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UTS - WE ARE AUTS - WE ARE A

FAMILY!



02 BẢN TIN THÁNG 3

INTRODUCTION

Tháng Ba đến cũng là lúc UTS chào đón các bạn nhỏ quay trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết kéo dài hơn 
dự kiến do ảnh hưởng của dịch bệnh. UTS-ers tiếp tục các hoạt động học tập, vui chơi đầy hăng say và 
hứng khởi. Cũng trong tháng Ba này, những sự kiện chào đón ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đã làm không 
khí của UTS trở nên vui tươi hơn. Đại gia đình UTS đã khép lại một tháng Ba với nhiều kỷ niệm đáng 
nhớ bên nhau. 

Hãy cùng điểm qua những sự kiện nổi bật cùng Bản tin tháng Ba của UTS với các nội dung sau: 

PHẦN 1: TIÊU ĐIỂM THÁNG 

PHẦN 2: TIẾT HỌC SÁNG TẠO 

PHẦN 3: NHỊP SỐNG HỌC ĐƯỜNG 

PHẦN 4: HUMANS OF UTS 

GÓC NHỎ LÝ THÚ 

In the beginning of March, UTS welcomed our students back to school after the Tet holiday which 
lasted longer than expected due to impacts of the pandemic. UTS-ers continued enthusiastic learning 
and playing activities. Within March, various activities welcoming the International Women’s Day 
made UTS’ environment livelier. UTS family ended March with lots of memories together. 

Let’s rewind remarkable activities with the UTS Newsletter of March:

PART 1: MONTHLY HIGHLIGHT 

PART 2: CREATIVE CLASS

PART 3: SCHOOL LIFE 

PART 4: HUMANS OF UTS

MINI AMAZING CORNER 
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TIÊU ĐIỂM
THÁNG
MONTHLY HIGHLIGHT

Trong tháng Ba, UTS đã chào đón các 
bạn học sinh quay trở lại trường học 
và đảm bảo các biện pháp bảo vệ an 
toàn tuyệt đối trong giai đoạn dịch 
bệnh diễn biến phức tạp. Đồng thời, 
với ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, UTS 
gửi những lời tri ân sâu sắc nhất đến 
những người phụ nữ tuyệt vời đã luôn 
đồng hành trong hành trình phát triển 
của những tài năng tương lai. 

In March, UTS welcomed students 
back to school and ensured maximum 
safety measures in the pandemic 
situation. Also, on the International 
Women’s Day, 8th of March, UTS sent 
most sincere thanks to wonderful 
women who always accompany the 
growing journey of future talents. 



On the International Women’s Day, UTS would like to give our honest thanks to UTS’ women for their 
dedication in the nurturing and growing journey of future talents. Wish all mothers, women teachers 
and staffs happiness and lots of great memories with UTS! 

tuyệt vờicủa UTS

Gửi những người
phụ nữ

Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ - 8/3, Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS gửi những lời cảm ơn chân thành 
nhất đến những người phụ nữ của UTS vì tất cả sự tận tâm trong hành trình ươm dưỡng và phát triển 
những tài năng. Chúc tất cả những người mẹ, người cô luôn vui tươi, hạnh phúc và có nhiều kỷ niệm 
đáng nhớ cùng cộng đồng UTS!

04 BẢN TIN THÁNG 3

Xem thêm/See more

DEAR BELOVED WOMEN OF UTS

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1731566247035199
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TCỘNG ĐỒNG UTS CÙNG NHAU AN TOÀN TRỞ LẠI 

TRƯỜNG HỌC 
UTS COMMUNITY SAFELY RETURN TO SCHOOL TOGETHER

Sau gần một tháng tạm rời xa nhau với kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán và những ảnh hưởng của dịch bệnh, 
cộng đồng UTS đã chính thức quay trở lại trường học vào sáng ngày 01/03. 

Để đảm bảo an toàn, các bạn học sinh, các thầy cô cùng tập thể công – nhân viên của Nhà trường đều 
thực hiện nghiêm túc“Thông điệp 5K”. Đằng sau những chiếc khẩu trang, chúng ta vẫn có thể nhận 
ra sự vui tươi và háo hức của các bạn nhỏ khi được gặp lại thầy cô và bạn bè. 

After a month being apart from each other with the Tet holiday and impacts of the COVID-19 pandemic, 
UTS community officially returned to school’s campus on the 1st of March morning. 

To ensure safety, all students, teachers and staffs seriously followed the “5K Message”. Behind masks, 
we still recognized happiness and excitement of students while meeting teachers and friends again.

Xem thêm/See more

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1728687967323027
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02
TIẾT HỌC
SÁNG TẠO
CREATIVE LESSON 

Quay trở lại nhịp học bình thường, 
các lớp học đầy thú vị tiếp tục được 
tổ chức. Đặc biệt trong tháng 3, việc 
rèn luyện tư duy sáng tạo, tư duy phản 
biện cùng các hoạt động ứng dụng 
thực tiễn được đẩy mạnh, tạo nên 
những giờ học đầy sôi động tại UTS.

Back to the normal learning pace, 
creative lessons are continuously 
organized. Especially in March, 
creative thinking, critical thinking, 
and practical application activities 
are promoted which created exciting 
lessons at UTS. 
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TIẾT HỌC
SÁNG TẠO

KHỐI 7

UTS-ers RÈN LUYỆN TƯ DUY PHẢN BIỆN VỚI “CỦ 
CÀ RỐT” NHƯ THẾ NÀO?
GRADE 7: HOW DID UTS-ers TRAIN CRITICAL THINKING WITH “CARROTS”?

KHỐI 4

HỌC VĂN MIÊU TẢ SAO CHO HIỆU QUẢ? 
GRADE 4: HOW TO LEARN DESCRIPTIVE WRITING EFFECTIVELY?

Bằng cách hóa thân thành những củ cà rốt, UTS-ers đã đặt ra nhiều vấn 
đề thú vị, chẳng hạn như không được người mua lựa chọn vì hình dáng 
không bắt mắt, hay bị những người bạn cà rốt khác chê bai,… Ở phần 
sau, các bạn nhỏ đóng vai là nhà sản xuất hoặc người tiêu dùng. Mỗi 
nhân vật bày tỏ quan điểm của mình về việc hình dáng của sản phẩm 
ảnh hưởng ra sao đến lựa chọn sản xuất hay tiêu dùng. Chỉ trong một 
buổi học, UTS-ers vừa được rèn luyện về tư duy sáng tạo lẫn tư duy phản 
biện cùng với những bài học nhân văn về cách ứng xử đối với mọi người. 

UTS-ers played roles of carrots and shared their own stories, for instance: 
not being chosen by customers due to unattractive appearance, being 
teased by other carrots, etc. Latter, students played roles of producers 
or customers. Each character expressed his point of view about how 
product’s appearance affects their decisions. Within one lesson, UTS-ers 
trained their creative and critical thinking as well. In addition, there were 
many moral lessons about ways of living and treating everyone. 

Ở UTS, các bạn nhỏ học “Văn miêu tả 
đồ vật” bằng cách đem đến lớp những 
loại hoa và trái cây, sau đó tự mình 
cảm nhận hình thù và hương vị của 
chúng. Bằng cảm nhận cá nhân, các 
bạn nhỏ đã viết nên những bài văn 
miêu tả bằng văn phong chân thật và 
đáng yêu. 

At UTS, students brought flowers and 
fruits to class, felt their own shapes and 
tastes. By the own feelings, they wrote 
sincere and lovely descriptive writings.

Xem thêm/See more

Xem thêm/See more

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1738733062985184
https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1735708523287638
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KHỐI 4-7

KHÉO TAY HAY LÀM VỚI NHỮNG TẤM THIỆP ĐÁNG 
YÊU CỦA UTS-ERS 
GRADE 4 – 7: BE HANDY WITH LOVELY CARDS OF UTS-ERS

KHỐI 10

DỰ ÁN TÊN LỬA NƯỚC - VƯỢT QUA GIỚI HẠN CỦA 
NHỮNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG THỨC  
GRADE 10: WATER ROCKET PROJECT - BEYOND THE LIMITS OF 
THEORIES AND FORMULAS

Lớp học làm thiệp tại UTS đã được tổ chức trong những ngày đầu tháng Ba. Các bạn được học cách 
thiết kế một tấm thiệp giấy, sử dụng các dụng cụ để tạo ra các chi tiết trang trí, giúp tấm thiệp có nhiều 
màu sắc và đáng yêu hơn. Những tấm thiệp đã được gửi tặng đến những người phụ nữ mà các bạn yêu 
thương, như lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. 

The card-making classes had been organized at UTS in the first days of March. Students learnt how to 
design cards and use tools to make decorative elements which help cards more colorful and lovelier. The 
completed cards were given to their beloved women as best wishes on the International Women’s Day. 

Bằng những kiến thức về Định luật III Newton và 
Định luật Bảo toàn Động lượng, UTS-ers đã tạo 
nên những chiếc tên lửa nước bằng các vật dụng 
gần gũi như giấy bìa, vỏ chai, ống nước, băng 
keo,… Tại buổi tổng kết của dự án, bên cạnh việc 
thuyết trình về nguyên lý và cách thức chế tạo, các 
bạn học sinh còn trực tiếp thử nghiệm khả năng 
hoạt động của những chiếc tên lửa nước thông 
qua hai vòng thi thú vị là bắn tên lửa xa và bắn tên 
lửa trúng mục tiêu tính điểm.  

With knowledge about Newton’s Third Law and 
Law of conservation of momentum, UTS created 
water rockets from familiar materials such as 
cardboards, bottles, tubes, scotch tape, etc. At the 
project closing ceremony, beside presentations 
about principle and procedure of water rockets, 
students also practiced launching them in 2 
interesting rounds: long water rocket launching 
and target water rocket launching. 
 

Xem thêm/See more

Xem thêm/See more

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1732222480302909
https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1739394712919019
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KHỐI 9

NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA UTS-ERS VỀ VẤN ĐỀ 
BẮT NẠT QUA MẠNG
GRADE 9: RAISING UTS-ERS’ AWARENESS ABOUT CYBER-BULLYING

KHỐI 6

NHỮNG MÔ HÌNH BẰNG ĐỒ ĂN ĐỘC ĐÁO  
GRADE 6: LEARNING ENGLISH WITH INTERESTING FOODSCAPES 

Các bạn học sinh lớp 9.1 đã thể hiện những quan điểm của mình 
về vấn đề bạo lực qua mạng qua nhiều hình thức đa dạng như 
làm phim, thuyết trình, thiết kế poster, sản xuất clip hoạt hình 
trong lớp học Kỹ năng sống. Đằng sau mỗi sản phẩm là những 
bài học bổ ích về việc phòng tránh bạo lực qua mạng đối với 
bản thân UTS-ers và những người xung quanh.

Students of Class 9.1 expressed their visions towards the cyber-
bullying under various forms: producing film, presenting, 
designing poster, producing animation cartoon in the Life 

Skills lesson. Behind the products, there are meaningful lessons about limiting and preventing cyber-
bullying for themselves and everyone. 

Lớp học tiếng Anh của các bạn nhỏ lớp 6.1 đã trở 
nên sáng tạo hơn với dự án foodscape - làm mô 
hình bằng đồ ăn. UTS-ers được học cách thực hiện 
những mô hình bằng đồ ăn từ câu chuyện của họa 
sĩ Carl Warner. Sau đó, bằng tư duy sáng tạo và sự 
khéo léo, các bạn nhỏ đã tự mình tạo ra những mô 
hình bằng đồ ăn vô cùng đáng yêu. 

English lesson of Class 6.1 became more creative 
with the foodscape project. UTS-ers learnt how 
to make foodscape from the story of painter Carl 
Warner. Afterwards, by their own creative thinking 
and craft skill, UTS-ers created lovely foodscapes. 

Xem thêm/See more

Xem thêm/See more

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1749045101953980
https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1750536285138195
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03
NHỊP SỐNG 
HỌC ĐƯỜNG
SCHOOL LIFE

Tháng 3 này, UTS vinh dự chào đón 
chuyến ghé thăm của PGS. TS. NGND 
Tôn Thân – Chủ biên của bộ sách giáo 
khoa Toán trong chương trình giáo 
dục phổ thông. Bên cạnh đó, các hoạt 
động thú vị như Bức tường mơ ước, 
Xây dựng trường mầm non tại huyện 
M’Drăk, tỉnh Đắk Lắk,... đã giúp tháng 3 
của UTS trở nên ý nghĩa hơn. 

This March, UTS was honored to 
welcome the visit of Assoc. Prof. PhD., 
People’s Teacher Ton Than - Chief 
Author of Mathematics textbooks in 
Vietnam general educational program. 
Besides, interesting activities such as 
Wishing Wall, Building kindergarten in 
M’Drak district, Dak Lak province, etc. 
made this month more meaningful.
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NHỊP SỐNG 
HỌC ĐƯỜNG

PGS. TS. NGND TÔN THÂN – NGƯỜI THẦY CỦA GIÁO 
SƯ NGÔ BẢO CHÂU GHÉ THĂM UTS 
ASSOC. PROF. PHD., PEOPLE’S TEACHER TON THAN – TEACHER OF 
PROFESSOR NGO BAO CHAU VISITED UTS 

Sáng ngày 19/03, Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS 
chào đón chuyến ghé thăm của PGS. TS. NGND 
Tôn Thân cùng phu nhân. Thầy Tôn Thân chính 
là chủ biên của bộ sách giáo khoa Toán trong 
chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam. 
Đồng thời, thầy còn là giáo viên giảng dạy trực 
tiếp cho Giáo sư Ngô Bảo Châu - Người Việt 
Nam đầu tiên giành Huy chương Fields và Tiến sĩ 
Hoàng Lê Minh – Người Việt Nam đầu tiên giành 
Huy chương vàng Olympic Toán học Quốc tế. 

Trong buổi trò chuyện cùng tập thể giáo viên UTS, 
thầy Tôn Thân bày tỏ sự ấn tượng với không gian 
học tập và rèn luyện đậm chất sáng tạo của UTS 
mà thầy ví như là “thiên đường của trẻ em”. Thầy 
Tôn Thân chia sẻ: “Môn học STEM được đưa vào 
chương trình giảng dạy của UTS là một điều rất 
hay, bởi đây là không gian để các bạn học sinh tự 
do thực hiện các hoạt động tư duy và sáng tạo.” 
Việc học không chỉ dừng lại ở câu chuyện đọc 
hiểu vấn đề, học thuộc công thức và hoàn thiện 
bài tập. Người làm giáo dục cần phải đào sâu vào 
nhiều khía cạnh mới mẻ, từ đó truyền cảm hứng 
nghiên cứu cho những tài năng tương lai. 

On the 19th of March morning, UTS welcomed 
the visit of Assoc. Prof. PhD. – People’s Teacher 
Ton Than and his wife. Mr. Ton Than is the Chief 
Author of Mathematics textbooks in Vietnam 
general educational program. He is also teacher 
of Professor Ngo Bao Chau – the first Vietnamese 
who won the Fields Medal and 2 gold medals 
in the International Mathematical Olympiad 
and Dr. Hoang Le Minh – the first Vietnamese 
who won the gold medal in the International 
Mathematical Olympiad. 

In the conversation with UTS’ teachers, Mr. Ton 
Than expressed his impression with the creative 
learning and training space of UTS which he 
called “the paradise for children”. He shared: 
“Adding STEM into the UTS curriculum is very 
interesting, since it is space for students to freely 
execute creative activities.” Learning is not just 
reading comprehension, learning the formulas 
by heart and completing the exercises. Educators 
should go into details of new aspects, inspire the 
researching spirit for the future talents. 

Xem thêm/See more

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1741703932688097
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KHỐI 2-5

NHỮNG ƯỚC MƠ TRONG SÁNG CỦA UTS-ERS
GRADE 2 - 5: INNOCENT WISHES OF UTS-ERS

CÂU LẠC BỘ HÓA HỌC

HỌC LÀM NƯỚC HOA TỪ TINH DẦU THIÊN NHIÊN
CHEMISTRY CLUB: LEARN HOW TO MAKE PERFUME FROM NATURAL 
ESSENTIAL OIL

“Wishing Wall” là hoạt động được tổ chức trong bộ môn Kỹ năng sống dành cho các bạn học sinh từ 
Khối 2 đến Khối 5. UTS-ers không chỉ chia sẻ ước mơ của bản thân mình mà còn bày tỏ những mong 
muốn tốt đẹp dành cho những người thân yêu cũng như Trái Đất của chúng ta. Hãy cùng xem qua 
những điều ước đáng yêu và trong sáng của UTS-ers nhé!

“Wishing Wall” is an activity of Life Skills subject for students from Grade 2 to Grade 5. Not only wishing 
for themselves, students also expressed their hopes for relatives and our Earth. Let’s have a look 
through lovely and innocent wishes of UTS-ers!

Với những kiến thức được học về các tầng hương, các 
bạn nhỏ của CLB Hóa học đã pha chế dầu nến, rượu và 
tinh dầu để tạo nên những chai nước hoa thơm ngát. 
Những lọ nước hoa thành phẩm đã được các bạn nhỏ gửi 
tặng cho Mẹ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. 

With knowledge about fragrance notes, members of 
Chemistry Club created fragrant perfume from alcohol 
and essential oil. The final products had been given to 
their Mom on the International Women’s Day.

Xem thêm/See more

Xem thêm/See more

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1729414007250423
https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1735001016691722
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TRƯỜNG MẦM NON M’DRẮK:

KHỞI ĐẦU CỦA NHỮNG ƯỚC MƠ
M’DRAK KINDERGARTEN: THE BEGINNING OF DREAMS

“PHÁI MẠNH” UTS THỂ HIỆN SỨC MẠNH TRÊN SÂN CỎ
UTS’ MEN SHOWED THEIR STRENGTH ON THE FOOTBALL GROUND

Huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk hiện vẫn còn nhiều 
khu vực khó khăn chưa thể hoàn thiện trường học 
cho các em nhỏ. Với mong muốn được đồng hành 
cùng huyện M’Drắk viết tiếp những ước mơ và hi 
vọng cho những mầm non nơi đây, Tập đoàn Giáo 
dục Văn Lang và trường Quốc tế Nam Mỹ UTS đã 
tham gia vào dự án xây dựng trường Mầm non 
dành cho hơn 50 em nhỏ tại thôn 4, xã Cư San, 
huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk. Đây là hoạt động nằm 
trong Dự án “Ngôi trường nơi mây ngàn” của Quỹ 

phát triển Giáo dục IEG Foundation với mục tiêu xây dựng mới và hoàn thiện những ngôi trường đã 
xuống cấp tại những vùng cao hẻo lánh tại Việt Nam.

M’Drak district, Dak Lak province still has many disadvantaged areas which are unable to build schools 
for children. With desire to accompany M’Drak district to lighten dreams and hopes of the kids, Van 
Lang Education Group and US Vietnam Talent International School participated in the kindergarten 
project for more than 50 kids at hamlet 4, Cu San commune, M’Drak district, Dak Lak province. This 
is an activity in “Schools in Forgotten Lands” project of IEG Foundation with aim to build and repair 
degraded old school in isolated highlands in Vietnam.

Ngày 02/03, tập thể giáo viên – nhân viên nam của Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS đã tranh tài trong trận 
đấu giao hữu cùng đội bóng đá Đồng Tháp FC. Khác với hình ảnh nghiêm túc khi đứng lớp giảng dạy 
hoặc làm việc, tập thể “phái mạnh” của UTS đã thi đấu hết sức mình và cống hiến những pha làm bàn 
đẹp mắt cho khán giả. Kết quả chung cuộc của trận đấu là tỷ số hòa 5 – 5 cho cả hai đội. 

On 2nd of March, UTS’ male teachers and staffs participated in the friendly match with Dong Thap FC. 
Being different from the “serious” image while teaching or working, UTS’ men played with their whole 
hearts and took many beautiful goals. The final result of this match was 5 – 5 tie. 

Xem thêm/See more

Xem thêm/See more

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1747557152102775
https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1734236046768219
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HUMANS OF 
UTS
HUMANS OF UTS

Hãy cùng nhau trò chuyện với những 
gương mặt đặc biệt ở UTS để thấu 
hiểu những câu chuyện mà họ vẫn 
đang ấp ủ nhé!

Let’s have a talk with special humans of 
UTS to understand their untold stories!
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HUMANS OF 
UTS

ĐỘI NGŨ BẢO VỆ CỦA UTS

“DÙ LÀ 100 HAY 1000 HỌC SINH, CHÚ CŨNG SẼ CỐ 
GẮNG NHỚ HẾT TÊN TỪNG BẠN!” 
UTS SECURITY GUARD TEAM: “IF THERE ARE 100 OR 1000 STUDENTS, I 
STILL TRY TO REMEMBER ALL THEIR NAMES”

Mỗi buổi sáng đến trường, người mà các 
bạn học sinh gặp gỡ đầu tiên sẽ không phải 
là thầy cô hay bạn bè. Chính các chú bảo vệ 
là những người đầu tiên chào đón các bạn 
với nụ cười rạng rỡ và lời chúc buổi sáng ấm 
áp. 

Công việc mỗi ngày của các chú bảo vệ tại 
trường Quốc tế Nam Mỹ UTS là theo dõi sát 
sao tất cả các vị trí trong khuôn viên trường, 
đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho học sinh 
và hệ thống cơ sở vật chất. Đến buổi chiều, 
các chú bảo vệ sẽ cùng bộ phận Dịch vụ 

trường học tổ chức đón trả học sinh và giữ ổn định cả bên trong lẫn bên ngoài UTS. Khi công tác đón 
trả hoàn tất cũng là lúc ca trực đêm của các chú bắt đầu với nhiệm vụ giữ gìn sự an toàn tuyệt đối để 
các tiết học của ngày hôm sau có thể diễn ra thuận lợi.
 
Bảo vệ trường học là một công việc vô cùng đặc biệt, không giống với việc bảo vệ tài sản cho một công 
ty, nhà xưởng hay tòa nhà. “Tại UTS, các chú bảo vệ những ‘tài sản vô giá’ chính là con người. Trách 
nhiệm của các chú là luôn đảm bảo cho học sinh luôn an toàn và vui vẻ.” – Chú Kỳ chia sẻ. “Phải yêu 
nghề, yêu học sinh lắm thì mới làm được công việc này. Chú sẽ cố gắng vận dụng vốn kinh nghiệm 
của mình để đem đến cho học sinh những trải nghiệm trọn vẹn nhất tại UTS.” – Chú Minh tiếp lời.  
Bất kỳ cá nhân nào của UTS đều cố gắng hết sức mình vì sự phát triển toàn diện và an toàn nhất của 
các tài năng tương lai. Hãy cùng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ bảo vệ - những anh hùng thầm lặng của 
chúng ta nhé!

Every morning, when students arrive at school, the first person they meet will not be teachers or 
friends. Main gate security guards will be the first ones who welcome them with bright smiles and 
warm morning greetings. 

UTS security guards team strictly followed all 
around the campus to ensure maximum safety for 
students and UTS’ facility system. In the afternoon, 
security guards will accompany School Service 
department with students pick-up activity, ensure 
smooth inside and outside UTS’ campus. When pick-
up activity completes, the night shift begins. They 
have responsibility in protecting the UTS’ campus at 
night, allowing the next morning classes will go well. 

School security guard is a special job, it is not 
just protecting the assets of company, factory or 
building. “At UTS, we protect invaluable assets – our 
students. Our responsibility is ensuring safety and 
happiness for them at academic environment.” – 
Mr. Ky shared. “With this job, we must love it, love our students. I will apply all of my experience to bring 
students complete experience at UTS.” – said Mr. Minh. 

Any individual in UTS tries their best for the integral development of our future talents. Let’s give our 
honest thanks to security guards – our silent heroes!

Xem thêm/See more

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1730076457184178
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CÔ MARIA AAVE

“MỖI HỌC SINH ĐỀU LÀ ‘GIÁO VIÊN NHÍ’ CỦA 
CHÍNH MÌNH” 
MISS MARIA AAVE: “EACH STUDENT IS A ‘LITTLE TEACHER’ OF THEMSELVES” 

Đến với Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS từ mùa hè năm 2020, cô 
Maria Aave – giáo viên môn Khoa học khối Tiểu học – đã có nhiều 
kỷ niệm đáng nhớ cùng những học sinh đáng yêu của UTS. 

Cô Maria nhớ rất rõ về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đầu tiên 
của cô tại UTS, cô đã rất xúc động khi các bạn nhỏ tìm gặp cô để 
gửi tặng những tấm thiệp và lời chúc chân thành. Cô xem đây 
là những món quà tuyệt vời nhất trong sự nghiệp giảng dạy của 
mình ở Việt Nam. 

Cô Maria coi học sinh của mình chính là những “giáo viên nhí”. 
Cô cố gắng giảm tối đa vai trò “giảng dạy” của mình mà thay 
vào đó, áp dụng phương pháp tự nghiên cứu, làm việc theo cặp 
hoặc theo nhóm, và tổ chức dự án học tập để học sinh chủ động 
tích lũy kiến thức, thoải mái trình bày ý tưởng và ghi nhớ bài học 

lâu hơn. Với mỗi lần học sinh phát biểu đúng hoặc hoàn thành nhiệm vụ, cô Maria luôn dành lời khen 
hoặc tặng một tràng vỗ tay để các bạn hiểu rằng sự cố gắng của mình đã được ghi nhận, từ đó giúp 
các bạn tự tin và bản lĩnh hơn trong việc học tập và rèn luyện. 

Teaching at US Vietnam Talent International School since the summer of 2020, Miss Maria Aave – 
Science Teacher of Primary School – had many great memories with lovely students of UTS. 

She still remembers her very first Vietnamese Teacher Day at UTS, she was very moving when students 
met her, gave her lovely cards and sincere wishes. She considers these presents as the most wonderful 
gifts of her teaching career in Vietnam. 

Miss Maria considers her students as “little teachers”. She reduces her “teaching” role, applies self-
learning, pair-work or team-work methods and operates hands-on projects to make students actively 
enrich their knowledge, freely express their ideas and remember the lessons longer. When students 
give right answers or complete assignments, she always gives them compliment or applause. It 
makes them understand that their efforts are all noted and be more confident in their learning and 
training journey.

Xem thêm/See more

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1727127194145771
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NGUYỄN HỮU QUÝ TRÂN

“TIẾNG ANH CHO CHÚNG TA NHỮNG NGƯỜI BẠN 
MỚI VÀ NHỮNG TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI”  
NGUYEN HUU QUY TRAN: “LEARNING ENGLISH GIVES US NEW FRIENDS 
AND FANTASTICS EXPERIENCES” 

Nguyễn Hữu Quý Trân, học sinh 
lớp 4.2 của trường Quốc tế Nam 
Mỹ UTS, được biết đến là một cô 
bé đáng yêu, hoạt bát và sở hữu 
khả năng tiếng Anh tuyệt vời. Quý 
Trân được thầy cô nhận xét có 
tinh thần học tập năng nổ, luôn 
chủ động tương tác trong lớp học 
cũng như hoàn thành bài tập đầy 
đủ và chính xác. 

Quý Trân chia sẻ mình bắt đầu học 
tiếng Anh từ lớp 2. Điều đặc biệt 
là khi bắt đầu chuyển sang học tại 
UTS, cô bạn tập trung hoàn toàn 
vào chương trình tiếng Anh tại 
trường chứ không ôn luyện thêm 
ở một trung tâm nào khác. Thế 
nhưng, cô bạn vẫn chứng tỏ khả 
năng và bản lĩnh bằng việc chinh 
phục rất nhiều kỳ thi và đạt được 
nhiều chứng chỉ tiếng Anh. Quý 
Trân còn là học sinh Khối Tiểu 
học duy nhất của UTS tham gia 
cuộc thi Global Champions 2020, 
tranh tài với nhiều anh chị lớn tại 
TP.HCM và các tỉnh thành lân cận. 

Khi được hỏi liệu Quý Trân sẽ nhắn nhủ điều gì đến những người bạn còn đang gặp khó khăn với môn 
tiếng Anh, cô bạn bày tỏ: “Khi đã thông thạo tiếng Anh, mình có thể kết bạn cũng như trò chuyện, 
tâm sự với nhiều người bạn nước ngoài hơn. Tuyệt vời hơn, mình có thể đi du học và có nhiều cơ hội 
việc làm tốt hơn nữa đó!” 

Nguyen Huu Quy Tran, students of class 4.2 of UTS, is known as a lovely and dynamic girl with 
wonderful English skill. Teachers praised her for enthusiastic learning spirit, always actively 
interacting in classes and completing exercises exactly. 

Quy Tran have been studying English since she was in Grade 2. After moving to UTS, she only focuses 
on the English curriculum at school and doesn’t enroll at any English centers. However, she proves 
her talent and stuff by conquering lots of competitions and achieving English certificates. Quy 
Tran is the only Primary students of UTS competed with bigger students in Ho Chi Minh City and 
surrounding provinces in Global Champions 2020. 

When being asked what you will share to friends who have difficulties in English, Quy Tran said: 
“Once you are fluently at English, you can make friends and communicate with more foreign friends. 
Moreover, if you speak English well, you can study abroad and have good job opportunities.” 

Xem thêm/See more

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1740967576095066
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ĐẶNG BẢO DUY

“CÂN BẰNG GIỮA VIỆC HỌC VÀ DIỄN KỊCH KHÔNG 
KHÓ, BỞI CẢ HAI ĐỀU ĐEM ĐẾN CHO CON RẤT 
NHIỀU NIỀM VUI!” 
DANG BAO DUY: “BALANCING STUDYING AND ACTING IS NOT DIFFICULT 
SINCE BOTH BRING ME LOTS OF JOY!” 

Đặng Bảo Duy, học sinh lớp 4.2, 
là thành viên nhỏ tuổi nhất trong 
dàn “diễn viên nhí” của UTS tham 
gia vở kịch “Làm bạn với bầu trời”. 
Dù vậy, cậu bạn vẫn xuất sắc đảm 
nhận vai Tèo – nhân vật chủ chốt 
của vở kịch. Bảo Duy chia sẻ: “Con 
rất bất ngờ khi được chọn vào 
vai Tèo. Con nghĩ vì con và Tèo có 
những nét tính cách giống nhau 
nên các cô lựa chọn nhân vật này 
cho con!” 

Ở UTS, Bảo Duy rất thích được học 
Toán và STEM. Cậu bạn yêu thích 
việc thực hiện các phép toán và 
được lắp ráp, lập trình những 
chú robot thông minh. Bảo Duy 
cho biết bản thân không cảm 
thấy khó khăn để cân bằng giữa 
việc học tập và diễn kịch, bởi cả 
hai đều đem đến cho Duy những 
niềm vui và sự yêu thích. 

Nói về ước mơ tương lai, Bảo Duy 
chia sẻ mình muốn làm những 
công việc liên quan đến Nghệ 
thuật bởi cậu bé có sở thích ca 

hát và diễn kịch. Ở thời điểm hiện tại, Bảo Duy vẫn đang cố gắng tận dụng những cơ hội bản thân có 
được để thử sức và trải nghiệm, qua đó tìm ra tài năng thực sự của bản thân và phát triển hơn nữa. 

Dang Bao Duy, students of class 4.2, is the youngest one among UTS “little actors” participating in 
the drama “Make friends with the sky”. However, he excellently takes on the role of Teo – the main 
character of the drama. Bao Duy shared: “I was very excited when being chosen for the role of Teo. 
May I and Teo have the same personality that directors set this role for me.” 

At UTS, Bao Duy loves learning Maths and STEM. He loves doing sums and assembling, programming 
smart robots. Bao Duy revealed that balancing studying and acting was not difficult since both 
brought him lots of joy.

Talking about the future dream, Bao Duy expresses he wants to do Art-related jobs since he has 
singing and acting hobbies. At present, he still makes use of every chance to experience, then finds 
out his real talent and develops it.

Xem thêm/See more

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1746092542249236
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Góc nhỏ lý thú
AMAZING CORNER

WORLD
BOOK DAY

Vào ngày này, thiếu nhi tại Anh, Ireland và xứ Wales được 
tặng những phiếu giảm giá mua sách, nhằm khuyến khích 
tinh thần đọc sách và chia sẻ sở thích đọc sách cùng nhau. 
Sách đem lại rất nhiều giá trị cho chúng ta: tăng cường 
kiến thức, giảm bớt căng thẳng, rèn luyện trí nhớ tốt hơn,….

On this day, kids in UK, Ireland and Wales are given 
discount coupon to buy books, which encourages them to 
read and share the reading hobby to each other. Books 
bring lots of values to us: enriching knowledge, reducing 
stress, improving memory, etc.

04/03: NGÀY SÁCH THẾ GIỚI 2021
4th OF MARCH: WORLD BOOK DAY 2021 

Đây là dịp để mọi người kỷ niệm ngày số Pi ra đời với nhiều 
ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực học thuật và thực tiễn 
đời sống. Số Pi được sử dụng để đo vận tốc chuyển động tròn 
của những thứ như bánh xe tải, trục động cơ, bánh răng. 
Người ta cũng dùng nó để kiểm tra tốc độ, độ chính xác của 
máy tính, phát hiện các lỗi phần mềm hoặc phần cứng. 

This is an occasion to commemorate the birth of Pi with 
many important applications in academic and real life. Pi is 
used to measure the speed of circle movement of truck 
wheels, motor shaft, gear. We can use Pi to test speed, 
accuracy of computer, find out software or hardware faults. 

Ngày Nước Thế giới được tổ chức để mọi người được hiểu 
thêm về giá trị của nước trong những hoạt động của đời 
sống con người. Dù 70% bề mặt Trái Đất được bao phủ bởi 
nước, nhưng chỉ có 2,5% lượng nước đó là nước tinh khiết 
phù hợp cho tiêu dùng. Chính vì vậy, chúng ta cần phải sử 
dụng nước sạch một cách tiết kiệm và hợp lý để bảo vệ tài 
nguyên quý giá này.

World Water Day is organized for everyone to understand 
more about the value of freshwater to our lives. Although 
70% of the Earth surface is covered by water, only 2.5% of 
that is freshwater suitable for consumption. Therefore, we 
need to use freshwater sparingly and properly to protect 
this precious resource.

14/03: NGÀY QUỐC TẾ SỐ PI 
14th OF MARCH: INTERNATIONAL DAY OF PI 

22/03: NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI
22th OF MARCH: WORLD WATER DAY 

CELEBRATE PI’S DAY
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