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TP.HCM, ngày 9 tháng 4 năm 2018 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

VAS CHÀO ĐÓN 2 GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG HỌC TẠI 2 CƠ SỞ MỚI 

Tháng 8/2018, Hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) sẽ chính thức đưa vào hoạt động 2 
cơ sở mới Sala Mega Campus ở quận 2 và Riverside Mega Campus ở quận 7. Đi cùng với 
việc chuẩn bị cho 2 cơ sở được xem là lớn và hiện đại nhất của VAS là sự tham gia của hai 
nhà quản lý giáo dục quốc tế dày dạn kinh nghiệm vào đội ngũ điều hành và phát triển hệ 
thống cơ sở của VAS. Theo đó, ông Clive Keevil, đến từ Úc, là Giám đốc Điều hành phụ trách 
Sala Mega Campus, Quận 2 và ông Neville Sherman, đến từ Anh Quốc là Giám đốc Điều 
hành Riverside Mega Campus, Quận 7. Cả hai Giám đốc Điều hành Cơ sở mới đều là những 
nhà giáo có hơn 30 năm kinh nghiệm trên lĩnh vực quản lý các trường quốc tế trên thế giới. 
Đây là một bước phát triển chiến lược của VAS, sau thành công tại cơ sở Garden Hills Gò 
Vấp, nhằm tiếp tục mở rộng mô hình giáo dục song ngữ quốc tế tại Quận 2 và Quận 7 trong 
năm học 2018-2019.  

Phần lớn sự nghiệp giáo dục của ông Clive Keevil liên quan đến phát triển, điều hành các 
trường quốc tế bao gồm cả kiểm định chất lượng và giám sát các dự án đổi mới sáng tạo. 
Từng sống tại TP.HCM và là Hiệu trưởng Điều hành của một trường quốc tế tại TP. HCM , 
ông am hiểu sâu sắc văn hóa cũng như nhu cầu về giáo dục của các gia đình Việt Nam. Trong 
khi đó, ông Neville Sherman có hơn 35 năm kinh nghiệm và từng quản lý điều hành các 
trường quốc tế liên cấp quy mô lớn tại các nước Trung Đông. Cả hai ông Clive và Neville sẽ 
tham gia vào Ban Điều dành Cấp cao để đồng bộ hóa hoạt động của toàn hệ thống Trường 
Quốc tế Việt Úc thông qua việc quản lý nhóm các cơ sở của VAS.   

Việc mời các nhà quản lý giáo dục quốc tế giàu kinh nghiệm tham gia vào ban điều hành là 
chiến lược đón đầu của VAS nhằm cập nhật nhanh nhất các phương pháp vận hành tối ưu, 
trau dồi tư duy, phát triển mô hình giáo dục tiên tiến và gia tăng các hoạt động cộng thêm cho 
học sinh. Ngoài việc cải tiến hệ thống vận hành các trường học, đồng bộ và chuẩn hóa chất 
lượng chương trình đào tạo quốc tế; cả hai Giám đốc Điều hành cơ sở mới sẽ tập trung vào 
các hoạt động tăng cường sự hợp tác giữa gia đình và nhà trường và bổ trợ từng giai đoạn 
phát triển của học sinh từ mầm non đến khi tốt nghiệp trung học. 

 “Trong suốt 14 năm phát triển, VAS luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho những giá trị mà học sinh 
sẽ được trau dồi trong quá trình học tập tại trường. Với chiến lược đầu tư nhân sự cấp cao 
này, VAS còn mong muốn mang lại giá trị gia tăng cho học sinh qua việc định hướng phát 
triển thiết thực cho từng cá nhân, bên cạnh cơ sở vật chất hiện đại, chương trình với bằng 
cấp quốc tế và môi trường học chuẩn mực. Các nhà giáo dục cấp cao hiện tại và tiếp nối sự 
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nghiệp của VAS luôn cùng chung tầm nhìn, định hướng: VAS là môi trường giáo dục lý tưởng, 
nơi học sinh trưởng thành theo cách riêng, hạnh phúc và tử tế.” -  theo ông Marcel van Miert, 
chủ tịch điều hành VAS.  

VAS hiện có 7 cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo liên cấp từ mầm non đến trung học 
phổ thông theo hệ song ngữ. VAS là thành viên Trường Quốc tế của Cambridge (Cambridge 
International School) giảng dạy Chương trình phổ thông Cambridge song song với Chương 
trình Văn hóa Quốc gia. 

Hai cơ sở mới Sala tại Quận 2 và Riverside tại Quận 7 sẽ chính thức hoạt động vào tháng 
8/2018, có khả năng chào đón 2000 học sinh mỗi cơ sở. Hội thảo tìm hiểu về chương trình 
học tại VAS, cơ hội nhận học bổng tuyển sinh tại 2 cơ sở mới cũng như giao lưu với ông 
Clive Keevil và ông Neville Sherman sẽ được diễn ra vào ngày 21/4/2018 tại Khách sạn 
Sofitel Saigon. Đăng ký qua số hotline: 0911 267 755 hoặc events.vas.edu.vn. 

Chú thích ảnh: 

1. Ông Clive Keevil - Giám đốc Điều hành Cơ sở Sala Mega Campus, Quận 2 
2. Ông Neville Sherman, phụ trách điều hành và phát triển dự án Riverside Mega 

Campus, Quận 7.  
3. Sala Mega Campus là cơ sở đầu tiên của VAS tại Quận 2, chính thức chào đón học 

sinh từ tháng 8/2018 
4. Phối cảnh xanh của trường liên cấp Riverside Mega Campus, Quận 7 với sức chứa 

gần 2.000 học sinh 
5. Cả hai cơ sở mới đều có phong cách kiến trúc hiện đại và cơ sở vật chất tiên tiến 
6. VAS mong muốn mang lại những giá trị gia tăng cho học sinh bên cạnh những môi 

trường học tập đầy cảm hứng  

 

Thông tin liên hệ: 

Ngô Ly Kha | 0905.462.296 | kha.ngo@vas.edu.vn 
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HCMC, April 9th, 2018 

PRESS RELEASE 

VAS WELCOMES 2 EXECUTIVE CLUSTER SCHOOL DIRECTORS  

AT 2 NEW MEGA CAMPUSES 

 

In August, the Vietnam Australia International School (VAS) will officially launch two new 
Mega Campuses: Sala Mega Campus in District 2 and Riverside Mega Campus in District 7. 
Along with the preparation for these 2 biggest and most modern campuses is the 
participation of 2 experienced international educators in the school operation and 
development board of VAS. Mr. Clive Keevil from Australia is the Executive Cluster School 
Director in charge of developing and managing Sala Mega Campus - District 2 while Mr. 
Neville Sherman from the United Kingdom is the Executive Cluster School Director of 
Riverside Mega Campus – District 7. Both Executive Cluster School Directors have more 
than 30 years of experience in managing many international schools all over the world. 
This is a strategic move of VAS after successfully opening Garden Hills Campus in Go Vap, 
continuing to expand the bilingual education system in Districts 2 and 7 in the school year 
2018-2019. 

Much of Mr. Clive Keevil’s educational experience is related to the setting up, 
development and operation of international schools, including the accreditation and 
supervision of innovative projects. Having previously lived in Ho Chi Minh City and on 
the Executive Director of an International School in HCMC, he has a deep understanding 
of the culture as well as the educational needs of Vietnamese families. Meanwhile, Mr. 
Neville Sherman has more than 35 years of experience and started from a committed 
teacher to become a Principal within 11 years while in the UK. Later, he developed his 
management profession of large-scale international schools in Central Asia. Both Clive 
and Neville will join the Executive Board of VAS to synchronize the operation of the 
entire VAS system through the group management of other VAS campuses. 

To invite international experts in education to participate in the Board of management 
is the strategy of VAS to quickly update the optimal operation, develop advanced 
teaching methods and increase add valuable activities for students. In addition to 
improving the operation of the campuses, synchronizing and standardizing the quality 
of international education programmes; both new Executive Cluster School Directors 
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will focus on the activities that enhance family-school co-operation and complement 
each development phase of the students, from preschool to high school. 

"Throughout the 14 years of development, VAS has always placed a high priority on the 
values that students will gained during their studying. With this investment strategy on 
human resource, VAS hopes to bring added values to the students by focusing on each 
individual’s development, outstanding modern learning facilities, international academic 
standards and ordered school environment. The current and future senior educators of 
VAS share the same vision that VAS is an ideal education environment, where the students 
grow up in their own way."- according to Mr. Marcel van Miert, Executive Chairman of 
VAS. 

The Vietnam Australia International School (VAS) currently has seven campuses in Ho 
Chi Minh City, providing bilingual education from kindergarten to high school. VAS is a 
member of the Cambridge International School which teaches the Cambridge 
Curriculum in parallel with the National Curriculum. 

The two new Sala Mega Campus in District 2 and Riverside Mega Campus in District 7 
will be officially in operation in August 2018, capable of welcoming 2,000 students per 
campus and bring the total of 9 VAS campuses in HCMC . The seminar on VAS education 
programmes, opportunities for scholarships at the two new campuses as well as 
exchanges with Cluster School Directors and Acedemic Board members will take place 
on 21st April, 2018 at Sofitel Saigon Plaza Hotel. Register via Hotline: 0911 267 755 or 
events.vas.edu.vn. 

Photo Caption: 

1. Mr. Clive Keevil - Executive School Director of Sala Mega Campus - District 2 
2. Mr. Neville Sherman, Executive School Director of Riverside Mega Campus, 

District 7. 
3. Sala Mega Campus is the first campus of VAS in District 2, officially welcomes its 

students since August 2018 
4. The green landscape of Riverside Mega Campus - District 7 with a capacity of 

nearly 2,000 students 
5. Both new campuses have modern architectural styles and facilities 
6. VAS wishes to bring more value to the students alongside the inspirational 

learning environments 

Contact Info: 
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Ngô Ly Kha | 0905.462.296 | kha.ngo@vas.edu.vn 


