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Xin chào và chào mừng Quý phụ huynh và các em học sinh đến với khối Trung học của TH School. Tại TH School, 
chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc hỗ trợ và truyền cảm hứng cho các em học sinh trở thành những nhân tố 
thay đổi tư duy mang tầm quốc tế và sẵn sàng đón nhận các thách thức ở hiện tại và tương lai. Khi việc giảng dạy giải 
quyết và phản ánh đa chiều quá trình học tập sẽ khuyến khích và truyền cảm hứng cho học sinh tham gia. Đổi lại, việc 
học tập sẽ chuyên sâu hơn và phát triển bản sắc sẽ mạnh mẽ hơn; các em học sinh sẽ phát triển và cảm nhận được ý 
thức sâu sắc về cộng đồng và mục tiêu cuộc sống. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách kết hợp hướng dẫn mang 
tính thử thách với kỳ vọng cao và hỗ trợ về mọi mặt - nhận thức, sự phát triển về mặt xã hội và cảm xúc của học sinh. 
Chúng tôi cố gắng quan sát và hiểu từng cá tính độc đáo của học sinh và tạo cho các em những trải nghiệm học tập 
tích cực, hấp dẫn nhằm phát triển các kỹ năng thiết yếu để đáp ứng những đòi hỏi và thách thức của thế giới ngày nay 
cũng như tương lai.

Học tập chuyên sâu và hiểu rõ khái niệm sẽ đạt hiệu quả khi học sinh luôn được tạo cơ hội để tìm hiểu. Điều này cho 
phép học sinh phát triển một cách tự nhiên như những nhà tư duy phản biện và giải quyết vấn đề. Khi các em được 
hướng dẫn ngoài việc tiếp thu kiến   thức nội dung và kỹ năng đơn giản để hướng tới sự hiểu biết sâu sắc về khái niệm, 
nhà trường khuyến khích các em suy nghĩ sáng tạo, đổi mới và tạo kết nối thiết yếu giữa các lĩnh vực quan trọng trong 
thế giới ngày nay. Bằng cách cung cấp cho học sinh các phương pháp tiếp cận dựa trên sức mạnh, thực tiễn phản ứng 
nhanh, phù hợp với ngữ cảnh, chúng tôi ưu tiên toàn bộ học sinh và tạo cho các em những trải nghiệm thúc đẩy niềm 
yêu thích học tập sẽ theo các em suốt cuộc đời.

Tôi rất vinh dự được có cơ hội đóng một vai trò trong hành trình của con Quý vị và mong chờ những trải nghiệm học 
tập đầy ý nghĩa mà chúng ta sẽ có như một phần của gia đình TH School. 

“Một mình chúng ta chỉ có thể làm một chút nhưng cùng nhau chúng ta có thể làm được rất nhiều điều” - Helen Keller
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Heather Pineda
Hiệu trưởng khối Trung học
hpineda@thschool.edu.vn



Lịch giảng dạy của TH School hiện tại có thể truy cập trên Website . Lịch này dựa trên khoảng 180 ngày giảng dạy. 
Nhà trường vận hành hệ thống học kỳ bao gồm xấp xỉ 18 tuần, hoặc 90 ngày cho mỗi học kỳ. 

Đối với lịch giảng dạy, vui lòng xem tại trang điện tử của trường

Trường mở cửa lúc 7:15 mỗi buổi sáng và đóng lúc 16:30 chiều trừ khi có lịch trình khác và được ghi rõ trong lịch giảng 
dạy. Học sinh sẽ rời khỏi trường vào thời gian này tất cả các ngày học.

S E C O N D A R Y  S T U D E N T  &  P A R E N T  H A N D B O O K  
 
SỔ TAY PHỤ HUYNH & HỌC SINH KHỐI TRUNG HỌC

Lịch giảng dạy & Thời gian biểu một ngày học 

 Thông báo học sinh vắng mặt 
 Thông báo đi học muộn hoặc về sớm  
 Nhận bản sao lịch trình/thời khóa biểu  
 Hỏi về các vấn đề hành chính của trường  
 Đặt lịch hẹn với Hiệu trưởng Heather Pineda  

 
 

Chi tiết thông tin liên lạc của phụ huynh
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Thông tin liên hệ với nhà trường
VĂN PHÒNG KHỐI TRUNG HỌC

 Tại cơ sở Chùa Bộc
Địa điểm: Tòa nhà B, Phòng B102
Mở cửa từ 7:30 đến 16:30
Thư ký lớp 6 - 8: Ms. Nguyễn Thu Hà
Thư ký lớp  9 - 12: Ms. Mai Ngọc Vân
Điện thoại: +84 (0)2473092255 – máy lẻ 210
Email: 
secondarysec_cb_02@thschool.edu.vn(Gr. 6 - 8)
secondarysec_cb@thschool.edu.vn(Gr. 9 - 12)

Tại cơ sở Hòa Lạc
Địa điểm: Tòa nhà H, Phòng H304
Mở cửa từ 7:30 đến 16:00
Ms Doãn Minh Anh
Điện thoại: +84 24 7309 2255 - máy lẻ 305
Email:
secondarysec_hl@thschool.edu.vn

Một điều quan trọng là Trường phải có thông tin liên lạc chính xác của phụ huynh và người giám hộ. Phụ huynh phải 
cập nhật tất cả thông tin này và thông báo cho nhà trường về bất kỳ thay đổi nào xảy ra trong năm.

Thông tin liên lạc quan trọng của khối Trung học
 

Hiệu trưởng Trung học  Heather Pineda  

Giám đốc phụ trách Ký túc xá  

Phó Hiệu trưởng - Cơ sở Chùa Bộc Jane Ball  

hpineda@thschool.edu.vn
Sandie Fowler sfowler@thschool.edu.vn 

jball@thschool.edu.vn 

HỌ TÊN EMAIL

Vui lòng gọi điện hoặc email đến Văn phòng khối Trung học để:

https://www.thschool.org/
https://www.thschool.org/calendar/?rq=%20calenda
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Phó Hiệu trưởng - Cơ sở Hòa Lạc  Nick Bernhard   

Cố vấn khối Trung học  
  

nbernhard@thschool.edu.vn
Michelle Lockwood mlockwood@thschool.edu.vn 

 
Các thông tin liên lạc quan trọng khác

 

Tổng Hiệu trưởng  Pete Kennedy   

Giám đốc hệ thống Trường  

Giám đốc Tuyển sinh & Marketing  Phạm Thanh Nga 

superintendent@thschool.edu.vn
Trần Thị Quyên ttquyen@thschool.edu.vn 

ptnga@thschool.edu.vn 

HỌ TÊN CHI TIẾT LIÊN LẠC

(+84) 2473092255 – ext. 285

Phó phòng phụ trách Ký túc xá  

Kế toán trưởng  Nguyễn Thị Trà My 

Đinh Thị Thao dtthao_pa@thschool.edu.vn 

financemanager@thschool.edu.vn 
(+84) 2473092255 – ext. 104

Điều phối xe buýt  

Nurse   

Phạm Đăng Khoa pdkhoa_admin@thschool.edu.vn 

nurse_01@thschool.edu.vn 
(+84) 904393889

Chánh văn phòng  Phạm Thu Thuỷ officemanager@thschool.edu.vn 

Một ngày học tại TH School
Một ngày học tại khối Trung học bao gồm sáu tiết học, mỗi tiết học kéo dài 60 phút. Các môn học được xếp theo một 
thời khóa biểu 4 ngày trong đó học sinh được học luân phiên tám môn học khác nhau trong mỗi bốn ngày để có thể 
tối đa hóa thời gian giảng dạy. Hàng ngày tất cả học sinh đều có 10 phút đầu giờ tại lớp chủ nhiệm. Các hoạt động 
ngoại khóa bắt đầu lúc 15h15 tại cơ sở Chùa Bộc và 15h tại cơ sở Hòa Lạc. Chương trình ngoại khóa kết thúc trước 
16h30 và trường sẽ đóng cửa vào giờ này trừ khi có lịch các hoạt động vào buổi tối.

Chương trình giảng dạy khối Trung học TH School
Chương trình giảng dạy của TH School được phát triển phù hợp với tầm nhìn của Madame Thái Hương và được điều 
chỉnh chi tiết để đáp ứng nhu cầu của các em học sinh. Văn học Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Địa lý Việt Nam và Giáo 
dục công dân được giảng dạy cùng với chương trình quốc tế được thiết kế riêng để hỗ trợ sự phát triển các kỹ năng cần 
thiết nhằm chuẩn bị tốt nhất hành trang tương lai cho các em học sinh. Chúng tôi nỗ lực hỗ trợ các em khám phá 
những ý tưởng mới và trở thành những người giải quyết vấn đề của tương lai trong một thế giới đang thay đổi nhanh 
chóng. Học sinh của TH School sẽ tìm hiểu về thế giới xung quanh, được thử thách về tư duy phản biện và phát triển 
năng lực cần thiết để định hướng và thích nghi thành công với ý nghĩa, mục đích và hạnh phúc đích thực.

CÁC LIÊN LẠC QUAN TRỌNG KHÁC
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LỚP 9 & 10

Học sinh lớp 9 và 10 sẽ học chương trình giáo dục toàn 
diện với định dạng 80/20. 80% chương trình học được 
giảng dạy bằng tiếng Anh, 20% học bằng tiếng Việt tập 
trung vào các yếu tố cần thiết của chương trình Việt 
Nam. 

Để thực hiện triết lý toàn tiện của chúng tôi, TH School 
cung cấp một nhóm các môn học trên diện rộng bao 
gồm: tiếng Anh, Khoa học, Toán học, Nhân văn học, 
Nghệ thuật thị giác,  m nhạc, Giáo dục thể chất và Tư 
vấn/Kỹ năng thế kỷ 21. Các môn học giảng dạy bằng 

LỚP 6 ĐẾN LỚP 8 
 

 
 

Chương trình Trung học cơ sở quốc tế (IMYC) là chương trình 
học nghiêm ngặt được thiết kế xoay quanh những nhu cầu 
thiết yếu của bộ não thanh thiếu niên. Chương trình của nhà 
trường có trọng tâm tổng thể, tập trung vào sự phát triển của 
cá nhân học sinh và các giá trị tư duy quốc tế. Nhằm mục 
đích truyền cảm hứng và khuyến khích các em học sinh, các 
bài học bao gồm các chủ đề liên quan đến toàn cầu như giao 
tiếp, khởi nghiệp, thử thách và tinh thần trách nhiệm. 

Chương trình Trung học cơ sở của chúng tôi cung cấp hầu 
hết các môn học bằng tiếng Anh bao gồm: Toán học, Khoa 
học, tiếng Anh, Nhân văn học, Mỹ thuật,  m nhạc, Giáo dục 
thể chất, STEM với phương pháp học xã hội - cảm xúc. Các 
môn Việt Nam học - Văn hóa và Văn học Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Giáo dục công dân và Địa lý Việt Nam - là một 
phần của chương trình học bằng tiếng Việt. Những học sinh không phải quốc tịch Việt Nam có thể tham gia các lớp học 
về Văn hóa và Ngôn ngữ tiếng Việt.  

tiếng Việt tập trung vào các yếu tố cần thiết của Ngôn ngữ, Văn học, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân Việt Nam. Với 
sự tư vấn từ các giáo viên, học sinh có thể tham dự Kỳ thi Cambridge IGCSE bằng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, Khoa 
học và Toán học. 

LỚP 11  & 12

Chương trình A-Level là chương trình nghiêm ngặt tiền đại 
học được quốc tế công nhận với các kỳ thi bên ngoài vào 
cuối năm lớp 11 và 12. Học sinh lớp 11 và 12 của TH School sẽ 
chọn ra ba môn học để thi chứng chỉ A level hoặc AS. Là 
một phần của chương trình học TH, chương trình A-Level 
được bổ sung các khóa học yêu cầu bằng ngôn ngữ tiếng 
Anh và văn học Việt Nam, lịch sử và văn hóa Việt Nam. 

Các khóa học A-Level được điều chỉnh để phù hợp với nhu 
cầu của các em học sinh và hiện nay các môn học bao gồm 
Toán học, tiếng Anh, Sinh học, Hóa học, Vật lý, Nghiên cứu 
kinh doanh, Viễn cảnh toàn cầu, Du lịch và Lữ hành, Truyền 
thông và Thiết kế Kỹ thuật số cũng như các môn học khác 
khi nhu cầu của học sinh đủ lớn để xây dựng một lớp học. 
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Khu nội trú tại trường TH School
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TH School tự hào là trường học duy nhất cung cấp Khu nội trú tiêu chuẩn quốc tế tại cơ sở Hòa Lạc. Khu nội trú TH là 
ngôi nhà thứ hai nơi học sinh có thể học tập và sinh sống trong môi trường giáo dục quốc tế. 100 học sinh nội trú hiện 
tại của chúng tôi là lứa học sinh đầu tiên có thể tiếp cận với nền giáo dục toàn cầu tốt nhất và các giáo viên đầy kinh 
nghiệm trong một môi trường Nội trú an toàn và thân thiện tại Việt Nam.

Tính chất hòa nhập của khu Nội trú làm cho điều này trở thành một lựa chọn tích cực cho học sinh, tạo cơ hội cho các 
em sống, làm việc và học tập với các bạn, những người sẽ trở thành người bạn suốt đời của các em. Đối với nhiều học 
sinh của chúng tôi không sinh sống tại Hà Nội, ở khu Nội trú là cách duy nhất để theo học tại TH School, nhiều em đã 
vượt qua quãng đường dài để tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ Nội trú hàng tuần cho học 
sinh tại cơ sở Hòa Lạc của chúng tôi, những người sống gần trường hơn và muốn được hưởng các lợi ích của Nội trú 
trong khi tận hưởng thời gian cuối tuần bên gia đình.
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Khu Nội trú được xây dựng với mục đích là trung tâm của cơ sở Hòa Lạc. Đa số học sinh ở Hòa Lạc sống trong khuôn 
viên nhà trường với tư cách là học sinh Nội trú và đây là nhà của các em phần lớn thời gian trong năm và được tiếp cận 
nhiều hơn với các cơ sở vật chất của trường như phòng thể thao, nghệ thuật và âm nhạc và các hoạt động khác vào 
buổi tối và cuối tuần. Các chuyến dã ngoại và các cơ hội hợp tác tăng cường  giúp Học sinh Nội trú có thời gian tập 
trung vào việc phát triển cá nhân trong mặt như:

Tự tin
Tự lập
Kỹ năng tự học
Có động lực 

Cảm thông  
Đổi mới 
Nhận thức về văn hóa 
Hoạt động cộng đồng

Tôn trọng
Tự chăm sóc bản thân và làm việc nhà
Kỹ năng xã hội
Trách nhiệm

Khu Nội trú TH School là một trải nghiệm toàn diện - 
việc học không dừng lại khi giờ học kết thúc và bắt đầu 
vào buổi sáng hôm sau. Học sinh Nội trú được hỗ trợ 24 
giờ một ngày, được sống và học tập cùng nhau và quan 
trọng là các con phát triển tính tự lập và biết tự chăm 
sóc bản thân. Học sinh tham gia vào các hoạt động sau 
giờ học và chúng tôi có các cuối tuần bận rộn với các 
hoạt động và chuyến dã ngoại bao gồm các hoạt động 
phụng sự cộng đồng, giáo dục và các trải nghiệm giải trí. 

Giờ tự học có giám sát buổi tối cho phép học sinh mỗi 
khối học cùng với các bạn để giúp củng cố kiến thức, 
làm bài tập nhóm và chuẩn bị bài đầy đủ cho ngày hôm 
sau. Học viện tiếng Anh của chúng tôi cung cấp chương 
trình học tập và luyện tập chuyên sâu cho các học sinh 
nội trú đang ở trình độ bắt đầu phát triển Tiếng anh, 
giúp các em chuẩn bị bài cho ngày hôm sau. 
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‘’Mười quy tắc hàng đầu’  của khu Nội trú - các tiêu chuẩn do học sinh xây dựng để chung sống trong gia đình TH 
School. Giống như tất cả các gia đình, sống trong khu Nội trú đòi hỏi sự hài hòa và chu đáo. Các học sinh Nội trú của 
chúng tôi tự hào rằng các em đã phát triển quy tắc riêng của mình để chung sống cùng nhau dưới dạng mười quy tắc 
hàng đầu. Phản ánh mục tiêu của trường TH School, chúng tôi lấy mục tiêu hàng ngày là "Tử tế" - mọi việc chúng tôi 
làm với lòng tốt đều mang lại lợi ích cho bản thân và mọi người xung quanh.

 

Các quy tắc vàng

Hãy luôn 
xin phép trước

Không đánh nhau
Không bắt nạt bạn 

  

 
Học hỏi từ những người bạn khác

GIÁ TRỊ  CỐT LÕI LÀ SỰ TỬ TẾ
Hãy đối xử với mọi người theo cách bạn mong muốn được đối xử. 
Hãy luôn hành xử một cách nhân văn

Vui lòng không tự ý vào phòng người khác,
tự ý sử dụng đồ đạc mà chưa xin phép.

Nói
Tiếng Anh

TH School tự hào là
Trường học sử dụng tiếng 
Anh. Nói tiếng Anh, nghe 
tiếng Anh, sống với tiếng Anh

Các chất cấm có hại cho 
con người, hãy cùng 
nhau tạo ra môi trường 
sống an toàn và không có 
chất cấm.

 

Không gây 
cản trở quá trình 
học tập 

Chúng ta đến trường là 
để học tập, đừng gây ra 
bất cứ sự cản trở nào đến 
quá trình học tập.

Hãy tôn trọng 
người khác, đặc biệt 
là những người 
lớn tuổi.
Tất cả chúng ta đều cần cư 
xử một cách lễ phép, và 
xứng đáng được tôn trọng. 
Mọi cá nhân đều được đối xử 
một cách công bằng và được 
tôn trọng.

Tất cả chúng ta đều muốn sống 
trong một môi trường an toàn 
và hạnh phúc, vì vậy mỗi 
chúng ta đều có trách nhiệm 
cùng xây dựng môi trường như 
thế cho tất cả chúng ta.

Chúng ta tự hào về ngôi nhà thứ 
hai của mình tại trường  Nội trú 
TH School - hãy cùng chăm sóc 
cho ngôi nhà chung của chúng 

Chúng ta sẽ học hỏi được nhiều 
hơn khi thực sự hiểu nhau. Hãy bắt 
đầu từ những người bạn chung tại 
trường TH School.

Chúng ta có thể học tập 
từ người khác –bắt đầu 
bằng việc lắng nghe

Không tàng trữ 
chất cấm trong 
trường

Mỗi người đều có quyền quyết định về 
đồ dùng cá nhân của mình, cũng như 
quyết định có chia sẻ đồ dùng đó với ai 
khác hay không

Giữ gìn Khu nội trú 
sạch sẽ và gọn gàng

Hãy tôn trọng
giấc ngủ 
của người khác

Không làm ồn vào ban đêm, 
đóng cửa nhẹ nhàng, đi nhẹ nói khẽ.
Chúng ta cần đảm bảo đi ngủ đúng giờ 
quy định. Ngủ đủ giấc sẽ giúp chúng 
cần thiết lập thời gian ngủ, tất cả 
chúng ta sẽ học tập và làm việc tốt hơn 
khi chúng ta có đủ thời gian nghỉ ngơi.

Hãy tôn trọng
nền văn hóa của
người khác

Luôn lắng nghe 
mọi người.

Hãy luôn tôn trọng những giá trị chung để xây dựng môi trường Nội trú thân thiện và an toàn  
Chia sẻ     Tận dụng mọi cơ hội luyện tập tiếng Anh 

Luôn luôn nói “Xin chào”     Luôn đúng giờ     Luôn giúp đỡ người khác
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Đánh giá & Phản hồi học sinh
Để học sinh đạt được tiến bộ trong quá trình theo đuổi kiến thức học thuật và các kỹ năng cho cuộc sống, những cơ 
hội đánh giá và phản hồi liên tục, hiệu quả phải được xây dựng trên những việc các em làm hàng ngày (đánh giá quá 
trình). Ngoài ra, mỗi môn học xác định một chuỗi các nhiệm vụ/ đánh giá chung tạo ra bằng chứng để cung cấp một 
thước đo tổng hợp hơn về kết quả hoạt động của mỗi học sinh. Thông tin này sẽ được chia sẻ thông qua báo cáo học 
tập, cũng như trong các buổi Họp phụ huynh-hội nghị do học sinh chủ trì.

Các kỹ năng và kiến thức được sắp xếp xuyên suốt trong chương trình giảng dạy và các phản hồi cụ thể cho mỗi học 
sinh cũng như các bước để tiến bộ trong từng lĩnh vực sẽ được đưa ra như một phần của việc đánh giá quá trình. Phản 
hồi trực tiếp và phản hồi qua báo cáo là một phần của Hồ sơ học thuật và hoàn thiện cá nhân cho các trải nghiệm học 
tập của học sinh và sẽ có trên nền tảng Engage dành cho phụ huynh, bổ sung cho Báo cáo học tập của nhà trường. Chi 
tiết đầy đủ về thời điểm của các buổi Họp phụ huynh - Hội nghị do học sinh chủ trì cũng như Báo cáo học tập sẽ có 
trên lịch năm học của nhà trường. 

Kỳ vọng với việc Học tập tại nhà
Việc học tại nhà bao gồm học và làm các bài tập được giao. Số lượng bài tập về nhà học sinh nhận được tùy thuộc vào 
mỗi khối lớp. Mỗi môn học sẽ phân bổ các bài tập đã được thống nhất với nỗ lực hợp tác giữa các giáo viên ở tất cả các 
khối lớp để đảm bảo học sinh có được sự cân bằng và không bị quá tải khi kết thúc một ngày học. Tất cả các bài tập và 
chi tiết có thể được tìm thấy trên hệ thống thông tin của học sinh.
Với Khối 6 và 7, mỗi bài tập thường được hoàn thành trong  khoảng 20 phút; bởi vậy học sinh nên dành trung bình 
khoảng 40 phút cho việc học tại nhà vào mỗi buổi tối.
Với Khối 8,9 và 10, mỗi bài tập thường được hoàn thành trong khoảng 30 phút; bởi vậy học sinh nên dành trung bình 
khoảng 1h cho việc học tại nhà vào mỗi buổi tối.

Các lý do không hoàn thành bài tập về nhà cần được xác nhận bới phụ huynh học sinh thông qua email hoặc hệ
thống thông tin học sinh.
Học sinh cần ghi tất cả các bài tập về nhà vào sổ tay học sinh cho từng môn học và hạn  nộp bài.
Học sinh nên tránh làm các bài tập về nhà vào phút chót, thay vào đó các em cần lên kế hoạch hoàn thành 
bài trước.
Nếu một học sinh gặp khó khăn trong việc làm bài tập về nhà, em cần tìm kiếm sự trợ giúp từ giáo viên trước hạn 
nộp bài.

Với Lớp 11 và 12, học sinh sẽ dành trung bình khoảng hai đến ba giờ mỗi tối cho việc học ở nhà; tuy nhiên có thể mỗi 
hôm sẽ một khác tùy thuộc vào mỗi loại bài tập và khả năng quản lý thời gian của học sinh, yêu cầu môn học cụ thể và 
hạn làm bài trong năm học. Vào đầu năm học, học sinh được cung cấp thông tin tổng quan về những hạn nộp bài 
chính cho các môn học A-Level của mình. Với Lớp 11, học sinh được hỗ trợ tìm các phương pháp học tập độc lập và lên 
kế hoạch cũng như quản lý các thời hạn cho các dự án bài tập lớn các em sẽ có trong hai năm học của chương trình 
A-Levels.
Học sinh được kỳ vọng và khuyến khích:

Lên kế hoạch thời gian một cách tỉ mỉ bằng cách sử dụng lịch / nhật ký bao gồm thời hạn dài hạn, học ôn thi, v.v.
Trao đổi và thảo luận với giáo viên, trước bất kỳ thời hạn nào, nếu các em không thể hoàn thành bài đúng hạn.
Nói chuyện với giáo viên nếu các em đang gặp khó khăn với khối lượng và thời hạn nộp bài
Đảm bảo các em không dành một khoảng thời gian không cân đối cho một môn học, và nếu có các em cần trao 
đổi với giáo viên sớm nhất có thể.
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Hỗ trợ Văn hóa học tập tích cực

Động lực thông qua sự ghi nhận
Ghi nhận sự thành công & Xây dựng các kỳ vọng
Chúng tôi đặt mục tiêu tạo các cơ hội cho học sinh thể hiện các giá trị của TH School. Việc xác lập và ghi nhận mục tiêu 
đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành bản sắc và phát triển tính hiệu quả và động lực của bản thân ở các em 
học sinh. Chúng tôi công nhận và tôn vinh thành tích và tiến bộ xã hội và học tập.
Chúng tôi tôn vinh các công việc và hành vi của học sinh theo từng ngày dựa trên nhiều cách thức khác nhau: 

Thừa nhận bằng lời nói - thông qua giáo viên bộ môn
Văn bản xác nhận về bài tập của học sinh
“Nói ra ý kiến” trong suốt các buổi họp và tiết học cố vấn
Điểm Nhà - do giáo viên và nhân viên ghi lại trên hệ thống quản lý thông tin của trường. 
Giới thiệu đến các nhóm lãnh đạo để được ghi nhận thông qua lời nói
Liên hệ với phụ huynh

Nhiều phần thưởng chính thức hơn bao gồm: 
Các buổi gặp kỉ niệm định kỳ
Chứng chỉ điểm Nhà - đồng (50), bạc (100), vàng (150)
Chứng chỉ và phần thưởng theo chủ đề/ sự kiện cụ thể
TH School Challenge 
Giải thưởng Speech Day đối với các môn học cụ thể; giải thưởng phụ đạo vì luôn duy trì các giá trị của TH School
Giải thưởng TH Madam Thái Hương vì đã có đóng góp xuất sắc cho trường
Học sinh tham gia nhiều sự kiện đa dạng về văn hóa và thể thao. 

An toàn học sinh: Đến và Rời khỏi trường
TH School là một trường học khép kín. Các khách vãng lai đến trường phải trình diện ở cổng an ninh với chứng minh 
nhân dân để nhận Thẻ khách. Phụ huynh học sinh cần xuất trình thẻ phụ huynh tại cổng khi vào khuôn viên trường. 
Những khách vãng lai khác cần đeo Thẻ khách của trường trong suốt thời gian ở trong khuôn viên viên trường.  
Trong thời gian học tại trường, học sinh không được phép rời khỏi trường mà chưa có sự đồng ý của bố mẹ và Hiệu 
trưởng. Học sinh cần lấy thẻ Rời khỏi trường sớm từ văn phòng khối Trung học.

Thẻ ID TH School
Thẻ ID TH School được cấp để: 

Xác định chủ thẻ hiện tại là thành viên của cộng đồng TH School. 
Cho phép sử dụng cơ sở vật chất của trường trong phạm vi đủ điều kiện của chủ thẻ.

Thẻ học sinh
Tất cả học sinh đã đăng ký sẽ được cấp một thẻ học sinh trong quá trình học tại TH School. Để cập nhật tình trạng thẻ, 
học sinh sẽ nhận thông báo khi chuyển từ một bộ phận của trường sang bộ phận khác. Học sinh khối Trung học có 
trách nhiệm giữ thẻ của mình. 



 
 

 12

Thẻ phụ huynh
Tất cả phụ huynh đã đăng ký sẽ được cấp thẻ phụ huynh. Phụ huynh sẽ xuất trình thẻ tại cổng trước khi vào khuôn viên 
trường. Phụ huynh có thể sẽ được yêu cầu xuất trình thẻ khi đón con của mình tại lớp học hoặc điểm đón học sinh. 
Phụ huynh sẽ sử dụng thẻ TH School để mượn sách từ thư viện và nhận ưu đãi giảm giá khi mua hàng/sử dụng dịch vụ 
tại các cửa hàng trong trường. 

Thẻ đưa đón học sinh
Những người được quyền đưa đón học sinh sẽ được cấp một thẻ “Pick-Up” (Đưa- đón). Phụ huynh phải đăng ký người 
“Đưa - đón” cụ thể với bộ phận Tuyển sinh của TH. 

Phát hành thẻ
Văn phòng Tuyển sinh TH School sẽ phát hành các loại thẻ ID. 

Duy trì thẻ
Tất cả chủ thể có trách nhiệm giữ thẻ an toàn và hoạt động tốt. Việc đục lỗ, bẻ cong, gấp, hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác 
đối với thẻ, làm mất thẻ do sơ suất, tai nạn hoặc trộm cắp, chủ thẻ phải trả phí thay thế thẻ mới. Nếu thẻ không hoạt 
động bình thường do lỗi in, thẻ thay thế sẽ được phát hành miễn phí.
Thẻ ID TH School  bị mất hoặc bị đánh cắp cần phải được thông báo ngay với Văn phòng Tuyển sinh TH để bảo vệ dữ 
liệu và quyền truy cập của trường. 
TH School  sẽ cung cấp thẻ thay thế với mức phí 50.000 đồng. Việc làm thẻ mới sẽ mất 10 ngày làm việc.

Hủy và Vô hiệu hóa thẻ ID
Thẻ ID là tài sản của TH School. Thẻ ID phải được hoàn trả và hủy bỏ khi học sinh (phụ huynh) không còn theo học tại 
TH School. Thẻ ID có hiệu lực không quá 4 năm tính từ ngày phát hành. Sau thời gian này, nếu chưa được cập nhật tình 
trạng thẻ, một thẻ thay thế mới sẽ được cấp miễn phí. replacement card will be provided free of charge.

Đồ đạc của học sinh & Đồ thất lạc
Quý phụ huynh vui lòng dành thời gian để dán nhãn lên tất cả đồ đạc của con Quý vị. 

TH School thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để đảm bảo an ninh chung cho tài sản trong các tòa nhà và 
khuôn viên trường học. Tuy nhiên, học sinh không nên mang theo đồ đạc cá nhân có giá trị, quá nhiều tiền hoặc các vật 
dụng có giá trị tình cảm đến trường. TH School không chịu trách nhiệm thay thế đồ dùng và vật có giá trị bị mất, thất 
lạc, mất cắp hoặc hư hỏng.

Bất cứ đồ vật nào được đem đến trường cũng phải được dán nhãn rõ ràng. Tất cả học sinh phải có trách nhiệm với đồ 
đạc cá nhân của mình. Việc này giúp học sinh (và nhà trường) tìm kiếm quần áo và đồ đạc thất lạc cho các em. Đồ thất 
lạc sẽ được cất giữ ở quầy lễ tân và thông báo rộng rãi để tìm được chủ nhân của món đồ đó. Học sinh có thể đến lấy lại 
đồ thất lạc trước giờ học, trong giờ nghỉ giữa giờ hoặc sau khi tan trường tại quầy lễ tân.
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Các điều nghiêm cấm
TH School là trường học không hút thuốc. Việc hút thuốc lá/thuốc lá điện tử là không được phép trong khuôn viên 
trường tại bất kỳ thời điểm nào. Ngoài ra, những điều dưới đây không được phép đưa vào khuôn viên trường vì lý do an 
toàn và sức khỏe: 

Chó hoặc bất kỳ vật nuôi nào khác, ngoài trừ động vật phục vụ
Tất cả các loại vũ khí (thật hoặc giả)
Chất nổ
Các đơn đặt hàng và giao hàng thực phẩm từ các nhà cung cấp bên ngoài ngoại trừ các buổi lễ đã được sự đồng ý

Học sinh không được phép sử dụng hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phân phối rượu, thuốc lá hoặc ma túy tại bất 
kỳ hoạt động nào do nhà trường tài trợ cả trong và ngoài khuôn viên trường. Việc sử dụng, sở hữu hoặc phân phối ma 
túy bị nghiêm cấm và bất hợp pháp. Việc vi phạm quy định này sẽ bị đuổi học. 

Quy định về Trang phục
Tại TH School, chúng tôi mong muốn các em học sinh chịu trách nhiệm về việc học và hành vi của mình. Đổi lại, học 
sinh được hướng dẫn để thực hiện với thái độ tích cực, tôn trọng bản thân và thành công. Là một phần của cách tiếp 
cận độc đáo này, học sinh sẽ được cấp đồng phục để mặc trong các dịp trang trọng. Đối với các ngày khác trong tuần, 
học sinh có thể lựa chọn mặc đồng phục hoặc tự chọn trang phục của mình.
Các tiêu chuẩn sau được áp dụng:

Quần sooc phải che hết bắp đùi
Giày dép phải là giày thể thao, xăng-đan hoặc giày. 
Không được đi dép lê, dép xỏ ngón và dép Crocs. 
Đồ ngủ không phù hợp khi mặc đến trường
Quần áo không nên để bị rách, bẩn hoặc nhếch nhác
Không mặc quần áo có thông điệp không phù hợp/mang tính xúc phạm 
Nên tránh các phong cách cực đoan
Không mặc quần áo dễ bị lộ các bộ phận trên cơ thể 
Không mặc quần áo có khe hở hoặc dễ bị lộ đồ lót. 

Khi tham gia các chuyến đi dã ngoại hoặc các hoạt động thể thao, học sinh nên mặc trang phục phù hợp. 
Đối với các dịp lễ trang trọng của trường, quy định về lễ phục sẽ được yêu cầu khi tham gia. Các ngày lễ quan trọng bao 
gồm: Lễ Khai giảng, lễ Tốt nghiệp, v.v

Chính sách Chất lượng không khí & An toàn mặt trời
Nhà trường giám sát chất lượng không khí ngoài trời (AQI) vào mỗi buổi sáng và tuân theo quy trình được trình bày tại 
ĐÂY
Phương pháp đo AQI có thể được tìm thấy ở LINK này
Chúng tôi là trường học an toàn với ánh mặt trời; các em học sinh được khuyến khích đội mũ có vành khi học tập và vui 
chơi ngoài sân cũng như thoa kem chống nắng để bảo vệ thêm.

Vắng mặt hoặc Đến muộn & Về sớm 

Vắng mặt hoặc Đến muộn
Phụ huynh phải gọi điện đến Văn phòng khối Trung học theo số điện thoại +84 (0)2473092255 – máy lẻ 210 trước 
08:00 sáng để thông báo  với nhà trường về việc vắng mặt hoặc đi học muộn của học sinh. Nhà trường đánh giá cao 
khi phụ huynh thông báo trước về việc nghỉ học của con Quý vị. 

https://docs.google.com/document/d/1rHj1HFdZ55EV_SjWULxXoUYBdoJCa6ggdfHA_3l7GvU/edit
https://docs.google.com/document/d/1rHj1HFdZ55EV_SjWULxXoUYBdoJCa6ggdfHA_3l7GvU/edit
http://aqicn.org/city/vietnam/hanoi/us-embassy/
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Thư ký trường sẽ gọi điện cho phụ huynh của học sinh vắng mặt không rõ nguyên nhân để xác định lý do và địa điểm 
hiện tại của học sinh. 
Tất cả sự vắng mặt đều được ghi lại trong hồ sơ của học sinh. Trong trường hợp học sinh và/hoặc gia đình chọn nghỉ 
học theo kế hoạch, nhà trường sẽ không bố trí học thêm. Học sinh có trách nhiệm trao đổi với giáo viên về các bài tập 
và nội dung đã học và tự học bù. 
Những học sinh liên tục đi học muộn hoặc vắng mặt có thể sẽ nhận sự can thiệp hành vi khách quan, chẳng hạn như 
học sinh đó sẽ có người cố vấn để kiểm tra hàng ngày hoặc nhận hỗ trợ về tổ chức và quản lý thời gian. Thông tin bổ 
sung về việc điểm danh có trong chính sách về hành vi và kỳ vọng của TH School. 

Về sớm
TH School là trường học khép kín. Chính vì vậy, học sinh sẽ không rời khỏi trường mà chưa có sự cho phép của phụ 
huynh và bộ phận hành chính. Nếu một học sinh cần phải về sớm trước khi kết thúc giờ học, phụ huynh phải liên hệ với 
Văn phòng khối Trung học để thông báo. Văn phòng sẽ cấp thẻ cho phép rời trường sớm để học sinh xuất trình với bộ 
phận an ninh tại cổng chính. 

Các kỳ vọng về hành vi ứng xử của học sinh
Một nền văn hóa tổng thể về sự tích cực và tôn trọng lẫn nhau được nuôi dưỡng khi tất cả các thành viên trong cộng 
đồng nhà trường cảm thấy an toàn, được đối xử một cách tôn trọng và tự trọng và coi trọng lẫn nhau. Đây là trách 
nhiệm của tất cả mọi người. Các em học sinh tại TH School hiểu rằng các em chịu trách nhiệm về hành động của mình 
và những hành động đó sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến người khác. Tất cả các thành viên trong cộng đồng 
nhà trường chịu trách nhiệm tập thể về việc đẩy mạnh những hành vi tích cực và phản ứng phù hợp với những hành vi 
chưa tích cực.

Các khu vực ngoài giới hạn của 
nhà trường 
Trong ngày sẽ có những khu vực trong khuôn viên trường học sinh 
không được phép qua lại vì lý do an toàn. Để biết thêm chi tiết, vui 
lòng tham khảo Chính sách về Kỳ vọng và Hành vi của học sinh.

Hòa đồng với bạn bè, thầy cô giáo và nhân viên nhà trường
Có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh
Chu đáo, có sự quan tâm và giúp đỡ 
Lễ phép
Làm việc trên tinh thần hợp tác
Kiên cường
Là những người hỏi tích cực
Tự định hướng việc học của bản thân
Cam kết quản lý thời gian
Hoàn thành các nhiệm vụ được giao

Tại TH School, chúng tôi tin rằng các em học sinh chính là những 
người điều hướng cho việc học của các em. Các giáo viên sẽ hỗ trợ và 
tạo điều kiện cho các trải nghiệm học tập nhưng mỗi học sinh có 
trách nhiệm đảm bảo rằng các em tham gia đầy đủ các hoạt động 
học tập. Để làm được việc này, nhà trường mong muốn các em học 
sinh cần: 
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Quản lý hành vi ứng xử
Một môi trường TH School thúc đẩy việc học tập hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực của cộng đồng nhà trường là trọng 
tâm những gì chúng tôi thực hiện. Điều này không phải là ngẫu nhiên. Việc thiết lập, xây dựng và đặt niềm tin vào các 
mối liên hệ giữa nhân viên trường, học sinh và phụ huynh là nền tảng của sự phát triển và thành công của các em học sinh. 
Nhà trường đang xây dựng và nuôi dưỡng môi trường giúp đỡ mà ở đó chúng tôi thiết lập các kỳ vọng về hành vi ứng xử 
như sau: 

Thiết lập các kỳ vọng rõ ràng về hành vi ứng xử. 
Kỳ vọng học sinh hành động có trách nhiệm, biết suy nghĩ và tự điều chỉnh bản thân. 
Tạo cơ hội cho học sinh phát triển sự cảm thông, giúp đỡ lẫn nhau và phát triển nhận thức xã hội để nâng cao cảm   
giác thân thuộc và bản sắc cá nhân. 
Nỗ lực ngăn chặn mọi hình thức bắt nạt. 
Làm việc cùng với phụ huynh để thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài và tin cậy giữa gia đình và nhà trường. 

Để làm được điều này, chúng tôi sử dụng các phương pháp phục hồi để hỗ trợ học sinh phát triển nhận thức về bản 
thân và xã hội, sự đồng cảm và tôn trọng và bằng cách khuyến khích các em suy nghĩ về hành vi của mình ảnh hưởng 
đến người khác như thế nào. Thực hành phục hồi cho phép tất cả các bên có tiếng nói và được lắng nghe.

Thông tin bổ sung về Chính sách Hành vi và Kỳ vọng của Học sinh có thể được xem tại đây.

Sự trung thực trong học 
TH School rất coi trọng sự trung thực và liêm chính. Tất cả các thành viên của cộng đồng nhà trường (học sinh, nhân 
viên, giáo viên, phụ huynh và ban giám hiệu) phải cư xử với tính chính trực và trung thực trong học tập. Quy định về sự 
trung thực tro ng học tập của TH School cung cấp thông tin cụ thể về các kỳ vọng của học sinh. 

Chính sách về Kỳ vọng và Hành vi ứng xử của Học sinh giải thích thêm về hậu quả đối với những hành vi và quyết định 
không phù hợp các nguyên tắc về sự trung thực. Các chính sách cũng có thể được xem trên trang web của trường

https://static1.squarespace.com/static/59f286aa4c0dbf9244a43d28/t/5c8f21c3971a1808b4953529/1552884184367/TH+School+Academic+Integrity+Policy+%7C+Qui+%C4%91i%CC%A3nh+ve%CC%82%CC%80+trung+thu%CC%9B%CC%A3c+trong+ho%CC%A3c+ta%CC%A3%CC%82p.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59f286aa4c0dbf9244a43d28/t/5c8f21c3971a1808b4953529/1552884184367/TH+School+Academic+Integrity+Policy+%7C+Qui+%C4%91i%CC%A3nh+ve%CC%82%CC%80+trung+thu%CC%9B%CC%A3c+trong+ho%CC%A3c+ta%CC%A3%CC%82p.pdf
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Giảng dạy & Học tập tại TH School

Các nguyên tắc và triết lý ngôn ngữ
Ngôn ngữ là nền tảng của việc học tập. Nhà trường giáo dục tất cả học sinh cách tư duy và giao tiếp thông qua việc tìm 
hiểu để có một thế giới quan toàn diện và phát triển như những người giao tiếp cởi mở có thể hiểu rõ và đánh giá cao 
văn hóa, các câu chuyện, quan điểm, giá trị, đức tin và thái độ của chính mình cũng như nuôi dưỡng những điều tương 
tự với người khác. Chúng tôi thực hiện điều này thông qua nhiều phương thức giao tiếp và thông qua việc phát triển 
các kỹ năng bằng cách thực hiện các nguyên tắc sau:

Ngôn ngữ là nền tảng của toàn bộ việc học tập và thể hiện sự hiểu biết
Tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp và giảng dạy chính tại TH School và luôn được sử dụng khi các nhóm xã hội nói 
nhiều ngôn ngữ khác nhau 
Việc tham gia vào cộng động địa phương khiến TH School trở nên phong phú hơn; văn hóa và truyền thống Việt 
Nam được tôn vinh và vun đắp thông qua chương trình Việt Nam học và tiếng Việt được học ở tất cả các cấp học. 
TH School tạo cho học sinh rất nhiều cơ hội để phát triển sự tự tin như những người giao tiếp hiệu quả trong việc 
sử dụng ngôn ngữ. 
Tất cả các giảng viên và nhân viên của TH School đều là những giáo viên ngôn ngữ; việc phát triển kỹ năng viết, 
nói, nghe và đọc là trách nhiệm và nỗ lực của cộng đồng. 
Tất cả các giáo viên và nhân viên TH School thể hiện và thúc đẩy sự hiểu biết và nền tảng văn hóa của học sinh 
như một phần trong công việc giảng dạy các em ở tất cả các lĩnh vực trong cộng đồng nhà trường. 
TH School công nhận việc sử dụng phiên dịch trong môi trường học tập và xã hội như một cách để hỗ trợ học sinh 
phát triển các kỹ năng ngôn ngữ bằng việc mở rộng vốn ngôn ngữ mà không làm giảm sự nhạy bén ngôn ngữ mà 
học sinh đang có sẵn. 
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Sự quan tâm với học sinh
TH School cam kết về sự an toàn và bảo vệ trẻ em cũng như tất cả thành viên của cộng đồng nhà trường. Mỗi thành 
viên của cộng đồng TH School cần đối xử với bản thân và những người xung quanh một cách tôn trọng.
Để đạt được điều này, nhà trường mong muốn các em học sinh luôn ghi nhớ các quan điểm cá nhân có giá trị có thể 
giúp các em: 

Hòa đồng với bạn bè, thầy cô giáo và nhân viên nhà trường
Có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh
Chu đáo, có sự quan tâm và giúp đỡ 
Lễ phép
Làm việc trên tinh thần hợp tác

Đổi lại các giáo viên sẽ đem đến những bài giảng tâm huyết bằng các tạo nên các nhiệm vụ:
Năng động
Tương tác
Có tính thử thách phù hợp
Có mục đích
Kết nối với các sở thích của học sinh

Giáo viên sẽ thiết lập một môi trường học tập tích cực bằng cách nuôi dưỡng cảm giác thân thuộc, ý nghĩa và an toàn 
về cảm xúc để học sinh cảm thấy thoải mái khi chấp nhận rủi ro và làm việc với nhiều bạn khác nhau
Giáo viên sẽ quản lý lớp học hiệu quả bằng cách tạo ra một môi trường yên tĩnh, trật tự, thúc đẩy quyền tự chủ và cho 
phép học sinh tập trung vào việc học
Giáo viên sẽ có phương pháp giảng dạy đáp ứng sự phát triển bằng cách sử dụng kiến   thức về sự phát triển của trẻ, 
cùng với sự quan sát học sinh, để tạo ra một môi trường học tập phù hợp với sự phát triển.

Các Dịch vụ Học sinh và
Hành trình của học sinh

Kiên cường
Là những người hỏi tích cực
Tự định hướng việc học của bản thân
Cam kết quản lý thời gian
Hoàn thành các nhiệm vụ được giao

Tất cả học sinh TH School sẽ được cung cấp một Hồ 
sơ Học thuật và Bồi dưỡng Cá nhân được thiết kế để 
hỗ trợ và theo dõi quá trình học tập trong suốt hành 
trình của học sinh.

Chúng tôi tin tưởng vào việc hỗ trợ học sinh một 
cách toàn diện và may mắn có được đội ngũ nhân 
viên dịch vụ học sinh có trình độ tốt có thể hỗ trợ lập 
kế hoạch lộ trình trong mọi lĩnh vực phát triển nhận 
thức, xã hội và cảm xúc. Cố vấn học sinh và các giáo 
viên chuyên môn được đào tạo để hỗ trợ học sinh 
với các nhu cầu học tập đa dạng trong mọi lĩnh vực. 
Đội ngũ Dịch vụ Học sinh làm việc chặt chẽ với tất 
cả các giáo viên và nhân viên để đảm bảo mọi nhu 
cầu của tất cả học sinh đều được xác định và đáp ứng 
một cách thích hợp.
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Tư vấn tại TH School
Cố vấn học sinh của nhà trường sẽ đưa ra các giờ tư vấn học tập, xã hội và cảm xúc cũng như thông tin về các hội thảo 
hướng nghiệp và đại học cho học sinh. Cố vấn học sinh cũng đóng một vai trò không thể thiếu trong các cuộc họp 
quyết định dựa trên dữ liệu, đưa ra các biện pháp can thiệp hành vi, giám sát học sinh và cung cấp đầu vào trong tất cả 
các lĩnh vực của chương trình học.
Đôi khi, học sinh gặp khó khăn và có thể được hỗ trợ bổ sung ngoài những hỗ trợ các em nhận được từ gia đình, bạn bè 
và giáo viên. Nếu con Quý vị trải nghiệm, biểu hiện hoặc nói về bất kỳ vấn đề nào dưới đây, vui lòng liên hệ với giáo 
viên của con bạn, cố vấn học sinh hoặc thành viên của ban giám hiệu. Phát hiện và hành động sớm là chìa khóa quan 
trọng, và việc bỏ qua hoặc loại bỏ các vấn đề tiềm ẩn, chỉ coi như một giai đoạn có thể gây bất lợi cho tâm sinh lý của 
học sinh.

Cố vấn học sinh đóng vai trò là người bênh vực học sinh và sẽ cung cấp các chiến lược hỗ trợ và đối phó, đưa ra các 
biện pháp can thiệp và làm việc với tất cả các thành viên có liên quan trong cộng đồng trường học để đảm bảo tâm lý 
tích cực cho học sinh.
Cố vấn học sinh của TH School luôn sẵn sàng hỗ trợ học sinh và phụ huynh khi cần thiết để trao đổi về hành trình và 
kế hoạch lộ trình của học sinh bất cứ lúc nào.

Bắt nạt
Rối loạn ăn uống
Tự làm hại bản thân

Y tế & Chăm sóc sức khỏe
Sức khỏe của học sinh là nền tảng cho thành công trong học tập. Chúng 
tôi tự hào không chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ hàng ngày cho 
học sinh mà còn tạo cơ hội cho học sinh phát triển khả năng thể chất 
của mình để luôn khỏe mạnh cùng với chương trình dinh dưỡng được 
thiết kế đặc biệt.
Phòng Y tế với một y tá của nhà trường mở cửa từ 8:00 - 17:00 Thứ Hai 
tới Thứ Sáu. Mục đích chính của phòng Y tế là sơ cứu cho học sinh, nhân 
viên và khách tới trường.
Y tá trường giải quyết một cách tức thì các vấn đề sức khỏe phát sinh 

Hồ sơ y tế học sinh
Các mẫu đơn y tế học sinh đã được điền đầy đủ phải được nộp trước khi bắt đầu nhập học như một phần của quy trình 
đăng ký. Phụ huynh cần cập nhật cho nhà trường về bất kỳ vấn đề y tế nào liên quan đến con mình.
Phụ huynh cũng cần ký đơn sau để cho phép đội ngũ y tế/ giáo viên sử dụng thuốc không kê đơn nếu cầu thiết.
Phiếu ủy quyền y tế: Phụ huynh điền vào đơn này nếu học sinh có nhu cầu sử dụng thuốc thông thường hoặc theo 
đơn. Học sinh không được phép mang thuốc trong cặp sách hoặc tủ đồ cá nhân.
Chi tiết liên lạc khẩn cấp: Việc phụ huynh cung cấp số điện thoại di động hoặc điện thoại bàn hiện tại và các chi tiết 
liên hệ khẩn cấp được chỉ định cho nhà trường là vô cùng quan trọng.
Chấy: Nếu nhà trường được thông báo hoặc phát hiện một trường hợp có chấy, tất cả phụ huynh sẽ được thông báo 
và liên hệ để được tư vấn về chấy. Học sinh sẽ không phải về nhà nếu phát hiện có chấy trong ngày học; tuy nhiên, 
nhà trường sẽ thông báo và tư vấn với phụ huynh. Học sinh có thể trở lại trường sau khi bắt đầu được điều trị.

trong một ngày học, cung cấp các dịch vụ sơ cứu và sức khỏe cơ bản, và có nhiệm vụ điều phối  mọi hỗ trợ y tế bên 
ngoài hoặc cấp cứu khi cần thiết; y tá trường cũng giám sát các nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của các bệnh hoặc tình 
trạng truyền nhiễm.
Hàng năm vào khoảng tuần cuối cùng của tháng 9, TH School sẽ ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ y tế uy tín 
để tiến hành khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho tất cả học sinh. Sau đó, kết quả kiểm tra sức khỏe sẽ được chia 
sẻ với phụ huynh và một bản sao được lưu trong hồ sơ của học sinh. Nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra sức khỏe cũng 
dự kiến sẽ làm các báo cáo so sánh về sức khỏe tổng thể của học sinh.

Trầm cảm hoặc các thử thách cảm xúc khác
Căng thẳng tột độ
(Bị nghi ngờ) lạm dụng
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QUY TRÌNH  

Ốm nhẹ
Các triệu chứng bao gồm:

Nhiệt độ ít hơn 39° C
Vết bầm nhỏ
Vết thương nhỏ

 
 

 
  

  

Bước 1: Giáo viên / Trợ giảng khi thấy triệu chứng này sẽ đưa học sinh đến phòng y tế.
 

 

 
 

Quy trình xử lý bệnh
Phòng y tế của chúng tôi xử lý các tai nạn nhỏ hoặc triệu chứng ban đầu của bệnh tật. Nếu học sinh xuất hiện các triệu 
chứng liên quan đến bệnh truyền nhiễm hoặc lây nhiễm, chẳng hạn như: nhiệt độ từ 39 độ C trở lên, nôn mửa, tiêu 
chảy, viêm kết mạc do vi rút hoặc vi khuẩn, hoặc bất kỳ bệnh nào khiến các em không thể tham gia lớp học. Nếu các 
bệnh trên chưa được điều trị dứt điểm, học sinh phải ở nhà cho đến khi hồi phục hoàn toàn để trở lại trường mà không 
gây nguy hiểm cho sức khỏe của người khác.
Khi học sinh bị bệnh, học sinh được khuyến khích đến gặp y tá. Tuy nhiên, học sinh cần phải xin phép giáo viên của 
mình. Nếu học sinh bị ốm vào giờ nghỉ hoặc giờ ăn trưa, học sinh phải báo cáo với văn phòng để xin giấy phép. Trong 
trường hợp khẩn cấp, học sinh có thể được người lớn đưa đến gặp y tá ngay lập tức.
Để ngăn ngừa sự lây nhiễm cho các học sinh và giáo viên/ nhân viên trong trường, vui lòng giữ trẻ bị sốt hoặc bị tiêu 
chảy ở nhà trong 24 giờ sau khi hạ sốt hoặc đợt tiêu chảy cuối cùng. Chúng tôi cảm ơn Quý vị vì với sự hỗ trợ này.

LOẠI BỆNH

Bước 2: Y tá của trường kiểm tra và đánh giá tình trạng của học sinh. 
Phụ huynh được thông báo. Học sinh được điều trị và đưa trở lại lớp học hoặc đưa 
về nhà nếu cần thiết do phụ huynh hoặc người giám hộ được ủy quyền đến đón.

Bước 3: Giáo viên và phụ huynh được thông báo về tình hình. Các báo cáo sự cố
được tạo và lưu trong hồ sơ học sinh.

Khẩn cấp
Nhiệt độ cao hơn 39° C
Các thương tích
nghiêmtrọng hơn cần
được bác sĩ đánh giá

 

 
 

Bước 1: Giáo viên / Trợ giảng thông báo cho Y tá và Hiệu trưởng của trường

Bước 2: Y tá của trường gọi xe cấp cứu để đưa học sinh đến bệnh viện được chỉ định
(có tên trên thẻ bảo hiểm y tế của học sinh) hoặc đến bệnh viện Đại học Y trong 
trường hợp khẩn cấp.

Bước 3: Y tá trường học / Nhân viên văn phòng trường học gọi cho phụ huynh.

Bước 4: Học sinh được y tá của trường đưa đi cấp cứu.

Bước 5: Giáo viên và Hiệu trưởng được thông báo về tình hình. Các báo cáo sự cố
được tạo và lưu trong hồ sơ học sinh.

Bước 6: Học sinh trở lại trường với sự chấp thuận của bác sĩ và các khuyến nghị 
(nếu cần) để điều trị tiếp theo.

Phụ huynh được liên hệ trong thời gian sớm nhất và được cập nhật tình hình khi 
thích hợp

Nếu nhà trường không thể liên lạc với phụ huynh, nhà trường sẽ liên hệ với những
người liên hệ khẩn cấp được chỉ định của học sinh.

Trong tình huống khẩn cấp, nhà trường có quyền cho phép điều trị y tế nếu nhà 
trường không thể liên lạc với phụ huynh hoặc những người liên hệ khẩn cấp được
chỉ định.
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Việc sử dụng thuốc
Tất cả các loại thuốc hoặc bất kỳ chất bổ sung thuốc nào phải do y tá của trường lưu giữ và phân phát. Học sinh không 
được phép tự dùng thuốc. Phụ huynh nên giao thuốc cho y tá nhà trường và yêu cầu cấp thuốc bằng cách điền vào 
MẪU NÀY với liều lượng và thời gian rõ ràng.

Các hoạt động ngoại khóa

Bên ngoài lớp học, TH School tổ chức một chương trình ngoại khóa phong phú dựa trên sở thích, đam mê và thế 
mạnh của học sinh. Việc tham gia các hoạt động ngoại khóa đem lại cho học sinh cơ hội phát triển các kỹ năng xã hội 
và giao tiếp cũng như khám phá và theo đuổi các sở thích góp phần phát triển bản sắc cá nhân.

Học sinh có thể chọn một số hoạt động trong tuần và / hoặc tham gia các câu lạc bộ làm bài tập về nhà có giám sát. 
Các em được khuyến khích đóng vai trò xác định những hoạt động nào được đưa ra tại TH School. Khi học sinh tham 
gia vào các hoạt động phù hợp với sở trường, đam mê của mình, các hoạt động mang lại cho các em cảm giác thân 
thuộc và có mục đích, các em sẽ trở nên có động lực và nâng cao hứng khởi tham gia tất cả các hoạt động trong cuộc 
sống thường ngày. Các hoạt động có thể bao gồm: hoạt động phục vụ cộng đồng, thể thao, nấu ăn, câu lạc bộ sách, cờ 
vua, STEM, sống khỏe, tranh biện, Mô hình Liên hợp quốc (MUN), khiêu vũ, kịch, câu lạc bộ điện ảnh, dàn hợp xướng, 
cân bằng cơ thể, Zumba, và các hoạt động khác.

Thời lượng của các hoạt động ngoại khóa phụ thuộc vào sự quan tâm của học sinh và loại hình hoạt động. Ví dụ, các 
hoạt động như MUN, Hội đồng học sinh và làm việc với các ấn phẩm của trường, kéo dài trong cả năm học, trong khi 
câu lạc bộ nấu ăn và sách có thể hoạt động trong thời gian ngắn hơn.

Phụng sự Cộng đồng 
Việc tham gia vào phụng sự cộng đồng và làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn được công nhận rộng rãi như là một phương 
thức thiết yếu để phát triển ý thức cộng đồng và cảm giác thuộc về một cách mạnh mẽ. Bằng cách đặt học sinh vào 
những trải nghiệm của người khác, các em sẽ nâng cao sự đồng cảm, cảm giác biết ơn và có những chiêm nghiệm 
cũng như đánh giá các giá trị và thái độ của mỗi cá nhân. Chúng tôi không ngừng cố gắng để đảm bảo những cơ hội  
tham gia các hoạt động vì cộng đồng và giàu tính nhân văn mang đến một nền tảng cho chương trình ngoại khóa của 
nhà trường nhằm cho phép học sinh:

Đề cao trách nhiệm công dân bên ngoài lớp học để phát triển sự đồng cảm
Nâng cao ý thức và sự hiểu biết về một cộng đồng rộng lớn hơn và vai trò của các em trong đó
Trải nghiệm những lợi ích nội tại từ việc hỗ trợ người khác và tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng
Tăng cường ý thức về  hiệu quả bản thân, trách nhiệm và mục đích
Áp dụng thế mạnh cá nhân và học tập bên ngoài lớp học
Trưởng thành hơn thông qua việc tự đánh giá và chiêm nghiệm

https://docs.google.com/document/d/1WExGAtn25ULc4oBK-7TnpLhZuotF30lE0NDTdTs1lbI/edit
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Việc tham gia phục vụ cộng đồng có 
thể trong bất kỳ quy mô nào, nhỏ 
hay lớn, từ hoạt động tình nguyện cá 
nhân thông qua các tổ chức phi 
chính phủ như Operations Smile, 
Heartbeat Vietnam, đến các chiến 
dịch môi trường, hỗ trợ từ thiện, dự 
án dịch vụ, hoạt động tri ân hoặc bắt 
đầu dự án phụng sự cộng đồng của 
riêng một học sinh. Tham gia vào các 
cơ hội phục vụ cộng đồng xây dựng 
tính cách theo một cách riêng và 
cung cấp cho học sinh cơ hội để phát 
triển trong mọi mặt trong cuộc sống.

Các chuyến đi của 
học sinh
Như một phần của hành trình học 
tập, TH School có tổ chức các chuyến 
đi cho học sinh. Cơ hội tham gia một 
chuyến đi mang lại trải nghiệm học 
tập, kỹ năng và xây dựng mối quan 
hệ độc đáo cho tất cả các em. Có 3 
loại hình chuyến đi được TH School 
đưa ra.

Chuyến đi dã ngoại
Mỗi khối lớp sẽ tham gia vào chuyến 
dã ngoại kéo dài trong 3 ngày, thường 
là vào tháng Mười Một. Những 
chuyến đi này tập trung vào kỹ năng 
xây dựng nhóm, thử thách cá nhân và 
đồng đội, và tùy thuộc vào từng khối 
lớp, sẽ tập trung vào một hoặc kết 
hợp các chủ đề sau:

Lưu ý: Các chuyến dã ngoại  là bắt buộc với tất cả học sinh bởi chúng đóng vai trò quan trọng trong việc đóng góp vào 
đời sống toàn diện của mỗi em và củng cố cho triết lý của nhà trường. Mọi chi phí cho các chuyến dã ngoại được chi 
trả bởi nhà trường.

Chuyến đi thực tế 
Đây là những chuyến đi có sự tham gia của tất cả học sinh trong lớp và tương thích với chương trình học của nhà 
trường. Các chuyến đi thực tế củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh bằng cách cung cấp các trải nghiệm ‘thực 
hành’ trong các môi trường được chọn. Đó có thể là những chuyến thăm quan đến các địa điểm môi trường, lịch sử 
hoặc văn hóa trong hoặc ngoài Hà Nội và sẽ được thực hiện trong hoặc ngoài giờ học.

Văn hóa                    Môi trường 
Phụng sự cộng đồng
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Các nhóm thể thao, nghệ 
thuật, rô bốt, tranh biện… di 
chuyển đến các địa điểm khác 
để tham gia các cuộc thi trong 
nước và quốc tế. Các nhóm 
học sinh này được giới hạn là 
những em có đủ điều kiện 
tham gia thi đấu. Ví dụ như 
World Scholars Cup, Young 
Entrepreneurs, Robotics 
Championship và những sự 
kiện thể thao khác nhau.

 

Chuyến đi hội thảo, thi đấu & tham gia các cuộc thi

Thư viện mở cửa từ 8:30 đến 16:30 từ thứ Hai đến thứ Sáu 
hàng tuần. Thư viện cũng mở cửa từ 18:00 đến 20:00 cho 
các học sinh nội trú. Thư viện đóng cửa trong các ngày nghỉ 
của trường.

Chuẩn bị cho mỗi chuyến đi
Trước bất kỳ chuyến đi nào cũng sẽ có một kế hoạch phân tích và quản lý rủi ro được hoàn thành và trình lên Tổng 
hiệu trưởng nhà trường và các cơ quan chức năng khác để phê duyệt. Khoảng một tháng trước chuyến đi, nhà trường 
sẽ gửi một bức thư giải thích lý do và hành trình của chuyến đi cho phụ huynh. Trong thư sẽ bao gồm danh sách các 
nghĩa vụ, danh sách đồ cần chuẩn bị và các thông tin liên quan khác. Phụ huynh sẽ được yêu cầu ký vào một mẫu 
đơn chấp thuận, và học sinh sẽ được yêu cầu ký một bản cam kết có nêu rõ những mong đợi về hành vi trong 
chuyến đi.

Thư viện

Thư viện TH School là nơi để đọc sách, nghiên cứu và học 
tập. Vì vậy, nhà trường mong tất cả học sinh giữ gìn thư viện 
sạch sẽ, yên tĩnh và tôn trọng những người đọc khác. Học 
sinh không được phép mang đồ ăn, thức uống vào thư viện 
và đây cũng là khu vực không sử dụng điện thoại.
Học sinh có thể mượn tối đa 2 cuốn sách cùng một lúc trong 
thời hạn tối đa 14 ngày. Khi hết hạn, nếu người mượn tài liệu 
muốn tiếp tục mượn thì phải mang tài liệu đến thư viện để 
xin gia hạn. Đối với sách / tài liệu hiếm hoặc có giá trị, học 
sinh phải đọc tài liệu trong thư viện.

Giờ mở cửa Thư viện

Quy định về Thư viện
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Học sinh phải tôn trọng thời hạn mượn và trả lại đúng hạn để những người khác có thể sử dụng các nguồn tài nguyên / 
sách. Nếu tài liệu bị mất hay hư hại thì người mượn phải thay thế bằng đúng tài liệu đó, hoặc em sẽ phải thanh toán giá 
trị của tài liệu bao gồm chi phí vận chuyển và xử lý đơn hàng.

Trong tương lai, phụ huynh cũng sẽ có thể được sử dụng thư viện.

TH School hiểu rằng công nghệ là một 
yếu tố thiết yếu trong thế kỷ 21 đối với 
giáo dục. Nó là công cụ cho phép học 
sinh tìm hiểu, học hỏi, tư duy phản biện, 
giao tiếp và cộng tác. Bởi vậy, việc sử 
dụng công nghệ là một phần của chương 
trình giảng dạy đúng quy chế và là công 
cụ cần thiết cho học sinh và giáo viên.

Đào tạo về an toàn điện tử sẽ được lồng 
vào trong chương trình Giáo dục Sức 
khỏe và Xã hội Cá nhân (PSHE) và bao 
gồm:

An toàn điện tử

Quyền riêng tư & Bảo mật: Học sinh học các chiến lược quản lý và bảo mật thông tin trực tuyến của mình.
Dấu chân kỹ thuật số & Danh tiếng: Học sinh học cách bảo vệ quyền riêng tư của chính mình và tôn trọng quyền 
riêng tư của người khác.
Hình ảnh & Ý thức về bản thân: Học sinh tìm hiểu những lợi ích và rủi ro của việc thể hiện bản thân thông qua các 
cá tính khác nhau trên mạng và ảnh hưởng của chúng đến ý thức về bản thân, danh tiếng và các mối quan hệ của 
các em.

Bản quyền và Công nhận Sáng tạo: Học sinh học về bản quyền và sử dụng hợp pháp, thể hiện qua trách nhiệm 
và quyền của các em với tư cách là người sáng tạo trong không gian trực tuyến nơi các em sử dụng, sáng tạo và c
chia sẻ thông tin.
Mối quan hệ & Giao tiếp: Học sinh phản ánh về cách các em có thể sử dụng các kỹ năng nội tại và giữa các cá nhân 
để xây dựng và củng cố giao tiếp và tạo nên một cộng đồng trực tuyến tích cực.
Đọc hiểu Thông tin: Học sinh phát triển khả năng xác định, tìm kiếm, đánh giá và sử dụng thông tin một cách hiệu 
quả. Từ các chiến lược tìm kiếm hiệu quả đến các kỹ thuật đánh giá, học sinh học cách đánh giá chất lượng, độ tin 
cậy và tính hợp lệ của các trang web và đưa ra công nhận phù hợp.
Đe doạ trực tuyến & Bi kịch kỹ thuật số: Học sinh học cách phải làm gì nếu có liên quan đến một tình huống bắt 
nạt trên mạng. Các em khám phá vai trò của mỗi người trong tình huống đó và cách các hành động cá nhân - cả 
tích cực và tiêu cực - có thể tác động đến bạn bè của mình và các cộng đồng rộng lớn hơn.
An toàn Internet: Học sinh khám phá Internet là cầu nối tuyệt vời như thế nào cho mọi người trên toàn thế giới có 
thể cộng tác với nhau trong khi vẫn an toàn bằng cách sử dụng các chiến lược như phân biệt những kết nối tích cực 
và tiêu cực.
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Thư điện tử
Học sinh chỉ có thể sử dụng các tài khoản email đã được phê duyệt trên hệ thống của trường.
Học sinh phải báo ngay cho giáo viên nếu nhận được email xúc phạm
Trong giao tiếp qua email, học sinh không được tiết lộ thông tin cá nhân của mình hoặc của người khác hay sắp 
xếp để gặp bất kỳ ai mà không có sự cho phép cụ thể.
Nếu không biết người gửi là ai, email đến phải được coi là đáng ngờ và không được mở tệp đính kèm.

Chính sách học sinh tự 
chuẩn bị trang thiết bị
TH School kỳ vọng các học sinh tự mang theo thiết bị điện 
tử của mình tới trường để sử dụng trong lớp học. Thiết bị 
này nên là máy tính xách tay nhưng cũng có thể là máy 
tính bảng với khả năng xử lý thích hợp cũng như phù hợp 
với học sinh nhỏ tuổi. 

Thiết bị điện tử tại
TH School

Trong trường hợp học sinh cần mượn trang thiết bị, nhà trường có hệ thống cho mượn. Để trang bị cho học sinh trước 
các thách thức trong cuộc sống sau cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư, các con cần phải được đào tạo về cách sử 
dụng công nghệ không phù hợp.

Học sinh trung học có thể mang theo điện thoại di động tới trường nhưng không được sử dụng điện thoại mà chưa 
được cho phép trong giờ học, và trường học cũng không chịu trách nhiệm về việc thất lạc điện thoại. Trong giờ học tại 
trường, điện thoại cần được khóa trong tủ để đồ. Song song với đó, điện thoại di động của phụ huynh cũng cần được 
tắt trước khi tham dự các buổi lễ, buổi trình diễn, cuộc họp, khi đang ở trong lớp học và trước khi vào thư viện. Xin vui 
lòng làm gương bằng cách nêu gương tích cực trong việc thể hiện phép lịch sự với người khác; chuông điện thoại (và 
cuộc trò chuyện) làm phiền mọi người. 

Nếu giáo viên nhìn hoặc nghe thấy, điện thoại di động hoặc thiết bị điện tử chưa được phép sử dụng trong lớp học, 
giảng đường, thư viện hoặc bất kỳ địa điểm nào khác, học sinh sẽ chịu trách nhiệm về các hậu quả sau:

Thiết bị sẽ bị tịch thu và chuyển về văn phòng khối Trung học và học sinh sẽ nhận một thư nhắc nhở. Trong lần vi
phạm đầu tiên, học sinh có thể nhận lại thiết bị vào cuối ngày học. 
Với những lần vi phạm thứ 2 và sau đó, các hậu quả khác sẽ được ban hành sau. 

Thông tin chi tiết vui lòng xem Chính sách hành vi TH School**.

Chính sách về điện thoại di động

TH School đã trang bị 2 bộ iPad để giáo viên đặt và sử 
dụng trong lớp.
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TH School cung cấp dịch vụ xe buýt từ nhiều quận trong nội thành Hà Nội với điểm đón và điểm trả thuận tiện. Tất cả 
các xe buýt đều được trang bị dây an toàn , và học sinh đều được yêu cầu thắt dây an toàn khi di chuyển.

Điểm đón:  Điểm đón là địa điểm an toàn, trung tâm và gần nơi ở của gia đình. Phụ huynh cần đảm bảo đưa con tới 
điểm đón đúng giờ.

Điểm trả: Phụ huynh cần đón con đúng giờ. Trong trường hợp Quý vị không thể đón con đúng giờ, Quý vị cần thông 
báo trước cho bus monitor và bố trí phương án thay thế khác.

Mỗi lái xe buýt có một bus monitor đồng hành và chịu trách nhiệm về việc đảm bảo theo sát quy trình an toàn cũng 
như đảm bảo học sinh được đón và trả tại đúng địa điểm. Nhà trường sẽ thông báo chi tiết liên hệ của lái xe và monitor 
xe buýt tương ứng đến từng phụ huynh. Xin vui lòng liên hệ Mr. Khoa,  điều phối xe buýt tại số điện thoại (+84) 
904393889 hoặc pdkhoa_admin@thschool.edu.vn về việc:

Dịch vụ xe buýt

Thông báo về việc học sinh nghỉ học
Báo cáo về mọi vi phạm an toàn
Báo cáo về mọi hành vi không thích hợp
Thông báo về việc thay đổi địa chỉ 
Lấy số điện thoại của bus monitor

Đối với mọi thay đổi về tuyến xe buýt, địa điểm đón/ trả, vui lòng sử dụng FORM này.

Tại TH School, bữa ăn của học sinh được 
thiết kế dựa trên tháp dinh dưỡng của Việt 
Nam, phát triển bởi các chuyên gia dinh 
dưỡng tại Viện Dinh dưỡng TH.

Học sinh được cung cấp:

Dinh dưỡng học đường

Một bữa sáng khỏe mạnh
Bữa nhẹ buổi sáng với trái cây, sữa và
/hoặc sữa chua
Bữa trưa “tự phục vụ” lành mạnh 

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm sữa từ TH True Milk và các loại trái cây và rau củ hữu cơ từ FVF, cũng như từ các nhà 
cung cấp đáng tin cậy khác. Học sinh được dạy và khuyến khích phát huy tính độc lập trong việc đưa ra các quyết định 
dinh dưỡng.

*Lưu ý: nếu học sinh bị dị ứng đồ ăn, vui lòng thông báo cho Ms. Hà Văn phòng bếp tại số máy + 84 (0)2473092255 - 
ext 226, hoặc email  ntha_kitchen@thschool.edu.vn.

Thức ăn do học sinh đặt và giao hàng từ các nhà cung cấp bên ngoài đều bị cấm. Nếu học sinh quyết định mua thức ăn 
hoặc đồ uống bên ngoài mà không được phép, học sinh sẽ phải chịu trách nhiệm về quyết định này và tuân theo các 
thủ tục được nêu trong Chính sách Hành vi của TH School.

https://docs.google.com/document/d/1E1OhrvcmUpjznBmahayOiIPLYjplbfkRSszx_OIZF4o/edit
http://www.thmilk.vn/
http://fvf.com.vn/
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Hướng dẫn & Thông tin dành cho Phụ huynh

Tất cả học sinh TH School phải luôn dưới sự giám hộ của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Phụ huynh / người 
giám hộ có trách nhiệm cập nhật cho nhà trường khi có bất kỳ thay đổi nào về chi tiết liên lạc và tình trạng của phụ 
huynh / người giám hộ.

 

Giám hộ

Chính sách truyền thông mang tính xây dựng của
TH School
Giao tiếp trong trường học mang tính xây dựng là điều cần thiết cho một môi trường học đường lành mạnh. Tại TH 
School, học sinh là ưu tiên hàng đầu, việc tạo ra và nuôi dưỡng môi trường cho phép học sinh phát triển sẽ thúc đẩy tất 
cả những gì chúng tôi làm. Một trong những phương pháp chúng tôi thực hiện điều này là cách chúng tôi giao tiếp với 
cha mẹ và người giám hộ. Các hướng dẫn được truyền đạt và củng cố rõ ràng là điều cần thiết để đảm bảo rằng tất cả 
mọi người đều cảm thấy được lắng nghe.

Chính sách giao tiếp của chúng tôi cung cấp cho tất cả các bên liên quan các hướng dẫn rõ ràng để đảm bảo việc giao 
tiếp diễn ra tích cực và hiệu quả. Điều này cho phép tất cả các thành viên cộng đồng ưu tiên thời gian để tập trung vào 
việc giảng dạy và học tập trong trường học. Vui lòng tham khảo chính sách khi tìm kiếm thông tin, nêu câu hỏi hoặc 
trình bày thắc mắc.

Đặt Câu hỏi & Thắc mắc
Để đảm bảo hành động nhanh chóng và hiệu quả với các mối quan tâm hoặc thắc mắc, học sinh và phụ huynh được 
khuyến khích nói / viết thư trực tiếp với người có thể trả lời hoặc giải quyết vấn đề trực tiếp. Nói cách khác, việc này 
nên được xử lý ở cấp độ gần nhất với vấn đề. Phụ huynh và học sinh trước tiên nên thảo luận bất kỳ vấn đề nào với 
giáo viên khi thích hợp, sau đó là Trưởng bộ môn, Điều phối viên chương trình giảng dạy, Hiệu trưởng Trung học và 
cuối cùng là Tổng hiệu trưởng nếu cần. Vui lòng tham khảo Chính sách Truyền thông của TH School để biết thêm 
thông tin.

Các kênh liên lạc
Để đảm việc truyền tải thông tin đến phụ huynh một cách có hệ thống, các quy trình sau được áp dụng:
TH School sử dụng một số nền tảng truyền thông để tương tác với phụ huynh. Mỗi nền tảng có một chức năng khác 
nhau và được trình bày như sau:

Website   

 

 

NỀN TẢNG / CÔNG CỤ CHỨC NĂNG

Để cập nhật, lịch, thông báo ngắn và kho lưu trữ các bản tin của trường; 
kho thông tin về trường dành cho phụ huynh tương lai và các chính sách 
của trường.

Facebook / Newsletter 
“TH Spotlight”

  

 

Được sử dụng để kỷ niệm các sự kiện và chia sẻ ảnh và video

Lịch / Blogs / 
Lớp học Google

Thông tin hàng tuần về từng Khối - KG / Tiểu học, Trung học, chương trình 
ngoại khóa

 Lớp học Google Học sinh có thời khóa biểu và hệ thống thông tin điện tử để cập nhật các 
thông tin của nhà trường cũng như các bài tập được giao. Hệ thống này 
bao gồm những thông tin quan trọng và cũng cho phép học sinh dễ dàng 
gửi thư điện tử đến giáo viên. Nhật ký hệ thống phục vụ giao tiếp 2 chiều 
giữa giáo viên và phụ huynh. 
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Email / Số điện thoại   

 

Tất cả nhân viên của trường, bao gồm giáo viên và nhân viên hành chính 
đều có địa chỉ email và hồi đáp phụ huynh trong vòng 24h để có thể hỗ 
trợ trả lời các câu hỏi, giải quyết các vấn đề và chúc mừng các thành công.

Chúng tôi luôn chào đón các cuộc gặp mặt trực tiếp nhưng cần được 
thông báo trước ít nhất 24h.

Báo cáo học tập   

 

Vào tháng Mười hai và tháng Sáu, phụ huynh sẽ nhận được báo cáo học 
tập cá nhân về kết quả và quá trình học tập của con/ em Quý vị. Báo cáo 
này bao gồm kết quả đạt được tương ứng với từng khối lớp và tiến trình 
của học sinh đối với những kết quả này.

Lịch gặp giáo viên - phụ huynh Vào đầu năm học, phụ huynh sẽ được mời tham dự các buổi thuyết trình 
“Buổi thông tin chương trình giảng dạy”, tại đây phụ huynh sẽ có cơ hội 
gặp gỡ giáo viên và các nhân viên khác của trường, tương tác với chương 
trình giảng dạy của nhà trường và hiểu rõ về cách hỗ trợ học sinh tốt nhất 
tại TH School.

Vào tháng Mười hai, phụ huynh sẽ được mời đến buổi họp phụ huynh do 
học sinh chủ trì (3 bên), nơi học sinh sẽ chia sẻ việc học của con với quý vị. 
Học sinh sẽ thảo luận về các lĩnh vực thế mạnh của mình và báo cáo các 
lĩnh vực mà con cần phát triển thông qua việc tạo ra các mục tiêu SMART 
bao gồm:

Specific (Chi tiết)
Measureable (Có thể đo lường được)
Achievable (Có thể đạt được)
Realistic (Thực tế)
Time-Framed (Khung thời gian)

Vào cuối năm học, sẽ có một cuộc họp tùy chọn với giáo viên của lớp để 
thảo luận về bất kỳ lĩnh vực nào được nêu trong báo cáo cuối năm.

Kỷ yếu TH School Vào cuối năm học, sẽ có kỷ yếu TH School. Đây là kỷ niệm tuyệt vời lưu 
giữ hình ảnh các em với các bạn cùng lớp và thầy cô giáo. Kỷ yếu này cũng 
tóm tắt các sự kiện chính trong năm.

PEACE là một ban tư vấn nhằm thúc đẩy giao tiếp và hợp tác giữa Phụ huynh và Nhà trường với mục đích cơ bản là 
nâng cao sự phát triển toàn diện và giáo dục của học sinh. Mọi quyết định và đường lối hành động sẽ tôn trọng và kết 
hợp các nguyên tắc cơ bản của sứ mệnh và tầm nhìn của Trường. PEACE được tổ chức và hoạt động như một hiệp hội 
hỗ trợ tình nguyện.

Thành viên của PEACE: Tất cả các thành viên của phụ huynh / người giám hộ hiện tại của học sinh hiện tại của Trường 
đều tự động là thành viên của PEACE.

Đại diện lớp học: Đại diện phụ huynh cho mỗi lớp được đề cử vào đầu mỗi năm học và tình nguyện làm đại diện cho 
mỗi lớp.

Hội phụ huynh TH School (PEACE)
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Ban chấp hành: Thành viên Ban Chấp hành được bầu bởi và từ Ủy ban Chung. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành là xác 
định, lãnh đạo và thực hiện, với sự hỗ trợ của các thành viên PEACE, các hoạt động theo đuổi các mục tiêu đã đề ra. 
Ban chấp hành cũng phối hợp chặt chẽ với Nhà trường trong việc tổ chức và tình nguyện cho các hoạt động của Nhà 
trường.

Thông tin thêm về PEACE có thể xem thêm tại PEACE bylaws.

TH School hiểu rằng Việt Nam có một nền văn 
hóa đẹp trong việc thể hiện sự trân trọng và 
biết ơn. Tuy nhiên, nhà trường không khuyến 
khích học sinh và phụ huynh mua và tặng quà 
cho giáo viên và nhân viên của trường. 

Tuy nhiên, thiệp do học sinh làm, đồ thủ công 
đơn giản hoặc hoa là những món quà có thể 
chấp nhận được để bày tỏ lòng biết ơn đối với 
giáo viên trong các sự kiện đặc biệt như Ngày 
Nhà giáo và Tết. Chúng tôi đặc biệt không 
khuyến khích những phần quà lớn hơn và sẽ 
được quyên góp cho Quỹ Cộng đồng TH. Quà 
tặng tiền mặt với bất kỳ giá trị nào đều bị cấm.

Chính sách tặng quà

Để nâng cao khả năng học tập và duy trì trường 
học sôi nổi, tích cực với ý thức cộng đồng sâu 
sắc, phụ huynh được đề nghị và hoan nghênh 
tình nguyện tham gia và hỗ trợ việc tổ chức và 
điều hành các hoạt động của trường như:

Buổi định hướng gia đình mới
Tổ chức hội chợ cộng đồng
Ngày hội việc làm, buổi hòa nhạc hoặc các 
sự kiện khác của trường
Chuyến đi học tập phục vụ cộng đồng của 
học sinh
Sự kiện xây dựng cộng đồng và xã hội
Hỗ trợ dịch thuật hoặc ngôn ngữ

Phụ huynh tình nguyện

https://docs.google.com/document/d/1-P3IZZTBsRsHYnQ64jB95Prr7ci3nijTshhHjjYg8uw/edit
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