, Ngày
Nhà giáo Việt Nam, Giáng sinh, Tết
Nguyên đán, Ngày Quốc tế Phụ nữ…

“After school” Extra Curricular
Activities Clubs (Paid Clubs)

Cultural programmes
and festivals

Students participate in fun, creative
team activities to learn the culture of
our country and others. Amongst
others, these activities are held
during the Mid-Autumn Festival,
Halloween, Vietnamese Teachers
Day, Christmas, Lunar New Year and
International Women's Day.

VAS collaborates with professional training organisations to deliver after school
extra curricular activities clubs in areas
such as dancing, swimming, cooking,
hiking, yoga, football and basketball, to
ensure a well-rounded development of its
stundents beyond the formal classroom
environment.

Hoạt động xã hội cộng đồng

Hoạt động dã ngoại thực hành

VAS khuyến khích học sinh cùng
tham gia hoặc tự tổ chức các
chương trình như bảo vệ môi
trường, hoạt động từ thiện nhằm
xây đựng cho các em tinh thần
hướng đến cộng đồng và bồi đắp
lòng nhân ái, thể hiện tình thương
yêu và biết giúp đỡ mọi người.

Nhà trường thường xuyên tổ chức các
buổi học tập ngoài trời, vui chơi tập thể
theo chuyên đề và các chuyến tham
quan đến những di tích lịch sử, môi
trường thiên nhiên, các đơn vị sản xuất
nông nghiệp, tiêu dùng để học sinh có
trải nghiệm thực tế ngoài trang sách.

Community activities

VAS encourages its students to join or
organise programmes related to
areas of interest, such as environment protection or philanthropy to
build their sense of community and to
cultivate kindness, expression of love
and helping people.

Practical outdoor activities

The school regularly organises
outdoor learning sessions, games
and themed tours to historic relics,
natural environments, agricultural
production units, and consumer units
for students to experience cultural
activities outside of the school.

Với mục tiêu phát triển bền vững, VAS liên
tục đẩy mạnh việc giáo dục và ươm mầm
cho học sinh ý thức, kỹ năng, trách nhiệm
của một công dân Việt Nam và một công
dân toàn cầu trong việc mang đến những
thay đổi tích cực cho xã hội, cho môi
trường và cho chính bản thân.

THÔNG ĐIỆP XANH
“HÀNH TRÌNH SỐNG
CÂN BẰNG
VÀ TRỌN VẸN”
Green message
“The journey
to Well-being”

Từ 3 năm học trước, VAS bắt đầu triển khai
các dự án mang tên “Năm học Xanh”, “Phát
triển Bền vững” và “Tái thiết dựa trên giá trị
thật”. Các dự án này đã nhận được sự
hưởng ứng và đồng hành của hàng chục
nghìn học sinh, phụ huynh, giáo viên trong
và ngoài VAS thông qua các hoạt động đa
dạng và thiết thực nhằm lan truyền cảm
hứng sống xanh, trau dồi các giá trị cốt lõi
và gia tăng trách nhiệm xã hội, ý thức bảo
vệ môi trường và bảo tồn các truyền thống
văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

With the goal of sustainable development,
VAS has focused on fostering students with
the sense, skills and responsibility of a Vietnamese citizen and a global citizen in bringing positive changes to the society, the environment and themselves.
From 3 years ago, VAS started implementing
projects named "Green School Year", "Sustainable Development" and "Renovation
based on true values". These projects have
received the support and companionship of
tens of thousands of students, parents, and
teachers inside and outside VAS through
diverse and practical activities to spread the
inspiration for green living, cultivating core
values and increasing social responsibility,
awareness of environmental protection and
preservation of the cultural traditions.

Năm học mới 2022-2023 diễn ra trong giai
đoạn xã hội đang dần phục hồi sau dịch
bệnh. VAS chọn “Hành trình sống cân
bằng và trọn vẹn” làm chủ đề chính với
mong muốn thúc đẩy mỗi thành viên
trong cộng đồng VAS - các em học sinh,
quý phụ huynh, các giáo viên và nhân
viên… tập trung nuôi dưỡng và hình thành
lối sống “well-being” – yếu tố tiền đề để
mỗi cá nhân tồn tại và phát triển bền vững
trước mọi biến chuyển của xã hội.
“Well-being” chính là sự khỏe mạnh và
cân bằng cả về thể chất, tinh thần lẫn sự
hài lòng và hạnh phúc đối với cuộc sống.
Với chủ đề này, VAS vẫn tiếp tục duy trì
những hoạt động vận hành, sáng tạo và hỗ
trợ cộng đồng, đồng thời bồi dưỡng học
sinh nhận thức về sức khỏe, nghị lực và ý
chí để vượt qua những giới hạn của bản
thân. Từ đó, các em có thể chủ động định
hướng và kiến tạo tương lai bằng kiến
thức, kỹ năng, bản lĩnh và sự tự tin.

The new school year 2022-2023 takes place
when the society is gradually recovering
from the pandemic. VAS chooses "The
Journey to Well-being" as the main theme
with the aim of motivating each member of
the VAS community - students, parents,
teachers and staff... to focus on nurturing
and forming a "well-being" lifestyle - a
prerequisite for each individual's existence
and sustainable development in the face of
all changes in society. “Well-being” is
health and balance in both physical and
mental health and satisfaction and happiness in life.
With this theme, the school continues to
maintain operational and creative activities
that support the community, while continuing to encourage students to take care of
their health, empower themselves with
resilience and determination to break the
limits. From there, they can take initiative
and shape their own future with knowledge,
skills, bravery and confidence.

Nhà trường rất mong tiếp tục nhận được
hỗ trợ và song hành của quý phụ huynh
qua những hoạt động của dự án trong thời
gian tới!

The school looks forward to continuing to
receive the support and companionship of
parents in our projects and activities in the
near future!

NHỮNG HOẠT ĐỘNG XANH
Green Activities
VAS COMMUNITY PROGRAMME
2019, 2020, 2021 & 2022
Các dự án chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng từ học
sinh VAS
• Chương trình thường niên tại VAS nơi học sinh chia
sẻ trách nhiệm với cộng đồng thông qua những dự
án thiện nguyện thiết thực
• Các dự án được VAS chọn tài trợ dựa trên các tiêu
chí: tính sáng tạo, tính khả thi, ý nghĩa nhân văn, khả
năng gây ảnh hưởng trong cộng đồng và chiến lược
truyền thông hiệu quả
• Hơn 30 dự án xuất sắc vào Vòng Chung kết với
những giải pháp thiết thực cho cộng đồng đã được
cấp quỹ thực hiện lên đến 645 triệu đồng. Trong
đó, nhiều dự án đã được vinh danh ở cấp thành
phố, quốc gia như: “Thắp sáng tri thức”, “HP91 –
Chắp cánh ước mơ”
• Các dự án xuất sắc đã trồng hơn 1,000 cây xanh và
liên tục quyên góp, trao tặng học bổng, dụng cụ học
tập, nhu yếu phẩm và đèn năng lượng mặt trời cho
học sinh nghèo tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang,
Đồng Nai… trị giá hơn 645 triệu đồng
Projects that share responsibility with the community from VAS students
• Annual programme at VAS where students share
responsibility with the community through practical charitable projects
• Projects selected by VAS based on criteria:
creativity, feasibility, humanitarian meaning,
ability to influence the community and the effective communication strategies.
• More than 30 excellent projects with practical
solutions for the community made it to the Final
Round and successfully called fund to execute
that worth a total value of 645 million VND. Some
of which have also been honored by the city and
the country such as: “Enlightening Your Knowledge”, “HP91 – Wings Of Dreams”.
.• Excellent projects have planted more than 1,000
trees, donated and awarded scholarships, necessities, stationeries, and solar lights worth more
than 645 million VND to poor students in Dak Lak,
Lam Dong, An Giang, Dong Nai, and so on

VAS GREEN DAY RUN
2019 & 2022
Chương trình chạy bộ gây quỹ trồng cây cho Rừng
ngập mặn Cần Giờ

VAS TALKS
2019, 2020, 2021 & 2022

VAS PAINTING
CONTEST

Chuỗi chia sẻ truyền cảm hứng Sống Xanh, Phát
triển bền vững, Tái thiết dựa trên những giá trị
thật và Hành trình sống cân bằng – trọn vẹn

Cuộc thi Vẽ “What happiness means to you?”

• 15 diễn giả nổi tiếng là các nghệ sĩ, nhà hoạt
động cộng đồng, chuyên gia về môi trường
• Gần 80 buổi chia sẻ, thu hút hơn 21,000 học
sinh từ lớp 3 – 12 tham dự
• Hơn 100,000 lượt theo dõi về sự kiện trên các
mạng xã hội
• Học sinh được truyền cảm hứng về thực trạng,
các giải pháp chung tay bảo vệ môi trường,
phát triển bền vững và tái thiết bản thân hậu
Covid-19 và xây dựng một cuộc sống cân bằng
The inspiring sharing series of Green Living,
Sustainable Development, Renovation based
on true values, and The Journey to Well-being
• 15 famous speakers are artists, community
activists and environmental experts
• Nearly 80 sharing sessions, attracting more
than 21,000 students from grades 3 - 12
• Over 100,000 viewers watching the event on
social networks
• Students are inspired by the situation and
solutions to protect the environment, develop
sustainably, renovate themselves after the
pandemic, and improve their well-being

• Cuộc thi vẽ “What happiness means to you?”
dành cho học sinh, giáo viên, nhân viên trên
toàn hệ thống VAS
• Bồi dưỡng năng khiếu hội họa và lan truyền
những cảm xúc, những thông điệp đẹp về định
nghĩa của hạnh phúc và những khoảnh khắc
đáng giá trong cuộc sống
• Hơn 2,000 tác phẩm tham dự, thu hút sự quan
tâm bình chọn của hàng nghìn khán giả qua
VAS Facebook Fanpage
• Những tác phẩm vẽ xuất sắc nhất được in
trong lịch bàn VAS 2023
Painting Contest themed, “What happiness
means to you?”
• Painting contest “What happiness means to
you?” for students, teachers and staff across
all VAS campuses
• Fostering painting talent, and spread the spirit
and meaningful messages about the definition
of happiness and precious moments in life
• More than 2,000 artworks submitted, attracting the attention of thousands of viewers and
votes on the VAS Facebook Fanpage
• Best paintings will be promoted in VAS
calendar 2023

• Chương trình gây quỹ trồng cây mở rộng cho cộng
đồng thành viên trong và ngoài VAS - học sinh,
phụ huynh, giáo viên, nhân viên và các đối tác
• Bên cạnh cơ hội rèn luyện sức khỏe và kết nối
với cộng đồng dựa trên tinh thần thể thao, mỗi
người tham gia sẽ đóng góp 1 cây xanh cho
Rừng ngập mặn Cần Giờ nhằm góp thêm
mảng xanh và khí oxy cho TP.HCM
• “VAS Green Day Run” được tổ chức lần đầu
năm 2019 và đã đóng góp hơn 3.000 cây cóc
trắng cho Rừng Cần Giờ
• Năm 2022, hơn 3.000 cây xanh tiếp tục được
cộng đồng VAS quyên góp và vun trồng, nâng
tổng số cây xanh cho Rừng Cần Giờ đến hơn
6.000 cây
A road running competition to raise funds for
planting trees in Can Gio Mangrove Forest
• A fundraiser for both the members of the VAS
community and outsiders – students, parents,
teachers, staff and partners
• Besides the opportunity to exercise and
connect with the community, each participant
will contribute 1 tree to Can Gio Forest to
create more green space and provide oxygen
for HCMC
• “VAS Green Day Run” was first held in 2019
and had contributed more than 3,000 trees to
Can Gio Forest
• In 2022, more than 3,000 trees were continuing to be donated and planted by the VAS
community, bringing the total number of
trees contributed for Can Gio Forest to more
than 6,000 trees

VAS REDUCE,
REUSE, RECYLE
Dự án Tái chế, Tái sử dụng và Giảm thiểu rác
thải nhựa
• Dự án Môi trường 3Rs - nói không với rác thải
nhựa tại trường học
• Học sinh được tham gia qua 3 thử thách nối
tiếp: Giảm thiểu rác thải nhựa, Thu gom và trao
tặng sách cũ và Tái chế các sản phẩm thủ công
từ rác thải nhựa
• Tạo nên những tác động tích cực cho môi
trường thông qua việc thay đổi thói quen sinh
hoạt hằng ngày
• Thể hiện trách nhiệm của một học sinh VAS,
một công dân Việt Nam đối với vấn đề toàn cầu
Environmental project aiming for Recycling,
Reusing and Reducing Plastic Waste
• 3Rs Environmental Project - say “NO” to
plastic waste at school
• Students are involved in 3 challenges:
Reducing plastic waste, collecting and
donating old books, and recycling plastic
waste to make handicraft products
• Create a positive impact on the environment
through changing daily routines
• Demonstrate the responsibility of a VAS
student, a Vietnamese citizen to the global
problem

Chương trình được triển khai trên toàn hệ thống với
mục tiêu định hướng cho các em học sinh cuối cấp,
nhất là học sinh lớp 8-11 có những lựa chọn đúng, hợp
lý về ngành, nghề cũng như trường học tương lai một
cách tự tin, chủ động, phù hợp với tính cách, hoài bão,
năng lực bản thân và điều kiện của gia đình.
Chương trình được cá nhân hóa cho mỗi học sinh
thông qua các hoạt động mang tính định kỳ và liên tục,
bao gồm:
• Khảo sát về tính cách nghề nghiệp, thiên hướng
ngành nghề
• Tư vấn trực tiếp với chuyên gia tư vấn
• Báo cáo tư vấn hướng nghiệp cho từng học sinh
• Lập kế hoạch học tập phù hợp với định hướng
nghề nghiệp
• Tham gia các hội thảo, triển lãm giáo dục, tọa đàm
về du học; tìm hiểu sâu về các trường đại học, cao
đẳng phù hợp với định hướng nghề nghiệp
• Ra quyết định chọn trường và hoàn thiện hồ sơ
nhập học
• Tư vấn xin học bổng
The Career Guidance Programme is offered at all
VAS’s secondary campuses to provide the senior
students, especially the students in grades 8-12,
with the tools and guidance so that they can make an
informed and proactive decision for their further
study and career options, which are well-suited to
their personal abilities and aspirations as well as
their family’s financial ability.

CHƯƠNG TRÌNH
TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP
Career Guidance Programme (CGP)

The Career Guidance Programme is personalised
for each student through periodical and repeated
activities, such as:
•
•
•
•
•
•
•

Personality test
Face to face counselling
Student career profiling
Career and further study planning
University information and experience
University selection and application
Scholarship consultation

Đội ngũ giáo viên tâm huyết và có năng lực chuyên môn cao
Well-qualified and dedicated teachers

TIÊU CHUẨN
QUỐC TẾ
International Standards

Với chiến lược đầu tư lâu dài vào yếu tố con
người, VAS luôn nỗ lực xây dựng một đội ngũ
giáo viên chất lượng qua các khâu tuyển
dụng nghiêm ngặt (từ kiểm tra hồ sơ cá
nhân, sát hạch sư phạm, dạy thử, đến phỏng
vấn trực tiếp, tập sự…) để đảm bảo rằng các
thầy cô đứng lớp tại VAS là những người
truyền giảng có tâm, có tầm, có đủ tri thức
nghề nghiệp và nhân cách cho các thế hệ tiếp
nối noi theo. Nhà trường tự hào về đội ngũ
giáo viên tâm huyết và có năng lực chuyên
môn cao cùng với sự cộng tác của các nhà sư
phạm tiếng tăm, giàu kinh nghiệm trong và
ngoài nước.

With a long-term strategy of investing in its
personnel, VAS recruits its staff both locally
and internationally building a high-quality
team of teaching staff through a rigorous
recruitment process (from CV screening,
demonstrations, interviews in person,
internships, etc.). This ensures our
teachers are well-qualified, dedicated,
professional and exemplary for students to
look up to. The school is justifiably proud of
its strong team of well-qualified and
dedicated
teachers
and
academic
supervisors who are experienced and
popular educators at home and abroad.

Tại VAS, chúng tôi tập trung xây dựng những
chính sách nhân sự hấp dẫn và tạo những
điều kiện làm việc tốt nhất cho đội ngũ giáo
viên. Giáo viên được đảm bảo mức thu nhập
thỏa đáng và tương xứng với sự đóng góp và
hiệu quả công việc. Họ cũng được tạo cơ hội
tối đa để nâng cao nghiệp vụ và phát triển sự
nghiệp. Vì thế, VAS đang trở thành nơi quy tụ
những tài năng giảng dạy đến từ trong và
ngoài nước, góp phần quan trọng trong việc
đảm bảo và duy trì chất lượng các chương
trình giáo dục tại VAS.

At VAS, we focus on developing attractive
employment policies and working
conditions for all teachers. Teachers are
rewarded adequately based on their
performance and contribution. They are
also offered great opportunities for
professional development and career
advancement. As a result, VAS is able to
recruit exceptional teachers that continue
to
contribute
significantly
to
the
achievement of high quality education for
its students.

100% đội ngũ giáo viên Việt Nam và nước
ngoài tại VAS có trình độ Đại học và Cao đẳng
và hơn 15% có trình độ Thạc sĩ trở lên. Đặc
biệt, các giáo viên chuyên trách giảng dạy
Chương trình Giáo dục Phổ thông Cambridge
được Hội đồng Khảo thí Quốc tế Đại học
Cambridge đào tạo nâng cao.

100% of VAS’s local and international
teaching force possesses a university
degree as minimum qualification. More
than 15% of them have a postgraduate
degree. Additionally, all teachers teaching
the Cambridge International Programme,
are provided with an opportunity to be
further trained by Cambridge Assessment
International Education.

Trong các đợt đánh giá chất lượng chuyên
môn hàng năm do Sở Giáo dục và Đào tạo
TP.HCM tổ chức, đội ngũ giáo viên VAS đã
được Phòng Giáo dục các Quận và Sở Giáo
dục và Đào tạo TP.HCM đánh giá là một trong
những đội ngũ giáo viên xuất sắc nhất, luôn
tích cực đi đầu trong việc đổi mới phương
pháp giảng dạy.

In the teacher evaluation campaign held
every year by the HCMC Department of
Education and Training, many of VAS local
teachers have been ranked among the best
teachers by the Districts’ Office of Education
and Training and the HCMC Department of
Education and Training, for their
professional excellence and performance.

Chứng nhận quốc tế

International Accreditation
Hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc được các
tổ chức khảo thí quốc tế ủy nhiệm thành lập
trung tâm khảo thí ngay tại trường, giúp
cho học sinh có thể lấy bằng cấp quốc tế
mà không phải đăng ký qua bất kỳ đơn vị
trung gian nào. Cụ thể:
• VAS được Cơ quan Đánh giá Giáo dục Quốc
tế Cambridge (CAIE) công nhận là Trường
Quốc tế Cambridge (Cambridge International School). CAIE là tổ chức giáo dục hàng
đầu cung cấp các chương trình học và văn
bằng quốc tế đa dạng cho học sinh từ 5 đến
19 tuổi. Học sinh của VAS sẽ thi ngay tại VAS
để lấy các chứng chỉ, bằng cấp quốc tế của
Cambridge như Cambridge Checkpoints,
IGCSE, AS và A Level.
• VAS được ủy nhiệm là Trung tâm Khảo thí
ICDL (ICDL Test Delivery Center) bởi Tổ
chức ICDL International. Học sinh có thể thi
lấy chứng chỉ công nghệ truyền thông và
thông tin quốc tế ICDL Starter và Full
License như một phần trong nội dung đào
tạo chính khóa của trường.
• VAS được ủy nhiệm là Trung tâm tổ chức
thi IELTS (IELTS Test Delivery Center) bởi
Hội Đồng Anh, Tổ chức giáo dục IDP và Đại
học Cambridge. Học sinh có thể thi lấy
chứng chỉ IELTS General Training hoặc
Academic IELTS như một phần trong nội
dung đào tạo chính khóa của trường.

The Vietnam Australia International School
has been authorized by international
examinations boards to deliver international exams on site. This enables our
students to obtain international qualifications without going through intermediary
organizations. In particular:
• VAS is recognised as a Cambridge International School by Cambridge Assessment
International Education (CAIE). CAIE is a
leading organization that provides a variety
of education programmes and qualifications for international students from 5 to 19
years old. Students sit for Cambridge
Checkpoints, IGCSE, AS and A Level as a
part of their official curriculum at VAS
respective campuses.
• ICDL Test Delivery Center, authorized by
ICDL International. Students can also
achieve international ICT certificates,
namely ICDL Starter and Full License, as
part of the school’s curriculum.
• IELTS Test Delivery Center, approved by
the British Council, IDP Education and
Cambridge
University.
This
allows
students to take IELTS General Training
and Academic IELTS within their mainstream school programmes at VAS
respective campuses.

CƠ SỞ
VẬT CHẤT
Facilities

Trang thiết bị hiện đại
Modern facilities

Trường Quốc tế Việt Úc là một trong những
trường tiên phong tại thành phố Hồ Chí Minh
trong việc xây dựng cơ sở vật chất không chỉ
đáp ứng nhu cầu dạy và học chuyên môn mà
còn tạo ra môi trường đem lại cho học sinh
sự an toàn và vui vẻ.
Phòng học và các phòng chức năng như
phòng Nhạc, Hội họa, Studio, Thể dục,

Phòng thí nghiệm… được thiết kế phù hợp với tâm
lý lứa tuổi và sử dụng các thiết bị công nghệ cao.
Học sinh được sử dụng các phòng truyền thông đa
phương tiện, phòng vi tính với đường truyền Internet tốc độ cao. Hệ thống thư viện hiện đại với các
loại sách tham khảo phong phú tương ứng với mỗi
môn học, đáp ứng nhu cầu tham khảo tài liệu cho
cả giáo viên và học sinh đối với Chương trình Quốc
gia và Chương trình Cambridge.

Our specialist areas, music rooms, art rooms,
studios, gyms and laboratories and class-

rooms, etc. are designed specifically to suit
students’ needs and are equipped with high-end
professional teaching aids and technologies.
The modern and well-equipped libraries with a
large amount of reference books for all subjects
can satisfy demands for reference materials from
teachers and students for both the Cambridge
and National Education Programmes.

Thuận tiện đưa đón

Thiết kế và xây dựng

Convenient drop off and pick up

Campus design and construction
Các cơ sở giáo dục của VAS được thiết kế và
xây dựng bởi các đối tác uy tín và nổi tiếng,
đảm bảo tối đa các quy định về an toàn, vệ
sinh, phòng cháy chữa cháy, điều kiện thông
thoáng, góp phần tạo ra một môi trường học
tập vừa thoải mái, vừa an toàn cho học sinh.

The Vietnam Australia International School
is among Ho Chi Minh City’s first educational institutions to create school facilities that
not only meets the academic needs of the
students but creates an environment they
are happy and safe in.

The school campuses are built in accordance
with international and national standards and
strictly comply with regulations on safety, fire
prevention and optimal ventilation in classrooms
to ensure VAS provides a safe and comfortable
physical learning environment for its students.

Các cơ sở giáo dục của VAS đều nằm ở các
quận trung tâm thành phố, rất thuận tiện và
tiết kiệm thời gian cho phụ huynh trong việc
đưa đón con. Ngoài ra, dịch vụ xe đưa đón
chuyên nghiệp, an toàn của trường là một lựa
chọn phù hợp dành cho phụ huynh.

The campuses of VAS are located throughout the
central districts of the city, making it convenient
for parents to take their children to and from
school. In addition, VAS organises professional
school bus service for students to support parents
with an efficient and safe means of transportation.

Mẫu giáo / Kindergarten

Where your child comes first
Nơi con bạn được quan tâm hàng đầu

Tiểu học / Primary

QUY TRÌNH
TUYỂN SINH

A solid foundation for your child’s education
Một nền tảng học vấn vững chắc

Admission Procedures

Unlock your knowledge, enrich your life skills
Khám phá tri thức, làm giàu kỹ năng sống

01

ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Registration

02

KIỂM TRA KIẾN THỨC
ĐẦU VÀO VÀ CHỌN
LỘ TRÌNH HỌC TẬP
Placement Test &
Pathway Selection

03

ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ
Enrollment Confirmation

Trung Học / Secondary

Mầm non
Kindergarten
Khảo sát tâm lý, thể lực
Psychological and physical survey
Tiểu học
Primary
Tiếng Anh, Tiếng Việt, Toán
English, Vietnamese, Maths

BE the BEST you can be!
www.vas.edu.vn

Trung học
Secondary
Tiếng Anh, Tiếng Việt, Toán
English, Vietnamese, Maths

04

ĐÓNG HỌC PHÍ
Payment of Fees

05

HOÀN TẤT HỒ SƠ NHẬP HỌC
Admission Document Completion

06

NHẬN LỚP, NHẬP HỌC
School Commencement

Thông tin chi tiết tham khảo tại:
- Website: www.vas.edu.vn
- Hotline: 0911 26 77 55
- Hoặc đến các cơ sở VAS gần nhất để được tư vấn

