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#giáo dục

l VAS là hệ thống trường học có 16 năm kinh nghiệm giảng dạy 
chương trình song ngữ quốc tế với gần 9.500 học sinh từ Mầm non đến 
khối 12 đang theo học tại 7 cơ sở. Hiện tại, trường cung cấp 3 lộ trình 
học tập chuẩn Cambridge đáp ứng nhu cầu đa dạng của học sinh với 
những bằng cấp, chứng chỉ quốc tế có giá trị vĩnh viễn và được công 
nhận trên toàn thế giới.
l Liên hệ tìm hiểu và thi xếp lớp miễn phí tại  https://www.vas.edu.vn/  
hoặc qua hotline 0911 2677 55.

LỄ BẾ GIẢNG ĐẶC SẮC 
& NHIỀU Ý NGHĨA TẠI VAS

Gần 9.500 học sinh Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) vừa trải qua những khoảnh khắc xúc động 
và ý nghĩa khi hoàn thành một năm học nhiều thách thức với những kết quả đáng tự hào.

Khen thưởng & tuyên dương những thành tích xuất sắc của các học sinh trên toàn hệ thống

42 buổi lễ bế giảng với gần 20.000 phụ huynh, 
học sinh trên toàn hệ thống tham dự

Những khoảnh khắc đẹp của các em học 
sinh lớp 12 trong ngày tốt nghiệp

14 học sinh nhận được học bổng du học với tổng 
trị giá hơn 40 tỷ đồng tại các trường trung học và 
đại học ở Mỹ, Anh, Hà Lan và Hàn Quốc

469 giải thưởng cấp thành phố, quốc 
gia và quốc tế tại các cuộc thi Toán 
quốc tế, English Champion, Olympic 
Tiếng Anh, Violympic Toán và Vật Lý, 
TOEFL Junior, nghiên cứu khoa học và 
World Scholar’s Cup,...

Học sinh 
tự tin dẫn 
chương trình 
và nói trước 
công chúng 
bằng cả hai 
ngôn ngữ 
Anh – Việt

Đã có hơn 
2.000 học sinh 

đạt những thành tích 
xuất sắc về học thuật, 

năng khiếu và hoạt 
động cộng đồng

Sân chơi 
năng khiếu đầy 

màu sắc và nhiều 
cung bậc cảm 
xúc từ các em 

học sinh

Nơi ươm mầm những tài năng trẻ về văn nghệ 
& khả năng ngôn ngữ trước công chúng

Những khoảnh khắc xúc động và ý nghĩa tại lễ bế giảng

Sự dìu dắt, nâng đỡ của các thầy cô từ 
những ngày đầu tại VAS

Niềm vui, niềm tự hào của học sinh và giáo 
viên sau một năm học nhiều nỗ lực


