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TRONG LỄ “ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH” - NIÊN KHÓA 2015 – 2018
Kính thưa các thế hệ Lãnh đạo nhà trường, các đại biểu, khách quý!
Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc Cha, Mẹ học sinh!
Chúng ta đang có mặt tại đây để cùng chứng kiến chặng đường trưởng thành của các con học
sinh khóa học 15-18. "Hạ nhiên" là khoảng trời đặc biệt và thiêng liêng cho 15-18 và tất cả
chúng ta!
Các con học sinh thân mến!
Chúng ta nồng ấm chào đón và cảm ơn sự có mặt đầy đủ của các thế hệ nhà giáo, các bậc
CMHS, những người hiện đang có mặt trên hàng ghế đầu của Hội trường. Xin cùng các con gửi
tới các Bác, các thầy cô giáo lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và hạnh phúc!
15-18 yêu mến!
HNA nơi chúng ta sống những ngày hạnh phúc dần ẩn vào nơi sâu thẳm trái tim mỗi con 1518 để nhường chỗ cho những ngày mai tươi sáng, đầy thách thức nhưng sẽ tràn ngập niềm vui,
hạnh phúc của những thành công mới. Tháng ngày ở HNA đã tặng thêm cho các con những giá
trị và phẩm chất khiến các con trở nên trưởng thành và ưu tú hơn mỗi ngày, xuất sắc hơn mỗi
năm. Thầy cô HNA đã trao cơ hội trải nghiệm và năng lực tự điều chỉnh để các con vững vàng
bước ra thế giới bên ngoài, trở thành những thực thể không thể trộn lẫn với ai dù các con ở đâu
và làm bất cứ việc gì. Năm tháng ở HNA, các con đã được đắm mình trong tự do phát huy trí
tuệ, cảm hứng và động lực sáng tạo. Cùng bên các con là những thầy cô tận tâm, giỏi nghề,
yêu nghề và rất yêu các con.
Không lâu nữa các con phải nói lời tạm biệt với những nhà giáo đáng tôn kính, những người sẽ
mãi nhớ các con theo cách của riêng mình. Chúng ta nhớ lắm Anh1, Anh2 với vô số “đam
mê”, mê Ams got Talent, mê EP, mê các kì thi chuẩn hóa, nhưng học hóa thì lại chả chuẩn chút
nào! Chúng ta sẽ không quên 39 con của 12 Đ, những người làm chúng ta thực sự tin rằng ở
đâu có Ams ở đó có ủng hộ, nâng đỡ bất luận các con ở nơi đâu. Chúng ta yêu nét vô tư của
Hóa 1, 2: thích học là học, thích ăn là rủ nhau láo ngáo ngoài đường, là guitar, là kèn, là sáo; 12
Lý 1 nhắc chúng ta nhớ về 39 chàng trai, cô gái học điên, học đảo, chẳng hoạt động, không câu
lạc bộ, vậy mà vẫn có những “Nam thần”, những “Drama Queen” trên khắp các post của
confession. 12 L2 cá tính với 34 sắc thái thật là riêng, phong cách, năng nổ, thông minh đến
ngỡ ngàng như Vũ Chí Hiếu tài hoa, đại náo năm châu với ngón nghề cầm kì thi hoạ hay giọng
hát làm say đắm cả những trái tim dù là sắt đá nhất của Phụ Hùng. 34 miếng ghép hoàn hảo
trong một bức tranh dang dở bỏ quên trên tầng ba, nhà B hay phố Nguyễn Tuân. 12 Nga tràn
ngập niềm vui và tiếng cười với Thị Nở-Chí Phèo, có “Romeo &
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Juliet”, có nàng Bạch Tuyết, có cô bé quàng khăn đỏ... 42 cô gái cùng các chàng trai nhẫn nại
đến khâm phục chờ cô giáo trang điểm xuất hiện trong "Ngày hội thầy trò".
Nếu nhẩn nha rong chơi trong các ngày hội thế nào chúng ta cũng thấy một nhúm bé tẻo teo của
12 Pháp 1. Dù trầm lặng trong Ams rộng lớn ồn ào, P1 vẫn đậm sâu và chẳng thể bị phai mờ.
Chúng ta xúc động trước tình yêu bè bạn đã gắn Pháp 2 bên nhau bất chấp thời gian hay khoảng
cách. Cứ tưởng12 Sinh có chút gì nhạt nhạt, ấy vậy mà bùng nổ khúc mắc, rồi hòa giải đã in
dấu để trở thành kỷ niệm khó quên, khó quên đến lạ kỳ. Liệu ai có thể quên nổi Sử 15-18 đầy
cãi vã rồi lại chợt nhận ra để trân quý nhau hơn. 8 cô gái Tin làm nổi bật vẻ vẹn toàn của 26
chàng trai tài hoa, từ rapper đến ảo thuật gia, ca sĩ, nhạc công hay là bác sĩ. 12 Toán 1 bỗng xuất
hiện khả năng tàng hình ở Việt Nam và cùng lúc hiển thị tại Malaysia, dù đang ngồi lặng ngay
ngắn trong kỳ thi AP mà thầy chủ nhiệm cứ vô tư "báo cáo lớp tôi đủ ạ"! 25 mảnh ghép Toán
2 luyến tiếc ngắm cặp kính trắng của Mỹ Linh và lưu luyến mãi dáng vẻ lớp 6 của Magie. Những
mảnh ghép rời rạc chưa hoàn hảo đã làm nên 12 Toán2 rong ruổi trên mọi ngả đường Hà Nội,
lúc Nguyễn Chí Thanh, lúc lại Nguyễn Tuân. Còn đây 37 con hổ khác biệt đến đáng yêu, đầy
cá tính chen nhau trong khoảnh đất đầy kỷ niệm A303, lanh lảnh tiếng Trung quốc để thể sự bất
đồng hiện hữu! 36 nàng văn tuềnh toàng, quần xắn bắp đùi, chẳng có bà tiên, không cần hoàng
tử vẫn trở nên lộng lẫy kiêu sa theo cách của riêng mình, riêng thật là riêng, riêng đến nhầm lẫn
cả Phạm Hoàng Anh.
Chúng ta sẽ nhớ các con, nhớ lắm nét hồn nhiên vô tư của những chàng trai, cô gái tài hoa học
giỏi và đã làm nên nhiều thành tích vượt trội mà lịch sử HNA mãi ghi nhận. 18 huy chương QT,
25 Nhất QG luôn là con số ấn tượng đáng mơ ước của nhiều thế hệ Amser. Phạm Nam Khánh
hay Trần Đức Huy, hay Nguyễn Tiến Nhân và nhiều các con khác nữa, đã dám đặt trọn đam
mê, đầy tâm huyết cho môn học của mình. Các con đã rất thành công và xuất sắc đến phi thường.
Còn nhiều, nhiều lắm, nhiều tới mức phải mất hàng giờ để kể tên những giải thưởng, những hoạt
động thiện nguyện đầy nhân ái mà các con đã làm, đã ghi dấu trong suốt những năm qua.
Cảm ơn các Thầy, Cô giáo đã cho các con yêu thương, đã rèn rũa và đã dạy các con làm người
để các con biết làm nhiều việc tốt, trân trọng những điều tốt đẹp, biết thấu hiểu niềm vui, nỗi
buồn, biết sẻ chia yêu thương, nhiều đam mê, tràn nghị lực, biết dấn thân cống hiến và kiến tạo
nên những giá trị của cuộc đời.
15-18 yêu thương!
Không nhiều thời gian nữa, các con sẽ sải bước xa hơn. Đại học là cơ hội, là môi trường tốt nhất
để các con đặt ra những mục tiêu cho một số phận mà các con mong muốn có. Các con sẽ khám
phá vùng tri thức mà trường phổ thông chưa có, sẽ sở hữu dữ liệu tốt hơn, trí tuệ sắc hơn làm
công cụ đạt được mục tiêu cuộc đời và thành công hơn trong sự nghiệp mà các con theo đuổi.
Chúng ta hiểu rằng viễn cảnh thành công chưa bao giờ khiến các con lo sợ nhưng chúng ta
mong các con ghi nhớ thành công không phải là vận may, mà là thành tựu đòi hỏi sức lao động
bền bỉ, cần đam mê và sự nỗ lực thực sự nghiêm túc của chính các con. Hãy mạnh mẽ, chủ động
và học tập thông minh hơn trong những ngày tới đây. Hãy đừng bao giờ từ bỏ đam mê mà dành
tình yêu, nhiệt huyết của các con cho những gì các con theo đuổi. Hãy xem những năm tháng
đại học của các con là một dự án để khám phá tri thức, phát triển tiềm năng của bản thân mỗi
con. Hãy biết tin vào trí tuệ và nghị lực của chính mình vì đó là thứ không ai có thể lấy đi của
các con. Hãy quyết tâm làm chủ cuộc đời thật sớm và hãy
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đồng hành với yêu cầu làm chủ suốt đời. Hãy đảm bảo rằng chúng ta sẽ luôn biết và nghe về
15-18 vì những lý do tốt đẹp nhất.
Tạm biệt HNA, nhiều trong số các con sẽ tới nhiều vùng lãnh thổ trên khắp thế giới để tiếp tục
con đường học tập và sự nghiệp của mình. Các con hãy gắn tên mình với bất cứ ngôi trường
danh giá nào trên khắp thế giới rộng lớn này. Hãy kết nối với những sinh viên của mọi mầu
da, sắc tộc nhưng hãy luôn giữ lòng trung thành của mình với tinh hoa, hồn cốt của dân tộc. Thế
giới có nhiều con đường, rất nhiều nơi nhưng sẽ chẳng có nơi nào như ngôi nhà nơi các con đã
sinh ra vì vậy hãy yêu và bảo vệ Tổ quốc mình từ bây giờ và mãi mãi về sau! Hãy mang theo
hành trang của các con niềm tự hào Việt Nam và đừng quên mang theo ký ức đẹp tươi với thầy
cô, với bạn bè tại Ams của các con. Hãy khắc ghi công sinh thành của Cha, của Mẹ và đừng bao
giờ cho phép mình quên đi những mái trường, những người thày đã tận tâm đưa các con đến
với tri thức từ ngày các con còn thơ bé.
Xa HNA, những khoảng trống các con để lại rồi sẽ được lấp đầy bằng những thế hệ Amser mới.
Sẽ có nhiều đổi thay, chỉ có một điều duy nhất không thay đổi đó là tình yêu thương của các
thầy cô đã và sẽ dành cho các con, đó là sự bịn rịn của các con với ngôi trường yên ấm đầy kỷ
niệm. Hãy trở về đây với chúng ta bất cứ khi nào các con có thể! Sự có mặt của các con ở Ams,
bên Thầy Cô luôn luôn là điều kỳ diệu!
Xin trân trọng cảm ơn các đại biểu, khách quý, các bậc CMHS đã có mặt cùng các con. Lời cảm
ơn đặc biệt xin dành gửi tới những đồng nghiệp HNA thân mến! Cảm ơn những thành tựu và
cả những thách thức, giận hờn mà 15-18 đã cùng chúng ta trải qua!
Chúng ta sẽ luôn nhớ 15-18 với thật nhiều yêu thương!
Hà Nội ngày 24 tháng 5 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
Lê Thị Oanh
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