






















“Giáng sinh chỉ thực sự là Giáng sinh khi chúng ta đón mừng bằng cách trao đi yêu thương cho những 
người cần nó nhất” - Ruth Carter Stapleton.

Đúng như vậy, không phải ai cũng may mắn có được một mùa Giáng sinh ấm cúng, và đâu đó vẫn còn 
những bạn nhỏ kém may mắn ngoài kia. Để Giáng sinh thêm ý nghĩa và đong đầy niềm vui với tất cả mọi 
người, các bạn học sinh UTS đã cùng nhau trao tặng những phần quà nhỏ đến những mảnh đời kém 
may mắn hơn ngoài kia trong hoạt động “Giáng sinh UTS: Chia sẻ yêu thương”.

Đây là hoạt động vô cùng đặc biệt trong Giáng sinh năm 2021 này của UTS - một năm với đầy những 
thăng trầm và khó quên. Nhà trường hy vọng các UTS-ers sẽ tiếp tục lan tỏa tình yêu thương đến toàn 
thể cộng đồng qua nhiều hoạt động ý nghĩa sắp tới. 

“Christmas is most truly Christmas when we celebrate it by giving the light of 
love to those who need it most.” - Ruth Carter Stapleton

Not everyone luckily has a cozy Christmas season. Somewhere there are still less 
fortunate little ones. In order to have a meaningful Christmas and fulfill the joy 
for everyone, UTS Students have come together to give small gifts to help the 
pieces of life out there in the “UTS Christmas: Share the Love” activity.

This is a very meaningful activity, especially at Christmas 2021, a year full of 
ups and downs. UTS hopes UTS-ers will continue to spread the love to the 

whole community through many upcoming activities.

Giáng sinh UTS

“We wish you a Merry Christmas”…
Những giai điệu quen thuộc vang lên báo hiệu 
một mùa Giáng sinh nữa lại đến. Giáng sinh năm 
nào cũng vậy, vẫn là đường phố lấp lánh ánh đèn 
màu, các cửa hàng cửa hiệu được sắm sửa lung 
linh, những cây thông được được trang trí rực rỡ. 

Hàng năm, chúng ta luôn chúc nhau có một 
Giáng sinh an lành, nhưng đối với một năm 2021 
đầy thăng trầm này, bên cạnh “an lành” ta còn 
phải “an toàn” nữa. Tuy cộng đồng UTS vẫn chưa 
thể đón một Giáng sinh với đầy đủ thành viên, 
nhưng chúng mình tin rằng với sự kiên cường và 
đoàn kết của đại gia đình mình, Giáng sinh này 
vẫn thật ấm áp và trọn vẹn với những món quà 
đến từ chính các thành viên “nhà” mình. 

Mong rằng những bài hát đến từ dàn đồng ca 
khối Tiểu học sẽ là món quà đặc biệt giúp toàn 
thể cộng động UTS sưởi ấm tinh thần trong mùa 
Giáng sinh năm nay nhé.

Hãy cùng lắng nghe những giai điệu giáng sinh 
ấy tại đây.

“We wish you a Merry Christmas”… 
This familiar rhythm brings the sign for another 
Christmas season has come. Every Christmas, it 
is still a street with colored lights, shops are stored 
shimmering, pine trees are vividly decorated.

Every year, we always give each other best 
wishes at Christmas, but for this ups and downs 
of 2021, besides “merry” we also have to be “safe”. 
Although the UTS community has not been able 
to celebrate Christmas with all members, we 
believe that with the resilience and solidarity of 
our big family, this Christmas is still warm and 
fulfilled with gifts from our “family” members.

Hopefully, songs from The Primary Choir will be a 
special gift to help warm up our UTS Community 
spirits this Christmas season. 

Let’s listen to these Christmas rhythm here.

HỢP XƯỚNG Giáng sinh
MÓN QUÀ GIÁNG SINH ĐẾN TỪ CÁC 

THÀNH VIÊN NHÀ MÌNH
CHRISTMAS CAROL  -  CHRISTMAS GIFT FROM OUR UTS-ERS

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1947876502070838?__cft__[0]=AZVp_sjBnVNLyKUi3-Ku2u4bs1RvSlNAAKIC7WI4Sj0swp-xKusXQ6TWbF0si2ybQvquq3O_I0zoAnwlPyQbgbUr0rJygpvoi7nwrDiMmO10HPWbGBbCnKdbuWX6hTtOm5GkaMVVSaW7-U_rkMdAvtkx&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1947876502070838?__cft__[0]=AZVp_sjBnVNLyKUi3-Ku2u4bs1RvSlNAAKIC7WI4Sj0swp-xKusXQ6TWbF0si2ybQvquq3O_I0zoAnwlPyQbgbUr0rJygpvoi7nwrDiMmO10HPWbGBbCnKdbuWX6hTtOm5GkaMVVSaW7-U_rkMdAvtkx&__tn__=%2CO%2CP-R
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