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Kết nối lại thông qua Giáo dục Quốc tế

Đón Tết Nguyên Đán!
Chào mừng quý vị đến với ấn bản 2021 của Global 
Connections! (Kết Nối Toàn Cầu). Như tựa đề bản tin 
gợi ý, chúng tôi thấy phấn khởi được kết nối lại với du 
học sinh, các gia đình và đại diện du học sinh, và các 
trường dưới sự hợp tác quốc tế. 

Hai năm qua quả là thời kỳ khó khăn cho tất cả chúng 
ta. Tại úc, cũng như khắp nơi trên thế giới, chúng ta đã 
trải qua một thời gian sống với những kỳ phong tỏa kéo 
dài và các lệnh hạn chế. Biên giới Úc đã đóng trong thời 
gian qua đối với khách đến, trong lúc chính phủ Úc 
quản lý các biện pháp đối phó đại dịch toàn cầu COVID 
cho cả nước. 

Nhưng, tương lai trông sáng lạng! Chúng tôi thấy phấn 
khởi được đón tiếp các du học sinh mới của năm 2022 
khi sự đi lại nước ngoài được bắt đầu trở lại. Các học 
sinh Úc của chúng tôi cũng háo hức bắt đầu kế hoạch 
các chuyến đi quốc tế để khám phá những văn hóa mới 
và thực tập các ngôn ngữ mà các em học.

Chúng tôi mong được kết nối với quý vị. Sau hai năm 
vừa qua thì có rất nhiều thứ chúng tôi muốn chia sẻ! 

Cảm ơn quý vị đã tiếp tục ủng hộ chúng tôi và đội ngũ 
Phòng Giáo dục Quốc tế xin chúc tất cả điều tốt lành 
nhất cho những ngày tháng còn lại của năm 2021.  

ELTHAM College vun đắp tâm và trí của từng học 
sinh. Tọa lạc trong một môi trường kỳ lạ của 
Melbourne, ở Úc, ELTHAM College là một trường 
công lập dành cho nam và nữ cung cấp Giáo dục Mầm 
non cho đến Lớp 12. Học sinh vừa tiếp nhận một 
chương trình giảng dạy chặt chẽ, giúp các em sẵn 
sàng cho mọi tình huống, vừa được hỗ trợ một cách 
nhiệt tình, quan tâm và có tôn trọng.   

Năm nay, lễ đón Tết Nguyên đán đã diễn ra vào ngày 
12 tây Tháng 2. Nhân viên và học sinh đã vui hưởng 
cuộc biểu diễn đầy màu sắc và âm thanh của Hội 
Thanh Thiếu Niên Người Hoa dẫn đầu bởi cựu sinh 
viên của Eltham College là Carmen Lau. Điều đáng 
tiếc là vì các lệnh hạn chế về COVID, nên các em học 
sinh trung học cơ sở đã không tham dự được như lệ 
thường. Tuy vậy, một nhóm sinh viên cấp 3 của 
nhóm du học sinh đã tự động sắp xếp đến thăm các 
em nhỏ hơn, để chia sẻ với các em tính quan trọng 
của Tết Nguyên đán, để các em không hoàn toàn 
thấy thiếu vắng cái Tết.  

Các em học sinh Lớp 5 và 6 đã có rất nhiều câu hỏi 
và tỏ vẻ rất cảm kích là các em cũng đã được tham 
gia mùa lễ hội Tết. George Chen, Alex Xu (Trưởng 
nhóm Du học sinh), Emily Dai, Joe Zhang và Benson 
Liu đã vui mừng kết bạn với mấy em học sinh nhỏ 
tuổi hơn.   
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Sinh viên Thắng Giải Thưởng Học Tập Toàn Cầu bang Victoria 2021 
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Chúc mừng Yicheng (Ethan) Lu sinh viên Tốt nghiệp 
năm 2020 đã thắng Giải Thưởng Học Tập Toàn Cầu 
bang Victoria 2021 (VGLA) thuộc Lớp 12 Giải thưởng 
Xuất sắc Nghệ Thuật (Nghệ thuật Biểu diễn).  

Giải thưởng VGLA diễn ra hàng năm nhằm khen ngợi 
những thành quả và đóng góp của các du học sinh và 
nhà trường ở bang Victoria. Các học sinh được đề cử 
cho giải thưởng là từ tất cả các trường công lập, 
Công giáo và trường tư thục khắp nhiều lĩnh vực học 
tập. Với một quá trình tuyển chọn khắt khe, học sinh 
phải nộp một đáp án với phản ánh dựa vào các tiêu 
chí chọn lọc nghiêm ngặt, những lời tuyên bố ủng hộ 
từ đội ngũ nhân viên, và trong trường hợp của 
Ethan, đáp án là một phần trình diễn qua viđêo.  

Ethan được nhà trường đánh giá cao, đặc biệt là qua 
sự tham gia của bạn với Ban Âm nhạc của Eltham 
College. Ethan xem sự trình diễn âm nhạc là cách để 
bạn chia sẻ văn hóa của mình và thấy rằng nghệ 
thuật biểu diễn là cách để bạn xây dựng bản sắc dân 
Úc của mình. Ethan đã đóng góp nhiều cho cộng 
đồng Trường qua sự quyết tâm làm những gì tốt cho 
Trường trong một năm đầy thử thách.  

Sau khi chọn học Biểu diễn Âm nhạc VET trong 
chương trình VCE, Ethan đã khắc phục được những 
thử thách quan trọng trong năm 2020 vì không có 
đàn pianô tại nhà của gia đình homestay để tập 
luyện.  Nhưng vì mượn được bàn phím pianô, bạn đã 
đạt được kết quả A+ cho bài thi biểu diễn sau cùng 
và được mời biểu diễn thử cho cuộc biểu diễn Top 
Class VCAA. 

Ethan tiếp tục theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của 
mình cùng lúc theo học ngành kinh doanh. Hiện tại 
bạn đang học bằng cử nhân đôi Nhạc và Thương Mại 
tại Đại Học Monash.



Emily Dai thắng giải Viđêo 
Du học sinh  

 Sẵn sàng để dẫn đầu – Du học sinh
George Chen, Lớp 11  
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Tích cực tham gia

Vào tháng 5 năm nay, du học sinh George Chen 
cùng bốn sinh viên Trường Cấp 3 đã tham dự Cuộc 
họp Thượng đỉnh Banyule dành cho Giới Trẻ. Qua 
sự tham gia, các bạn đã học được quy trình phát 
triển một ý tưởng sôi nổi thành những bài luận 
thuyết phục và kế hoạch hành động để đem lại sự 
thay đổi thực sự. 

Cơ hội ngàn vàng đào tạo cho các bạn trong những 
lĩnh vực kỹ năng mềm quan trọng khi đi xin việc, có 
lợi trong nhiều ngành nghề khác nhau như truyền 
đạt thông tin, giao tiếp, làm việc đồng đội, động 
não, ưu tiên vấn đề, trình bày và đưa ra quyết định. 

"Các câu chuyện từ nhóm diễn giả thật thích thú và 
gây cảm hứng. Thật tuyệt là Hội đồng Thành phố 
đã tạo cho giới trẻ một diễn đàn như thế này để 
chúng tôi trình bày quan điểm và có tiếng nói trong 
việc đưa ra các chính sách ảnh hưởng cộng đồng. 
Các cuộc bàn luận với những người trẻ khác thật 
thích thú và tôi đã học hỏi được nhiều khi lắng nghe 
các ý tưởng của người khác." – George Chen. 

George còn là Đội trưởng Đội Tranh Luận năm 2021 
của ELTHAM College, và bạn đã trúng tuyển cho 
Chương trình Học bổng Học Giả Đại Học Monash, và 
cũng được chọn làm Đội Phó Trường cho năm 2022.  

Chúng tôi chúc mừng George cho những thành quả 
đạt được và hướng đến năm 2022 khi George gia 
nhập đội sinh viên dẫn đầu cho năm tới khi bạn 
bước vào Lớp 12.   

Năm nay Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Victoria đã tổ 
chức một Cuộc thi viđêo dành cho Du học sinh 
xung quanh chủ đề 'Sinh sống tại Victoria và điều 
chỉnh với cuộc sống bình thường mới trong năm 
2021' 

Cuộc thi mời các bạn sinh viên trình bày trải 
nghiệm học đường của các bạn ở Victoria khi phải 
điều chỉnh để học từ xa, theo các lệnh hạn chế và 
hành trình học tập liên tục thay đổi. 

Emily Dai, học viên lớp 10 (với sự giúp đỡ của bạn 
bè) nắm bắt được tính chất của phần chỉ dẫn, phần 
trình bày của bạn là hình ảnh và các phần viđêo 
ngắn, được kết lại một cách tài tình tạo nên một sự 
tường thuật mạch lạc. 

Phần viđêo nửa phút của Emily đã thắng Giải Nhất, 
vì bạn đã tuân thủ đúng các quy định và tiêu chí 
của cuộc thi, có ý tưởng độc đáo và tài năng áp 
dụng công nghệ. Phần viđêo của bạn được đăng 
trên trang mạng của chính phủ và các kênh truyền 
truyền thông.    

"Cuộc thi viđêo dành cho Du học sinh là một cơ hội 
tuyệt vời để tôi trình bày câu chuyện về cuộc sống 
du học sinh của tôi ở Victoria. Suốt hành trình này, 
bạn bè và cộng đồng nhà trường đã luôn nâng đỡ, 
giúp tôi điều chỉnh với cuộc sống 'bình thường' 
mới." Emily Dai, Lớp 10 
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Các du học sinh của ELTHAM College đã thể hiện tính khí kiên cường trong suốt thời gian đại dịch COVID-19. 
Trong số đó, có ba học sinh bị kẹt ở nước ngoài vì không thể trở lại Úc. ELTHAM College vô cùng tự hào với 
tính quyết tâm học tập của các bạn trong thời kỳ khó khăn này. 

Hai học sinh cấp 3 Alex Peng (Lớp 12) và Nick Li (Lớp 11) đã học từ xa từ ở xứ sở của các bạn là Trung Quốc 
từ khi đại dịch bắt đầu. Các bạn cũng chia sẻ vài điều bên trong của quá trình học từ xa, và cho chúng ta một 
cái nhìn chân thật khi phải Học từ xa từ ở nước ngoài khó khăn đến thế nào.  

"Xin chào, tôi là Nick Li. Tôi đã học từ xa từ Trung 
Quốc gần 2 năm nay. Tôi sống tại Tianjin, một 
thành phố ven biển rất đẹp. Giờ Trung Quốc 
trước giờ ở Úc hai tiếng, cho nên tôi phải thức 
dậy sớm để lên lớp. Đôi khi tôi thấy mình không 
kết nối được với trường, vì không thể tham gia 
một số hoạt động lý thú, cũng như tôi không 
nhận được ngay các bài vỡ từ giáo viên.  Tôi luôn 
mong ước được trở lại Úc càng sớm càng tốt, 
nhưng điều này chưa xảy ra được. Điều khó nhất 
đối với việc học từ xa là qua thời gian dài sử 
dụng màn hình làm tôi nhức đầu và mắt tôi đau, 
vì tôi cứ phải tập trung vào màn hình. Ước 
nguyện lớn nhất của tôi là có thể trở lại Úc năm 
nay, và được đến học tại trường cùng các bạn 
của mình.” 

NICK LI, Lớp 11 

"Xin chào, tôi là Alex Peng. Tôi đã học từ xa gần 2 
năm, và điều khó khăn nhất là cảm giác muốn 
được kết nối với trường. Tuy nhiên, tôi may mắn có 
những thầy cô và bạn học tuyệt vời, họ đã hết lòng 
giúp tôi cảm nhận mình được kết nối với mọi người 
tốt nhất có thể về mặt nội dung giảng dạy và sinh 
hoạt trong lớp. Tôi nhớ một lần khi học giờ Địa lý 
Unit 1/2, các bạn đang dùng đất sét để nấn tạo 
một quả núi hiện trên bảng, để hiểu rõ hơn địa hình 
núi. Trước khi bắt đầu làm, cô giáo của chúng tôi là 
Anya đã nhờ một học sinh là bạn Kye kết nối với tôi 
qua Teams, để tôi có thể xem cách bạn dùng đất 
sét. Kye đồng ý và đã làm quả núi trước máy vi tính 
cho suốt giờ học còn lại! Bạn thật tuyệt vời sẵn 
lòng nấn quả núi trước cái máy vi tính cho suốt giờ 
học còn lại, thay vì làm chung với các bạn khác 
trong lớp thì sẽ vui hơn. Và cô giáo Anya cũng thật 
tốt đã nghĩ đến tôi khi cho các bạn làm việc này để 
tôi cảm nhận như mình được kết nối với cả lớp." 
  

ALEX PENG, Lớp 12 

Biên giới đóng cửa dẫn tới hoàn cảnh 'Học từ xa'
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Nguyên Du học sinh

"Phía sau ống kính" với Charles Li — Lớp tốt nghiệp năm 2018 

Tôi đang học năm sau cùng của Bằng cử nhân Phim ảnh, Truyền hình và Hoạt hình tại Đại học Deakin, và tôi là 
chủ nhiệm tiết mục bình phẩm Melbourne After Dark (Melbourne về Đêm, hay gọi tắt là MAD) trên kênh 31. Đây 
là tiết mục nhắm vào sinh viên đại học và những người trẻ tuổi. Chúng tôi giới thiệu cho khán giả những điểm 
thu hút nhất của thành phố, phỏng vấn các giới chuyên gia ngành nghề và mời nhạc sĩ trình diễn cho tiết mục. 

Đoạn thí điểm thực ra là cuộc đánh giá nhóm cho một lớp sản xuất chương trình truyền hình. Chúng tôi rất vui 
mừng khi nghe rằng đoạn này được chiếu trên Kênh 31. Theo tôi, đây quả là cách tốt nhất để ghi nhận sự làm 
việc cực nhọc cho phần sản xuất này của đội. Hy vọng là Kênh 31 sẽ tiếp nhận chương trình của chúng tôi để 
chúng tôi có thể làm một bộ cho cả mùa.  

Lần đầu tiên nhìn thấy tên của mình trong phần danh đề trên Kênh 31 là vào năm 2019 cho một chương trình 
mang tên Fan Base. Khi đó, qua Hội Phim Ảnh (mà tôi đã gia nhập ở đại học) tôi đã tình nguyện làm người quay 
phim. Chương trình được thực hiện bởi sinh viên và do Hội tài trợ. Đây là lúc tôi đã nếm được mùi vị sản xuất 
một chương trình phát thanh là như thế nào và nó đã trở thành niềm đam mê của tôi. 

Lớp sản xuất chương trình TV là một môn tùy chọn cho năm thứ hai hoặc sau đó, nhưng tôi đã quyết định học 
lớp này ngay sau khi tham gia sản xuất Fan Base, mà lúc đó tôi còn chưa học xong tam cá nguyệt đầu. Để cho 
mình sự chuẩn bị, tôi đã bắt đầu tìm kiếm các cơ hội công việc sản xuất ngoài trường đại học. Vì thế tôi đã 
tham gia Let's Talk Motorsport vào năm 2019. 

Tôi đã học được nhiều kỹ năng của vai trò đặc biệt trong các chương trình tôi tham gia. Khi làm người quay 
phim của Fan Base, tôi được hướng dẫn cách dùng các máy quay phim phát thanh. Với chương trình Let's Talk 
Motorsport, là người thay đổi cái nhìn, tôi được hướng dẫn cách đoán trước nhịp độ trò chuyện của mọi người. 
Với chương trình Melbourne After Dark, là chủ nhiệm, tôi học cách xây dựng một chương trình và quản lý một 
đội ê-kíp quay phim gồm 25 người. Ngoài ra còn các kỹ năng 
chung khác mà tôi được thực tập và cải thiện thêm, như quản 
lý thời gian, quản lý mâu thuẫn và kỹ năng giao tiếp.  

Nếu đặt qua một bên tính sáng tạo và tay nghề, phần còn lại 
của công việc là sắp xếp, giải quyết vấn đề một cách nhanh 
chóng và sáng suốt, và khả năng làm việc dưới áp lực thời gian 
có hạn. Đôi khi chúng ta sẽ xem nhẹ tầm quan trọng của việc 
cần làm tốt mặt này trong công việc, nhưng khi có người gặp 
khó khăn thì chúng ta được nhắc nhở về điều này. 

Tôi hy vọng mình có thể tiếp tục làm việc trong lĩnh vực truyền 
hình và phim ảnh – chỉ cần nghĩ đến làm việc trong lĩnh vực này 
thôi cũng đủ làm cho tôi thấy phấn khởi. Có rất nhiều thứ tôi 
cần học hỏi và nhiều thứ hơn nữa để tôi sáng tạo. 

Charles Li 
Lớp tốt nghiệm 2018 
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Chương trình Homestay Quốc tế

Giải thưởng Gia đình Homestay trong năm 

Chúng tôi tự hào có một Chương trình Homestay 
thật tốt tại ELTHAM College, và có nhiều các gia 
đình Homestay chăm sóc các du học sinh của 
trường. Năm nay chúng tôi ca ngợi một gia đình 
được trao giải thưởng Gia đình Homestay của 
Năm 2020 thuộc một trong các Giải thưởng Học 
tập Toàn Cầu của bang Victoria. Chúc mừng 
Dianna Williamson & Michael Turner - Gia đình 
Homestay đang chăm sóc cho các sinh viên Lớp 12 
và Lớp 11. 

Dianna và Michael đã làm bậc Phụ huynh 
Homestay cho hơn 20 năm. Trong phần viđêo của 
buổi lễ trao giải thưởng, họ đã mô tả những gắn 
bó của họ đối với học sinh như sau: "Chúng tôi đã 
đón tiếp hơn 200 học sinh đến từ năm châu của 
thế giới ở nhà của chúng tôi. Một số bạn đã trở về 
nước mà chúng tôi vẫn giữ liên lạc và trở thành 
bạn của các em, và chúng tôi cũng đã đi đến quốc 
gia của các em để thăm các em và gia đình. Điều 
chúng tôi mong muốn là mỗi em học sinh cảm thấy 
thật tự tin để tiến đến bước ngoặc kế tiếp trong 
cuộc sống đại học và có thể tự lực cánh sinh." 
 
Chúc mừng Dianna và Michael! Cảm ơn ông bà đã 
chăm sóc cho các học sinh của chúng tôi một cách 
nồng nhiệt và đầy cảm thông. 

Học sinh Homestay — Kevin Zhu 
Các thành quả bơi lội và thể thao 

Chúng tôi muốn ghi nhận và ca ngợi Kevin Zhu là Đội 
Trưởng Du học sinh, vì bạn đã đạt được nhiều thành 
tích vĩ đại trong lĩnh vực thể thao tại ELTHAM: 

•    Thành viên đội bơi lội và đội bơi tiếp sức mở trong 
Cuộc thi đua bơi lội Champions Carnival

•    Thành viên đội cầu lông 2019/2020
•    Thành viên đội bóng rổ 2021
•    Thành viên đội bóng AFL 2021

Giám đốc Thể thao Craig Seckold nói rằng: "Kevin là 
du học sinh duy nhất gia nhập đội bóng AFL". "Em 
được bạn cùng lứa tiếp đón nồng nghiệt và có tinh 
thần sốt sắng muốn trở thành người chơi bóng tài 
nhất có thể, và có thái độ và phương pháp tích cực 
trong việc rèn luyện."  

Kevin phản ánh thời gian tham gia thể thao như sau: 
“Khi mới đến ELTHAM tôi chẳng biết gì nhiều về AFL. 
Để hiểu luật chơi trò này là điều khó khăn nhất. Vị trí 
cầu thủ AFL cũng là vấn đề gay go, và cản đối thủ là 
việc rất khó. Tôi rất thích chơi AFL với các bạn và 
chúng tôi chiến đấu để giành chiến thắng. Từ xưa giờ 
tôi vẫn chơi nhiều thể thao; tôi cảm nhận thể thao là 
một phần trong cuộc sống của mình. Có lẻ bóng rổ là 
môn thể thao tôi thích nhất. Kevin Zhu Đội Trưởng Du 
học sinh nói: "Chắc chắn tôi sẽ tiếp tục chơi bóng rổ và 
bơi lội để duy trì năng lực khỏe mạnh". 
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Chào tạm biệt các bạn Du học sinh Lớp 12

Tám du học sinh lớp 12 của chúng tôi đang vui mừng 
kết thúc một học kỳ đầy kỳ công: các bạn đã hoàn 
thành chương trình học tập tại ELTHAM, sau một quá 
trình điều chỉnh đời sống và học tập tại Úc khi tiếng 
Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của mình. Vừa lúc đó, 
các bạn cũng khám phá văn hóa sôi động của 
Melbourne và đóng góp vào chương trình giáo dục 
quốc tế tại ELTHAM. Trao đổi văn hóa là một vấn đề 
mà chúng tôi trân trọng tại ELTHAM. 

Thay vì có bữa tiệc chia tay hàng năm, nhóm du học 
sinh đã chia sẻ với nhau qua một bữa ăn tại nhà kiểu 
phong tỏa với gia đình và người chăm sóc homestay 
của các em. ELTHAM College đã sắp xếp một bữa ăn 
thịt và rau củ nướng được giao tới nhà của mỗi du học 
sinh lớp 12.  

Angelina và Jason Fun, Gia đình Homestay của Ray Cai 
(Lớp 12) phản ánh vai trò của họ là người chăm sóc 
Homestay qua bữa ăn tối thanh đạm: “Là một gia đình 
homestay, vai trò của chúng tôi là hỗ trợ và cho các em 
học sinh một gia đình ấm cúng trong thời gian các em 
học và sống ở Victoria. Đây là một bữa ăn tối đặc biệt 
cho du học sinh và các gia đình homestay." 

Một học sinh khác, lớp 12, Hebe Zhu phản ánh thời 
gian của em tại ELTHAM College khi vui vẻ trong bữa 
ăn tối chia tay tại nhà do ELTHAM College cung cấp. 
“Tôi không ngờ với những gì mình đã đạt được, hành 
trình này sẽ không thành công nếu không có sự hỗ trợ 
và giúp đỡ của ELTHAM College. Chắc chắn con đường 
có nhiều gay go, nhưng tôi đã có được những kỷ niệm 
và tình bạn tuyệt vời trên con đường này, vì thế rất 
đáng để trải nghiệm. Cảm ơn, tôi sẽ không quên những 
năm ở đây." 

Kevin Zhu, Đội Trưởng Du học sinh thích thú chia sẻ 
bữa ăn tối với gia đình Homestay của mình, và phản 
ánh bốn năm là học sinh Homestay, sống với Robyn 
và Neil Harkness:

"Văn hóa của Úc và Trung Quốc rất khác biệt nhưng 
đối với cả hai, gia đình đều quan trọng. Mãi đến hai 
tuần sau khi sống với Robyn, Neil và một học sinh 
khác là Yuriy thì tôi mới biết Yuriy không phải là con 
trai của họ - cậu cũng là du học sinh ở Homestay đến 
từ Kazakhstan.   Cho nên đây là lời khen ngợi về cách 
đối xử của họ làm cho tôi cảm thấy như mình là phần 
tử trong gia đình. Gia đình là điều vô cùng quan 
trọng đối với Robyn & Neil nên có mặt khi các cháu 
gái đến với cuộc sống của chúng tôi là điều thật phấn 
khởi và mấy cô con gái cũng yêu thương tôi. Khi họ đi 
nghỉ mát thì tôi đến ở với con gái và rễ của họ, nên 
tôi đã có trải nghiệm của một đại gia đình.  

Homestay cũng có luật lệ mà tôi chưa trải nghiệm 
qua bao giờ, nhưng luật lệ cũng dễ. Nếu về trễ thì gọi 
điện thoại. Nếu tối đó không ăn cơm tối, thì báo họ 
trước một ngày. Cho tên, địa chỉ, số điện thoại của 
bạn bè mà tôi đến thăm. Vi phạm luật lệ thì sẽ bị 
phạt ở nhà: Tôi chưa từng nghe qua 'bị phạt ở nhà' 
khi chưa đến ở với gia đình Homestay! Bạn bè tôi 
luôn được chào đón & được ngủ lại nữa. Tôi được 
khuyến khích hòa đồng với người địa phương & họ 
còn qua nhà dùng bữa nữa nên cũng vui. Tôi tham 
gia một nhóm chơi bóng rổ ở địa phương và Neil 
thường đến xem và động viên tôi. Tôi học hỏi được 
rất nhiều về việc chấp nhận đủ loại người.  Như 
Robyn đã dạy tôi: cư xử với mọi người như cách tôi 
muốn được cư xử."   


