
Học sinh Trưởng Trường ELTHAM, Ella Ward đã thách 

thức các học sinh và nhân viên hãy tạo sự khác biệt 

trong Buổi Chào Cờ của trường chúng tôi vào đầu Học 

kỳ 1. Phát huy bài phát biểu cuối cùng của Học sinh 

Trưởng năm ngoái, Nathan Robalas, khi anh khuyến 

khích chúng tôi hát cho những người khác, Ella và đội 

ngũ lãnh đạo học học sinh nhà trường đã đặt ra một 

thách thức cho tất cả chúng ta; hãy thực hiện MAD,  

chữ tắt của Make A Difference (có nghĩa là Tạo Sự 

khác biệt). 

Tạo sự khác biệt là mọi người chúng ta thực hiện tất cả 

những điều nhỏ nhặt nhưng quan trọng nhất hết ngày 

này đến ngày khác. Không chỉ trong buổi chào cờ mà 

cũng không chỉ là một hành động tử tế. Tạo sự khác biệt 

giống như đánh răng. Bạn phải làm điều đó mỗi ngày. 

Chúng ta không yêu thương nhau vì một hành động đơn 

lẻ mà bởi nhiều hành động tử tế gộp lại. Chúng ta sẽ  

tạo nên sự khác biệt cho nhau và với thế giới rộng lớn 

hơn – không phải vì những hành động chỉ một lần mà  

vì những hành động thân ái và tôn trọng nhỏ nhặt  

hàng ngày. 

Trong ấn bản Global Connections (Kết nối Toàn cầu) lần 

này, chúng tôi có những câu chuyện của nhiều du học 

sinh đang tìm cách tạo sự khác biệt – dù là làm công 

việc thiện nguyện trong cộng đồng, phấn đấu để đạt 

được mục tiêu học tập hoặc tham gia vào các hoạt động 

ngoại khóa. Các em đặt 

ra tiêu chí cho học sinh 

tương lai Trường 

ELTHAM noi theo bước 

chân mình. 

 

 

 

 

Kết quả VCE 2017 

Chúng tôi muốn ngợi khen Niên khóa 2017 đã đạt được 

một số kết quả rất cao. 45% học sinh trường chúng tôi 

đạt điểm ATAR từ 80 trở lên và Trường ELTHAM vô 

cùng hãnh diện, không chỉ về những kết quả này mà 

còn hãnh diện về khả năng lãnh đạo và sức mạnh mà 

các em đã thể hiện trong thời gian học tập ở trường. 

Trong số 76 học sinh đạt điểm VCE, 16 học sinh đạt 

điểm ATAR hơn 90 (được xếp vào 10% học sinh đầu 

bảng của bang); đây là 21% học sinh niên khóa 2017 

(so với 18% học sinh niên khóa 2016). Học sinh Phó, 

Ryan Munnings đạt được điểm 98,85 và được tặng 

danh hiệu danh dự Thủ khoa Trường ELTHAM Niên 

khóa 2017. Ryan đã ghi danh học ngành Y Sinh, Đại 

học Melbourne. Học sinh Lãnh đạo Chủ nghĩa Quốc tế 

và du học sinh Clarence Wei đạt được điểm ATAR 98,3. 

Gần đây Clarence đã ghi danh học Cử nhân Văn khoa 

chuyên ngành Địa lý, trường Đại học Cao đẳng London. 

Đại học Cao đẳng London là trường đại học lớn hàng 

thứ ba của Vương quốc Anh và luôn được xếp hạng cao 

trong bảng xếp hạng các trường đại học  

toàn cầu. 

Niên khóa 2017 đạt được 37 điểm từ 40 trở lên, trong 

khi học sinh Lớp 11 đạt được 22 điểm cao hơn 40. Ba 

học sinh đạt được điểm tối đa 50 là: Frank Dixon (Biểu 

Diễn Âm Nhạc VET), Lewis Butterfield-Tucker (Thể thao 

và Giải trí VET) và William McKenna (Môn học Nhà hát). 

 

Putting the finishing touches on the bridge 
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Vun đắp tâm và trí  

Tạo Sự khác biệt  
(M.A.D - Make A Difference)  

Học tập Thành đạt 
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Giải thưởng Học tập Toàn cầu bang Victoria (trước đây 

gọi là Giải thưởng Du học sinh bang Victoria) được tổ 

chức hàng năm để ca ngợi sự xuất sắc của du học sinh 

và công nhận các trường học và gia đình cho học sinh 

trọ học về mặt học tập và tham gia toàn cầu xuất sắc. 

Đây là diễn đàn nơi các học sinh phấn đấu vượt trội 

hơn nỗ lực học tập của lớp học được vinh danh. Các 

giải thưởng này dành cho tất cả học sinh Lớp 11 và 12 

của bang Victoria hiện tại, các trường công lập và tư 

thục và gia đình cho học sinh trọ học của các em. Du 

học sinh Trường ELTHAM đã đạt được thành tích tuyệt 

vời đối với những giải thưởng này kể từ khi những giải 

thưởng này ra đời vào năm 2012 và xu hướng này vẫn 

tiếp tục với thông báo gần đây cho thấy học sinh tốt 

nghiệp niên khóa 2017 Clarence Wei đã lọt vào vòng sơ 

tuyển Giải thưởng Công dân và Lãnh đạo Toàn cầu. 

Clarence cũng lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Sứ 

giả danh giá. Ngoài ra Sena Mai (Niên khóa 2017) đã 

lọt vào vòng sơ tuyển Giải thưởng Thành tích Nghệ 

thuật Hiển thị. 

Chúng tôi chúc Clarence và Sena thành công với  

đề xuất được trao giải thưởng của các em và chúc 

Clarence may mắn khi anh ấy trải qua quy trình phỏng 

vấn để quyết định người thắng Giải thưởng Sứ giả  

tổng thể. 

 

 

 

 

 

Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tháng 6 và sẽ có sự tham dự 

của các quan chức lãnh sự quán của nhiều quốc gia 

khác nhau. 

Gần đây Clarence đã cho biết cảm nghĩ về thời gian em 

học tập tại Trường ELTHAM: 

“Du học sinh tại Trường ELTHAM được có các cơ hội 

và thách thức để nuôi dưỡng kiến thức phổ thông và 

nâng cao năng lực quốc tế của chúng tôi. 

Nghĩ lại lúc đầu khi nhập học trường này, tôi không bao 

giờ tưởng tượng được rằng tôi sẽ trở thành người thuộc 

tầng lớp toàn cầu và đạt được tất cả các danh dự mà 

một học sinh có thể đạt được. Tất cả sự thành công và 

niềm vui của tôi trong thời gian học tập ở Úc là do sự 

chăm sóc chuyên nghiệp và nuôi dưỡng mà tôi nhận 

được từ tất cả mọi người tại Trường ELTHAM. Bất kể 

nguồn gốc riêng, tất cả du học sinh đều được hỗ trợ bởi 

đội ngũ chuyên môn, điều này giúp bơm năng lượng 

một cách nhất quán cho an sinh của chúng tôi. Dưới sự 

hướng dẫn hiệu quả của họ, mỗi học sinh được khuyến 

khích vượt qua những vấn đề của chính mình và tham 

gia vào văn hóa trường học đa dạng. 

Đối với sự nghiệp của tôi, nhóm Nhân văn của Trường 

ELTHAM đã truyền cảm hứng cho tôi, với thông tin học 

tập vô hạn, giúp tôi có lẽ sẽ trở thành Nhà địa lý và 

đóng góp cho sức khỏe và sự bền vững của thế giới 

trong tương lai.” 
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Giải thưởng Học tập Toàn cầu bang Victoria  

Sena Mai sáng tác 
phẩm nghệ thuật đẹp 

Clarence Wei xem xét chất lượng nước 
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Học sinh Trường ELTHAM có nhiều cơ hội để tham gia vào các hoạt động ngoài lớp học. Dưới đây là những cảm 

nghĩ của các du học sinh dẫn đường với sự tham gia của các em trong các hoạt động ngoại khóa và cộng đồng.  

Big Group Hug  

Big Group Hug là tổ chức thiện nguyện, phi lợi nhuận đặt trụ sở tại các vùng dân cư ngoại ô phía bắc Melbourne. Một 

nhóm thiện nguyện viên cộng tác với các cộng đồng địa phương để đáp ứng nhu cầu vật chất trước mắt của trẻ em 

dễ bị tổn thương và thiệt thòi cùng gia đình của các em. Big Group Hug sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và 

mạng lưới thiện nguyện viên để huy động mọi người, để kêu gọi quyên góp những thứ cần thiết khẩn cấp như tã bỉm, 

quần áo, chăn mền, xe đẩy và nôi cũi. Học sinh Trường ELTHAM đã tích cực tham gia vào việc kiểm và phân loại các 

vật phẩm hiến tặng sau đó phân phát cho trẻ em và gia đình có nhu cầu.  

Học sinh :ớp 12 Kristin Xin và Doris Peng cho biết cảm nghĩ về sự tham gia của các em với Big Group Hug: 

“Trải nghiệm tham gia Big Group Hug thật tuyệt vời! Đây là điều rất thú vị khi bạn tham gia nhóm. Là thiện nguyện 

viên, bạn cảm thấy hãnh diện. Tôi đã học được rất nhiều qua trải nghiệm này, không chỉ giúp mọi người mà còn hiểu 

được ý nghĩa của sự giúp đỡ.Lúc đầu, tôi chỉ muốn làm thử một việc gì đó mới mà tôi chưa từng làm trước đây, nhưng 

khi làm thiện nguyện viên của Big Group Hug, tôi thấy rằng tôi rất thích nhóm này! Họ giúp mọi người miễn phí. Tôi 

thích giúp đỡ mọi người và đó là lý do tại sao tôi quyết định tham gia.  

Đó là trải nghiệm thật tuyệt vời; Tôi chưa bao giờ làm điều này ở Trung Quốc nên đó là cảm giác rất mới mẻ khi tôi gia 

nhập nhóm này, mọi người rất thân thiện và thực sự tận tình. Bạn có thể học được rất nhiều từ trải nghiệm này, chẳng 

hạn như trau giồi kỹ năng ngôn ngữ khi bạn nói chuyện với người khác và cũng tạo ra cảm giác 'làm công việc thiện 

nguyện', 'giúp đỡ' và 'yêu thương'. 

Tôi nhận ra rằng du học sinh nên thử làm những việc như vậy, giúp họ hòa nhập vào cộng đồng rộng lớn hơn.” 

 – Doris Peng 

“Tôi luôn muốn tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa Úc hay chính xác hơn, thay 

đổi quan điểm của tôi về sự hiểu biết những điều khác nhau khi tôi ở quê 

nhà. 

Tham gia vào Big Group Hug là cơ hội quý báu để tôi tự phát triển bản thân. 

Big Group Hug là tổ chức giúp thu thập vật chất cho trẻ sơ sinh và bà mẹ 

không có khả năng chi trả cho những vật phẩm cơ bản mà họ cần. Làm 

công việc thiện nguyện tại Big Group Hug thực sự khiến tôi cảm thấy thương 

người khác và muốn nghe những câu chuyện của họ và muốn giúp đỡ người 

khác thật nhiều nếu được.Sau trải nghiệm đặc biệt của tôi, tôi khuyến khích 

các du học sinh khác nên làm công việc thiện nguyện. Tôi thấy rằng khi 

chúng tôi làm việc như một nhóm, nó thực sự giúp phát triển mối quan hệ 

của chúng tôi và cách chúng tôi làm việc.  

Tôi cực lực đề nghị mọi du học sinh nên làm điều này vì chúng ta nên làm 

một cái gì đó để nâng cao tầm hiểu biết của chúng ta về những người khác 

với những quan điểm khác. Đây không chỉ là một cách tốt để chúng ta học 

kinh nghiệm về mặt xã hội mà cuối cùng bạn cũng có thể trở thành một 

người biết quan tâm, nhân ái và thương yêu! ” – Kristin Xin 

Tham gia  

Doris Peng và Kristin Xin tại Big Group Hug  
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Guatemala 

Vào khoảng cuối tháng 12, 30 học sinh Trường 

ELTHAM (bao gồm 2 du học sinh) và 6 nhân viên đã đi 

Guatemala để tham gia vào cuộc phiêu lưu đổi đời. Sau 

hành trình khoảng 50 giờ, nhóm này đã đến hòn đảo 

Caye Caulker tuyệt đẹp ở Belize và dành ra 10 ngày 

tiếp theo để tìm hiểu vùng nông thôn đáng kinh ngạc 

của Belize và Guatemala. Sau đó cả nhóm tìm đường 

đến Hacienda Vieja, đây là ngôi làng tí xíu nằm gần thị 

trấn nhỏ Génova tại Guatemala. Các học sinh và nhân 

viên đã gọi nơi này là quê hương trong hai tuần lễ sau 

đó, họ ngủ trên sàn trường học trong vùng, tắm sông 

và giặt quần áo bên dòng sông trong vùng và ăn uống 

cùng gia đình địa phương trong khi giúp cộng đồng nhỏ 

cải thiện điều kiện sống. Trong hai tuần lễ, nhóm này 

đã có thể giúp xây 12 ngôi nhà, đây là thành tích đáng 

kinh ngạc, không chỉ vì sức lao động phải bỏ ra, thường 

là trong thời tiết nóng, mà còn vì nỗ lực đã bỏ ra trong 

18 tháng trước chuyến đi, lạc quyên gây quỹ để có thể 

xây các căn nhà. Hầu hết các gia đình đã chuyển từ 

sống trong ngôi nhà làm bằng cây với sàn đất sang 

sống trong ngôi nhà gạch sàn bê-tông; rất khó để có 

thể mô tả lòng biết ơn họ đã bày tỏ với các học sinh và 

nhân viên Trường ELTHAM - những người đã thay đổi 

cuộc sống của họ một cách đáng kể. 

 

 

 

 

Dù làm việc cực nhọc mỗi ngày, những tiếng cười và 

nụ cười của cả học sinh Trường ELTHAM lẫn gia đình 

và trẻ em địa phương là vô giá. Các em học sinh đã có 

thể nghĩ lại về tất cả những gì các em đã đạt được như 

một nhóm trong 18 tháng qua và trở về nhà với những 

kỷ niệm sẽ không bao giờ phai trong suốt đời các em, 

đồng thời thay đổi cuộc sống của 12 gia đình vô cùng 

biết ơn các em ở Guatemala. 

Học sinh Lớp 12 Alex Liu đã sáng tác bài thơ để nhớ lại 

thời gian em ở Guatemala: 

We hoe, when the renascent sunshine laniates the 

darkness of the night. 

We sing, when stars are lifted upon the sky, and the 

symphony of our youth flows from the night. 

The place of sanctity, and villages of tranquillity, arouse 

my heart to remember everyone that I love. 

Best wishes, Happy New Year. 

Chúng tôi cuốc, khi ánh nắng rực rỡ xua tan màn đêm. 

Chúng tôi hát, khi các ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời 

và bản nhạc giao hưởng của tuổi trẻ của chúng tôi tuôn 

chảy từ đêm khuya. 

Là nơi thiêng liêng và những ngôi làng yên bình, khơi 

dậy trái tim tôi nhớ mọi người tôi yêu mến. 
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Chuyến đi xe đạp tuyệt vời bang Victoria  

Chuyến đi xe đạp tuyệt vời bang Victoria (Great Vic) là 

chuyến đi xe đạp vui vẻ, không thi đua, diễn ra trong 9 

ngày đi khắp các vùng khác nhau của bang Victoria. 

Học sinh Trường ELTHAM đi theo nhóm và có nhân 

viên tháp tùng trong suốt chuyến đi này. David Wu (Lớp 

12) cho biết cảm nghĩ về trải nghiệm này của mình: 

“Tháng 12 năm ngoái, tôi đã trải qua chuyến đi xe đạp 

tuyệt vời với những người bạn địa phương và nhân 

viên nhà trường. Chuyến đi xe đạp Great Vic là dịp 

tuyệt vời để tham gia và một kỷ niệm đáng yêu để tôi 

kết thúc năm 2017. Lý do tại sao tôi chọn tham gia 

Great Vic là vì tính chất gian truân và đầy thử thách. 

Trong tổng cộng 9 ngày chúng tôi đi xe đạp khi trời 

nóng lên đến 40 độ, vào ngày nóng nhất tôi đã bị cháy 

nắng lần đầu tiên trong đời tôi! Sau đó, chúng tôi đi 

trong thời tiết lạnh, mưa. Đây là lần trời mưa nhiều nhất 

kể từ đợt lũ lụt năm 2010. Vào ngày thứ 5, chúng tôi đi 

từ khu vực cắm trại trên bãi biển xinh đẹp Seaspray 

đến thị trấn tên là Bairnsdale. Chúng tôi đã thực hiện 

chuyến đi xe đạp dài nhất trong lịch sử Great Vic, đạp 

xe 111km chỉ trong một ngày. Tôi khá tự hào về bản 

thân mình và 111km là kỷ lục đi xe đạp cá nhân mới 

của tôi. Tôi có lời khuyên này cho bạn là nếu bạn quyết 

định tham gia chuyến đi xe đạp Vic Great thì bạn PHẢI 

mang theo thật nhiều kem chống nắng nhé, vì chắc 

chắn bạn sẽ cần đến nó! Tôi tin rằng Great Vic có thể 

đem lại cho bạn rất nhiều lợi ích; Trong suốt chuyến đi 

xe đạp này tôi đã gặp biết bao người mới quen. Một số 

là học sinh hoặc giáo viên của các trường khác, người 

lớn thuộc mọi lứa tuổi và mọi người ai ai cũng đều dễ 

thương. Những gì tôi thích nhất về Great Vic không chỉ 

là chuyến đi thú vị hay những người tuyệt vời tôi đã gặp 

mà là những nơi tuyệt vời tôi đạp xe đạp đi qua. Đối với 

du học sinh, đây là cơ hội hoàn hảo để kết bạn với học 

sinh địa phương, xây dựng niềm tin với họ và đắm 

mình trong cảnh quan tuyệt đẹp của bang Victoria.” 

David Wu ở cây số thứ 400  Hoàng hôn bắt đầu phủ trùm khu vực cắm trại 

Vào tháng 12 năm 2017, trong tuần đầu kỳ bãi trường, 

13 học sinh can đảm và 3 nhân viên đã bắt đầu chương 

trình Hành trình lên đỉnh. Cuộc hành trình này gồm 7 

ngày đi bộ đường dài băng qua cao nguyên Bogong, 

đeo ba-lô đem theo tất cả các thiết bị cần thiết và thực 

phẩm. Đi bộ gần 100km băng qua môi trường địa hình 

đa dạng là thách thức đối với ngay cả người đi bộ kinh 

nghiệm trong nhóm cũng như người đi bộ can đảm 

chưa từng đi bộ đường dài trước chuyến đi này. Bất 

chấp khó khăn, cuộc hành trình này không phải là 

không xứng đáng. Không chỉ học sinh cảm thấy thỏa 

mãn rằng các em đã đạt được điều gì đó trong kỳ bãi 

trường mà còn đem lại những kỷ niệm về cả con người 

lẫn cảnh quan mà các em sẽ trân trọng mãi mãi. Dậy 

sớm ngắm mặt trời mọc, những lời đùa vui bất tận 

quanh lửa trại vào ban đêm và mối quan hệ gắn bó với 

những người có nguồn gốc khác nhau chỉ là một số 

những điểm nổi bật mà các học sinh trải qua trong cuộc 

phiêu lưu tuy mệt nhọc nhưng xứng đáng này.  

Giáo dục ngoài trời - Hành trình lên đỉnh  
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Khaleesi Li dành thời gian suy ngẫm về trải nghiệm 

Hành trình lên đỉnh đầu tiên của mình: 

Năm ngoái, tôi chọn Giáo dục ngoài trời là một trong 

những môn học tự chọn của tôi. Đây là lựa chọn đúng 

nhất mà tôi từng thực hiện và tôi không hề hối hận chút 

nào. Ngoài ra tôi cũng khuyên các du học sinh khác 

nên thử sức xem sao! 

“Khi nhận ra mình là du học sinh duy nhất trong lớp 

học, tôi cảm thấy rất sợ và tôi đã định rút lui. Tuy nhiên, 

giáo viên phụ trách môn Giáo dục ngoài trời, Guy 

Mitchell nói với tôi đừng rút lui. Và sau đó thầy ấy nói 

với tôi về nội dung khóa học này và nó thực làm tôi chú 

ý, ví dụ như tìm hướng đi, sơ cứu, đạp xe leo núi, chèo 

thuyền kayak trên biển - những điều mà tôi chưa từng 

thử qua trước đây. Sau đó, tôi thấy rằng hầu hết các 

bạn cùng lớp của tôi đều rất tử tế và họ thực sự giúp tôi 

rất nhiều không chỉ về thể chất như chỉ tôi cách tìm 

hướng đi khi sử dụng bản đồ mà còn cả về mặt tinh 

thần, ví dụ như các bạn luôn khuyến khích tôi khi tôi 

mệt vì đạp xe leo núi và chèo thuyền kayak trên biển. 

Thách thức lớn nhất của tôi trong môn học này là đánh 

giá cuối cùng, đó là đi bộ rừng bụi thực sự trong Lâm 

viên Quốc gia. Chúng tôi phải sử dụng kiến thức tìm 

hướng đi đã học được trong môn học để dẫn dắt chúng 

tôi. Vấn đề mà tôi lo lắng nhất là thách thức về thể chất 

- tôi không giỏi đi bộ đường dài và sức lực của tôi kém. 

Ngày đầu tiên là ngày khó nhất. Chúng tôi đi bộ 13 cây 

số đeo ba-lô nặng khoảng 20kg! Tất cả các bạn tôi đã 

giúp tôi cố gắng bằng cách kể cho tôi nghe những câu 

chuyện cười để làm tôi phân tâm và khích lệ rằng tôi có 

thể làm được điều đó và lời khích lệ của các bạn đã có 

kết quả. Tôi rất biết ơn các bạn đã giúp tôi. Những ngày 

sau dần dần trở nên dễ dàng hơn. Mặc dù có rất nhiều 

khó khăn khác nhưng tôi đã vượt qua tất cả bằng lòng 

kiên trì. Tôi ghét những loài côn trùng như kiến, nhện 

và bọ, nhưng tôi bắt đầu quen với chúng trong khi cắm 

trại vì chúng có mặt ở khắp mọi nơi và bạn không thể 

tránh được tình huống khi bạn bị kiệt sức, bạn không 

còn có sức để mà sợ chúng nữa. So với cảm giác mệt 

mỏi thì chúng không là gì cả. Tôi cũng đã thử một số 

điều mới khiến tôi thấy vui, chúng tôi đã ngụp lặn trong 

thác nước và tôi cảm thấy rất tuyệt vì đó là ngày nóng 

bức. Chúng tôi đã ngắm cảnh mặt trời mọc và mặt trời 

lặn, thật đẹp. Vào cuối chuyến đi, tôi không thể tin rằng 

tôi đã làm được điều đó, đi khoảng 100 km đường rừng 

bụi. Các vết rộp trên chân tôi, cháy nắng trên cổ và vết 

thương trên mắt cá chân, tất cả là chứng nhân của sự 

thành công của tôi và chúng cũng là những kỷ niệm tôi 

trân quý. Tôi phải cảm ơn các giáo viên và bạn bè đã 

ủng hộ tôi. Cảm ơn Trường ELTHAM rất nhiều đã đem 

lại cho tôi cơ hội như vậy. Sau cuộc hành trình này, tôi 

thấy rằng tôi thích đi bộ đường rừng bụi và vì vậy tôi đã 

đăng ký tham gia trải nghiệm Đường bộ Tasmania cũng 

do Trường ELTHAM tổ chức trong kỳ bãi trường. 

Nói chung, Giáo dục ngoài trời là môn học tuyệt vời.  

Nó có lợi không chỉ vì bạn sẽ kết bạn mới mà còn giúp 

bạn học kinh nghiệm và mở mang kiến thức. Hãy luôn 

luôn thử một cái gì đó mới, bạn sẽ tự mình thấy sự 

khác biệt!” 

Giáo dục ngoài trời - Hành trình lên đỉnh (tiếp theo)  

Khaleesi Li 


