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Thân gửi quý vị phụ huynh và học sinh 

trường Trung học phổ thông, 

Chào mừng quý vị đến với Trường 
Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS 
Hà Nội). Tại UNIS Hà Nội chúng tôi tin 
vào sự phát triển “toàn diện” của mỗi 
cá nhân trong một môi trường khuyến 
khích tính độc lập và không ngừng học 
tập suốt đời của học sinh. Học sinh 
trường UNIS Hà Nội được trao cơ hội 
có một không hai để hiểu về bản thân 
mình với tư cách là một cá nhân cũng 
như hiểu về vai trò của các em trong thế 
giới rộng lớn xung quanh.  

Triết lý giảng dạy của chúng tôi coi mỗi 
học sinh là một cá thể duy nhất. Chúng 
tôi đòi hỏi học sinh phải phấn đấu để 
trở thành những con người xuất sắc và 
phải chịu trách nhiệm về việc học tập 
của mình. Một nhân tố quan trọng giúp 
hoàn thành mục tiêu này là khả năng 
hợp tác giữa học sinh, giáo viên và phụ 
huynh. Theo đó, tất cả các bên liên 
quan phải nắm được các chính sách, 
quy trình thiết yếu cũng như thông tin 
chung về trường UNIS Hà Nội. Vui lòng 
đọc kỹ cuốn Sổ tay này vì nhà trường sẽ 
cập nhật thông tin định kỳ hàng năm. 

Các chương trình 
giảng dạy bậc 
Trung học phổ 
thông/Trung học 
cơ sở của trường 
UNIS Hà Nội:
CHƯƠNG TRÌNH TRUNG 
HỌC HỆ TÚ TÀI QUỐC TẾ 
(MYP)  

MYP là một chương trình được quốc 
tế công nhận dành cho học sinh khối 
lớp 6-10. Chương trình MYP tại trường 
UNIS Hà Nội cung cấp nội dung giảng 
dạy sâu rộng, tạo khuôn khổ để học 
sinh xây dựng các kỹ năng sống và đáp 
ứng các yêu cầu kiến thức phù hợp 
với lứa tuổi này. Quý vị có thể tìm thấy 
thông tin chi tiết về chương trình giảng 
dạy trong Sổ tay MYP trên trang web 
nhà trường.  

Chương trình Tú tài quốc tế 
(DP)
DP là một khoá học tiền đại học nghiêm 
ngặt kéo dài 2 năm với các bài kiểm tra 
đầu ra đáp ứng nhu cầu của học sinh 
khối 11 và 12 với động lực học tập cao. 

CÁC LỰA CHỌN DÀNH CHO 
HỌC SINH KHỐI 11 VÀ 12

Học sinh khối 11 và 12 của trường 
UNIS Hà Nội có ba lựa chọn về chương 
trình học:

Lựa chọn 1: Bằng Tú tài của 
Trường Trung học phổ thông 
UNIS Hà Nội và Bằng Tú tài 
quốc tế
Lựa chọn này đem lại cho học sinh một 
loạt cơ hội để ghi danh vào các trường 
đại học trên toàn thế giới. Khi lựa chọn 
các khoá học thuộc chương trình Tú 
tài quốc tế, học sinh cần ghi nhớ đâu 
là môn học thế mạnh và yêu thích của 
mình, nhưng đồng thời các em cũng 
phải cân nhắc đến những trường đại 
học mà các em muốn ghi danh và con 
đường sự nghiệp trong tương lai. Yếu tố 
này có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn 

Thông điệp từ Ban quản lý trường 
Trung học phổ thông
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khoá học. Các trường đại học và cao 
đẳng chất lượng cao trên thế giới đều 
ưa chuộng Chương trình Tú tài quốc tế. 
Vui lòng xem thêm thông tin trong Sổ 
tay Chương trình Tú tài Quốc tế. Quý 
vị có thể tìm thấy cuốn sổ tay này trên 
trang web nhà trường.  

Lựa chọn 2: Bằng Tú tài của 
Trường Trung học phổ thông 
UNIS Hà Nội và Chứng chỉ Tú 
tài quốc tế
Lựa chọn này cung cấp các khoá học 
để học sinh hoàn thành chương trình 
Tú tài của Trường UNIS Hà Nội đồng 
thời có được Chứng chỉ Tú tài quốc tế. 

Các bài kiểm tra cá nhân sẽ được lựa 
chọn trong phạm vi các môn học thuộc 
Chương trình Tú tài của nhà trường. 
Để biết thêm thông tin về chứng chỉ Tú 
tài quốc tế, vui lòng tham khảo Sổ tay 
IBDP.  

Lựa chọn 3: Bằng Tú tài của 
Trường Trung học phổ thông 
UNIS Hà Nội 
Lựa chọn này cung cấp các khoá học 
thoả mãn yêu cầu của Chương trình 
Tú tài Trường Trung học UNIS Hà Nội. 
Thông tin chung về các khoá học cụ 
thể nằm trong phần Điều kiện xét tốt 
nghiệp của Sổ tay trường Trung học 

phổ thông. Lựa chọn này giúp học sinh 
có sự chuẩn bị trước để đáp ứng yêu 
cầu đầu vào của các trường đại học và 
cao đẳng trên thế giới. 

 Nếu quý vị cần làm rõ bất kỳ thông tin 
nào trong cuốn Sổ tay này hoặc muốn 
trao đổi thêm về các thắc mắc của 
mình, vui lòng liên hệ với một trong hai 
chúng tôi. Chúng tôi rất hân hạnh được 
giúp đỡ quý vị!  

Thay cho lời kết, chúng tôi chúc tất cả 
mọi người gặp nhiều may mắn trong 
năm học này!

Trân trọng,

Scott Schaffner
Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 
thông

hsprincipal@unishanoi.org

Glenda Baker
Hiệu phó trường Trung học phổ thông/
Trung học cơ sở

mshsdprincipal@unishanoi.org
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Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi   7

Cơ quan cấp phép, Hiệp hội liên kết  8 
và Cơ quan quản lý   

Liên hệ 9

Lịch hoạt động của nhà trường 10

Thời khóa biểu của trường Trung học phổ thông

Quyền truy cập vào hệ thống Haiku và Veracross của phụ 
huynh

Khuôn viên trường học 12

Danh sách các tòa nhà

Quy định khuôn viên trường học

Quy trình An toàn và An ninh 14

Học sinh rời khỏi trường

Học sinh đến thăm trường

Khách tham quan trường

Diễn tập phòng cháy chữa cháy

Cơ cấu tổ chức nhà trường 15

Ban quản lý

Cơ cấu trường Trung học phổ thông

Trường Trung học phổ thông: lớp 9 đến lớp 12 16

Tổng quan

Nhóm Kết nối

Chương trình Tư vấn học đường

Nhóm trợ giúp học sinh

Chương trình định hướng và chuyển tiếp dành cho học sinh

Hội đồng học sinh

Thông tin về các lớp và khóa học của trường Trung 
học phổ thông 18

Chương trình giảng dạy bậc Trung học phổ thông

Tư vấn học thuật

Các vướng mắc trong học tập

Xếp hạng học sinh

Xếp lớp

Học sinh chuyển tiếp

Lựa chọn khóa học

Hạng danh dự

Chương trình học độc lập

Dự án cá nhân

Dự án cấp cao hoặc Tiểu luận mở rộng

Học bạ

Thôi học

Chuẩn bị tới trường 21

Quy định về trang phục

Đồ dùng học tập

Tiền và tài sản có giá trị

Đến trường 22

Lái xe an toàn

Đỗ xe

Đến trường bằng ô tô

Đến trường bằng xe máy

Học sinh tự lái xe đến trường

Đến trường bằng xe đạp

Đi bộ đến trường

Đến trường xe buýt

Dịch vụ xe buýt của trường UNIS Hà Nội 23

Quy tắc trên xe buýt dành cho học sinh

Vắng mặt và Lên lớp muộn 24

Quy trình xử lý học sinh vắng mặt

Tình trạng lên lớp

Chương trình Đến trường An toàn

Rời khỏi trường

Đơn xin nghỉ phép của học sinh

Phụ huynh vắng nhà

Lên lớp muộn

Nội quy trường học 25

Mục lục
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Tủ đựng đồ cá nhân

Trong lớp học

Các quy tắc trong khuôn viên trường và trên lớp

Giờ ăn trưa và Nghỉ giải lao

UNIS là trường học quan tâm đến vấn đề Hạt và Dị ứng

Nhà ăn

Bài tập về nhà và nộp bài muộn 27

Hướng dẫn chung về bài tập về nhà

Nộp bài muộn

Chính sách xử lý nộp bài muộn

Học sinh nghỉ học, Bài tập về nhà, Bài kiểm tra, và Bài tập 
khác

Đánh giá và xếp loại học sinh  28

Đánh giá

Các chính sách và hệ thống xếp loại

Diễn giải thang điểm chung

Xếp loại chưa hoàn thành

Điều kiện xét tốt nghiệp

Tiêu chí xét Bằng tú tài của trường UNIS Hà Nội

Tiến trình tốt nghiệp

Bài kiểm tra

Tốt nghiệp sớm

Hành vi ứng xử của học sinh 32

Thiết lập và duy trì một môi trường hiệu quả

Xây dựng các đặc tính của học sinh hệ Tú tài quốc tế

Hành vi đúng mực

Nhận thức về văn hóa

Thể hiện tình cảm và vấn đề văn hóa

Quản lý hành vi 34

Quản lý hành vi tại trường UNIS Hà Nội

Xử lý hành vi ứng xử không đúng mực

Quy trình tư pháp phục hồi

Quy trình quản lý hành vi  35

Các cấp độ vi phạm và Biện pháp xử lý

Đánh giá các trường hợp Gian lận trong học tập

Xử lý hành vi gây rối

Bắt nạt học đường

Hút thuốc, Rượu và Ma túy

Quyền kháng nghị của học sinh

Trung tâm thông tin thư viện 39

Thời gian hoạt động của thư viện

Chính sách thư viện

Tài liệu quá hạn trả/thất lạc/hư hỏng

Thông tin khác

Công nghệ 40

Không gian vi tính và Tuyên bố về tầm nhìn công nghệ

Áp dụng công nghệ tại trường UNIS Hà Nội

Quy tắc công dân điện tử có trách nhiệm

Giáo dục thể chất  41

Miễn tham dự vì lý do sức khỏe

Quy trình thủ tục y tế 42

Trung tâm Y tế trường

Hồ sơ sức khỏe của học sinh

Bệnh tật

Phân phát thuốc

Cấp cứu

Liên hệ Trung tâm Y tế

Chương trình hỗ trợ  43

Chuyên gia tư vấn học đường

Hỗ trợ học tập

Hoạt động ngoại khóa 44 

Chương trình hoạt động sau giờ học (ASAs)

Chương trình cộng đồng

Chương trình dã ngoại

Hội thảo hoạt động Châu Á Thái Bình Dương (APAC)

Hiệp hội các trường quốc tế khu vực sông Mê kông (MRISA)
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Học tập phục vụ cộng đồng   46

Hoạt động công ích: khối 9-10

Chương trình hoạt động công ích (CAS): Khối 11-12

Hướng dẫn phụ huynh 47

Chính sách giám hộ

Hoạt động thông tin liên lạc

Trao đổi với giáo viên

Khiếu nại của phụ huynh

Phụ huynh tham gia vào hoạt động của trường 49

Tổ chức cộng đồng trường học

Hội phụ huynh lớp

MS  Trường Trung học cơ sở 

HS  Trường Trung học phổ thông

MYP      Chương trình Trung học cơ sở (còn gọi   
 là Chương trình Trung học cơ sở hệ Tú tài  
 quốc tế IBMYP)

PAC Chương trình biểu diễn nghệ thuật

PE Giáo dục thể chất

PYP Chương trình Tiểu học (hệ Tú tài quốc tế) 

SCO Tổ chức cộng đồng trường học  

SL Học tập phục vụ cộng đồng

UAA      Chương trình thể thao dưới nước UNIS

UMA      Chương trình âm nhạc UNIS

UTA      Chương trình quần vợt UNIS

UoI Chủ đề nghiên cứu

Danh mục từ viết tắt được sử 
dụng tại UNIS Hà Nội 

AGM Cuộc họp thường niên     
 (dành cho phụ huynh)

APAC   Hội thảo hoạt động Châu Á Thái Bình Dương

ASA Hoạt động ngoại khóa sau giờ học

BoD Hội đồng quản trị

CfA Trung tâm nghệ thuật

DP Chương trình Tú tài

EAL Tiếng Anh như một Ngôn ngữ bổ sung

ECC Trường Mẫu giáo

ES Trường Tiểu học

IB Tú tài quốc tế

IBDP Chương trình Bằng Tú tài quốc tế

IT Công nghệ thông tin

Haiku Hệ thống quản lý học tập

MAP  Phương pháp đánh giá  
                        tiến bộ trong học tập

MRISA  Hiệp hội các trường quốc tế khu vực  
                        sông Mê Kông
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Tầm nhìn và Kế 
hoạch quản lý 
chiến lược của 
chúng tôi
Tại UNIS Hà Nội chúng tôi luôn hành 
động dựa trên tầm nhìn:  

“Cộng đồng học tập của chúng tôi 
sẽ là hình mẫu truyền cảm hứng vì 
một thế giới tốt đẹp hơn”

Nhà trường cam kết thực hiện Kế hoạch 
quản lý chiến lược (2015-2020) nhằm 
đưa trường UNIS Hà Nội “Từ tốt đến vĩ 
đại” lấy cảm hứng từ tác phẩm cùng 
tên của Jim Collins và là lộ trình để nhà 
trường đạt được tầm nhìn đã đề ra. 

Mỗi năm nhà trường sẽ xây dựng một 
Kế hoạch hành động thường niên tập 
trung vào ba mục tiêu chính của Kế 
hoạch. 

• Mục tiêu 1. Hoạt động giảng dạy: 
Các chỉ tiêu liên quan đến mục tiêu 
này tập trung vào hoạt động chính 
của nhà trường là dạy và học – đây là 
phần thân cây.

• Mục tiêu 2. Hoạt động ngoại khoá: 
Các chỉ tiêu liên quan đến mục tiêu 
này nhằm mục đích trao quyền cho 
học sinh để các em có thể phát triển 
và làm phong phú thêm kiến thức 
của mình – đây là phần tán cây. 

• Mục tiêu 3. Hoạt động hỗ trợ: Các 
chỉ tiêu liên quan đến mục tiêu này 
nhằm mục đích củng cố hoạt động 
của nhà trường để nhà trường có thể 
tiếp tục đem lại những điều tốt đẹp 
nhất cho học sinh – đây là phần rễ 
cây. 

Sứ mệnh & 
Nguyên tắc định 
hướng
“Sứ mệnh của chúng tôi là khuyến 
khích tính độc lập, không ngừng học 
tập suốt đời ở học sinh, để các em 
phấn đấu trở thành những con người 
ưu tú và có trách nhiệm đối với xã hội 
toàn cầu và môi trường thiên nhiên. 
Sứ mệnh này có thể đạt được thông 
qua một cộng đồng tương trợ coi 
trọng tính đa dạng và thông qua một 
chương trình phản ánh các tư tưởng 
và nguyên tắc của Liên Hợp Quốc.”

Các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc 
được áp dụng tại trường bao gồm:

• Tăng cường giải quyết vấn đề bằng 
phương thức hòa bình

• Xây dựng mối quan hệ thân thiết giữa 
học sinh và phụ huynh thuộc nhiều 
quốc tịch khác nhau.

• Tăng cường hợp tác để giải quyết 
các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, 
và nhân đạo.

• Khuyến khích tôn trọng các quyền 
tự do cơ bản và bình đẳng cho tất cả 
mọi người, không phân biệt chủng 
tộc, giới tính, ngôn ngữ hay tôn giáo.

 

Giá trị & Niềm tin
Vì UNIS Hà Nội coi trọng việc HỌC 
TẬP nên chúng tôi tin rằng chúng tôi: 

• Học tập, tư duy và phản biện trong 
một môi trường đầy cảm hứng, áp 
dụng chương trình giảng dạy năng 
động, vượt trội so với các tiêu chuẩn 
quốc tế;

• Sử dụng và áp dụng kiến thức trong 
và ngoài phạm vi lớp học để phát 
triển bản thân suốt đời, phấn đấu vì 
một cuộc sống hạnh phúc và cân 
bằng;

• Hợp tác điều tra và nghiên cứu nhằm 
tìm kiếm các giải pháp tiên tiến cho 
những vấn đề địa phương và toàn 
cầu.

Vì UNIS Hà Nội coi trọng CỘNG ĐỒNG 
nên chúng tôi tin rằng chúng tôi: 

• Chủ động kết nối với mọi người 
nhằm xây dựng tình bạn mang tính 
tương trợ, lâu dài và đa dạng; 

• Hành động nhằm tạo dựng một môi 
trường an toàn, quan tâm và bền 
vững;

• Tôn trọng và đánh giá cao các nền 
văn hóa, niềm tin và ngôn ngữ khác 
nhau để nâng cao hiểu biết của 
chúng tôi về các vấn đề địa phương 
và toàn cầu. 

Vì UNIS Hà Nội coi trọng TRÁCH 
NHIỆM nên chúng tôi tin rằng chúng 
tôi: 

• Hành động liêm chính nhằm thiết lập 
và bảo vệ các quyết định hợp lý dựa 
trên sự tôn trọng, tình yêu thương và 
lẽ công bằng; 

• Tự chủ và chịu trách nhiệm về các 
suy nghĩ, hành động của chúng tôi 
và kết quả của những suy nghĩ, hành 
động đó; 

• Đối mặt với các thách thức bằng 
lòng dũng cảm, sự kiên cường và 
tinh thần độc lập, đồng thời vẫn giữ 
được tính nhạy bén và khả năng 
thích ứng với thay đổi.

Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi
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Trường là thành viên của Tổ chức Tú tài 
quốc tế (IBO) và được phép cung cấp 
cả ba chương trình Tú tài quốc tế. UNIS 
Hà Nội được công nhận chính thức bởi 
Hiệp hội các trường phổ thông và đại 
học miền Tây Hoa Kỳ (WASC) và Hội 
đồng các trường quốc tế (CIS). 

Trường là thành viên của Hội đồng các 
trường quốc tế châu Âu (ECIS) và Hội 
đồng các trường hải ngoại khu vực 
Đông Á (EARCOS). Trường có quan hệ 
liên kết với Hiệp hội các trường quốc 
tế khu vực sông Mê kông (MRISA) và 

Cơ quan cấp phép, Hiệp hội liên kết 
và Cơ quan quản lý

Hội thảo hoạt động Châu Á Thái Bình 
Dương (APAC) theo đó trường sẽ tổ 
chức các hoạt động trao đổi văn hóa 
và thể thao xuyên suốt năm học, trong 
phạm vi trường và tại các trường học 
khác trong khu vực.

Trường được điều hành bởi một Hội 
đồng quản trị gồm chín thành viên, 
trong đó có các thành viên là phụ 
huynh được bầu chọn, các thành viên 
được chỉ định và các đại diện của Liên 
Hợp Quốc. Giám đốc nhà trường là 
thành viên mặc nhiên, ngoài ra Hội 
đồng quản trị còn có một Cố vấn 
chuyên môn.
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VĂN PHÒNG TRƯỜNG 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Phòng G01, Toà nhà B5
Hoạt động từ 08:00 đến 17:00

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Scott Schaffner
hsprincipal@unishanoi.org

HIỆU PHÓ TRƯỜNG TRUNG 
HỌC PHỔ THÔNG/TRUNG 
HỌC CƠ SỞ

Glenda Baker
mshsdprincipal@unishanoi.org

BAN THƯ KÝ NHÀ TRƯỜNG

Cô Phương, Phụ trách Văn phòng 
trường THPT/THCS
Điện thoại 3758 1551 máy lẻ 8500
mshsoffsupervisor@unishanoi.org

CôThuỳ Anh, Thư ký nhà trường
Điện thoại 3758 1551 máy lẻ 8502
mssecretary@unishanoi.org

Vui lòng liên hệ với Cô Phương 
hoặc Cô Thuỳ Anh qua điện thoại/
email để:

• Thông báo vắng mặt

• Thông báo đến muộn/nghỉ sớm.

• Nhận kế hoạch học tập/thời khoá 
biểu của con em quý vị

• Hỏi đáp về các vấn đề hành chính 
của nhà trường

• Đặt lịch hẹn với Hiệu trưởng trường 
Trung học phổ thông, ông Scott 
Schaffner hoặc Hiệu phó, Bà Glenda 
Baker. 

Thông tin liên hệ 
của phụ huynh
Việc phụ huynh cung cấp cho nhà 
trường thông tin liên hệ trong trường 
hợp khẩn cấp và địa chỉ email chính xác 
để nhận các thông báo điện tử là hết 
sức quan trọng. Vui lòng cập nhật cho 
nhà trường thông tin liên hệ mới nhất 
của quý vị. 

Phụ huynh có thể trực tiếp cập nhật 
thông tin liên hệ mới nhất phần “My 
Family” trên cổng thông tin Veracross 
dành cho phụ huynh.

Vui lòng bổ sung địa chỉ nhà và thông 
tin liên hệ của hai người lớn đang sống 
tại Hà Nội để nhà trường liên hệ trong 
trường hợp khẩn cấp nếu không thể kết 
nối được với phụ huynh. 

Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ QUAN TRỌNG CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:

CHỨC VỤ TÊN EMAIL
Chuyên gia tư vấn THPT  Brenda Manfredi bmanfredi@unishanoi.org

Chuyên gia tư vấn THPT  Casey Jackson cnjackson@unishanoi.org

Chuyên gia tư vấn khối 9  Kirk Jackson kjackson@unishanoi.org

Chuyên gia tư vấn khối 9  Paula Wilcox pwilcox@unishanoi.org

Điều phối viên chương trình Tú tài Clark Stroupe dpcoordinator@unishanoi.org

Điều phối viên chương trình THCS Cindy Barnsley mypcoordinator@unishanoi.org

Giám đốc hoạt động Tarique Al-Iesa da@unishanoi.org

Điều phối viênTrung tâm y tế Susan McComic nurse@unishanoi.org

Học tập phục vụ cộng đồng Colin Campbell ccampbell@unishanoi.org

Điều phối viên dịch vụ vận chuyển Lai Chu transportmanager@unishanoi.org

Giáo viên phụ trách khối 9 Sandra Schneiderman sschneiderman@unishanoi.org

Giáo viên phụ trách khối 10 Nick Whatley nwhatley@unishanoi.org

Giáo viên phụ trách khối 11 Jane Gibbons jgibbons@unishanoi.org

Giáo viên phụ trách khối 12 Elliott Cannell ecannell@unishanoi.org
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Lịch hoạt động của nhà trường

THỜI KHOÁ BIỂU 
TRƯỜNG TRUNG HỌC 
PHỔ THÔNG: 

8:10 - 9:15         Tiết 1

9:15 - 9:20            Chuyển lớp

9:20 - 9:30 Điểm danh

9:30 - 9:35 Chuyển lớp

9:35 – 10:40     Tiết 2

10:40 - 10:55 Giải lao  

10:55 – 12:00   Tiết 3

12:00 - 12:05 Chuyển lớp

12:05 – 12:30     Giờ hoạt động  
 tự do

12:30 – 13:10     Ăn trưa

13:10 – 14:15       Tiết 4

14:15 - 14:20 Chuyển lớp

14:20 - 15:25 Tiết 5

THỨ TƯ

8:10 - 9:25         Tiết 1

9:25 - 9:30            Chuyển lớp

9:30 - 9:40 Điểm danh

9:40 - 9:45 Chuyển lớp

9:45 – 11:00     Tiết 2

11:00 - 11:20 Giải lao  

11:20 – 12:35   Tiết 3

12:35 – 13:20     Ăn trưa

13:20 – 14:35       Tiết 4

Thứ Hai, Ba, Năm và Sáu: 
08:10 đến 15:25
Thứ Tư: 08:10 đến 14:35 

Hoạt động ngoại khoá sau giờ học 
(ASA): 15:45 đến 17:30

Hoạt động thể thao sau giờ học: 
15:45 đến 17:35 

Thư viện: 07:30 đến 17:00

Trường sẽ đóng cửa lúc 17:45. Học 
sinh phải rời khỏi trường trước thời điểm 
này, trừ khi có sự giám sát của giáo 
viên/huấn luyện viên.

Thời khoá biểu trường Trung học 
phổ thông:
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MYP / DP

Quyền truy 
cập vào hệ 
thống Haiku và 
Veracross của 
phụ huynh:
Mọi phụ huynh đều được cung cấp tên 
truy cập và mật khẩu để truy cập vào 
hệ thống Haiku và Veracross. 

Trên Haiku, phụ huynh có thể theo dõi 
các nhiệm vụ và bài tập về nhà mà con 
em mình được giao cũng như biết được 
thời hạn nộp bài và ngày có kết quả 
đánh giá. Phụ huynh cũng có thể xem 
các tài liệu học tập trên Haiku.

Veracross được sử dụng để đặt lịch hẹn 
với giáo viên và xem các báo cáo kết 
quả học tập của học sinh. 

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên 
quan đến tên truy cập và mật khẩu của 
mình, vui lòng liên hệ techsupport@
unishanoi.org

Chu kỳ 10 ngày

Trường THPT (MYP/DP)
Tuần 1 Tuần 2

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiết 1 A SEAL D E C H B H SEAL G

Homebase

Tiết 2 B E C SEAL D F D F A SEAL

Nghỉ giải lao

Tiết 3 C F B F SEAL G A G B H

Hoạt động tự do C o n n e c -
tions

Conferenc-
ing time

Conferenc-
ing time

HS As-
sembly

Conferenc-
ing 

Service Conferenc-
ing time

Conferenc-
ing time

Ăn trưa

Tiết 4 D G A G A SEAL C E C E

Tiết 5 SEAL H H B E SEAL D F

SEAL: Social, Emotional, Academic Learning
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Khuôn viên trường học

Danh sách các 
tòa nhà
Các toà nhà trong khuôn 
viên trường học được đánh 
số như sau:
Trường Mẫu giáo (ECC), Toà nhà B11, 
phục vụ nhu cầu của học sinh lớp 
Mẫu giáo bé và các Mẫu giáo lớn với 
sân chơi ngoài trời, phòng tập gym và 
phòng âm nhạc riêng.

Trường Tiểu học, Toà nhà B9 là nơi 
hoạt động của khối lớp 1 đến lớp 5, 
Trung tâm Y tế, Văn phòng trường Tiểu 
học và Phòng Ngoại ngữ. Tại đây có 
sân chơi rộng với nhiều trò chơi mạo 
hiểm và khu sân cỏ. 

Toà nhà B5, là toà nhà hai tầng bao 
quanh sân trung tâm với các lớp học 
của trường Trung học phổ thông (ở 
tầng trệt) và Trung học cơ sở (ở tầng 
hai) cũng như văn phòng của Chương 
trình Cộng đồng và Hoạt động công 
ích, văn phòng của các chuyên gia tư 

vấn, Điều phối viên chương trình Tú tài 
quốc tế, văn phòng Hiệu trưởng và Hiệu 
phó trường Trung học phổ thông/Trung 
học cơ sở.

Trung tâm Khoa học và Công nghệ, 
Toà nhà B6, gồm các phòng thí nghiệm 
khoa học kèm không gian giảng dạy 
của trường Trung học phổ thông phổ 
thông và Trung học cơ sở, các khu vực 
chế tạo khoa học, phòng thí nghiệm 
thiết kế công nghệ và Khoa Công nghệ 
thông tin. 

Trung tâm Thể thao, Toà nhà B4, đây là 
khu vực nhà thi đấu, nơi tổ chức các lớp 
giáo dục thể chất, phòng học và phòng 
sinh hoạt cho cán bộ nhân viên. Tại 
đây có hai sân bóng rổ kích thước tiêu 
chuẩn, hai làn chạy điền kinh, phòng 
thay đồ/phòng tắm, phòng tập thể dục 
và vận động. Nối liền với Toà nhà B4 là 
Toà nhà B3, gồm một hồ bơi 25m và 
một hồ bơi nhỏ cho người mới tập. Các 
sân vận động thể thao và sân thi đấu có 
mái che nằm liền kề khu vực này. 

Toà nhà Hành chính B7, đây là nơi đặt 
văn phòng của bộ phận Tuyển sinh, 
Phát triển, Nhân sự, Lễ tân, Văn phòng 
Giám đốc, Hoạt động ngoại khoá (bao 
gồm các Chương trình cộng đồng), các 
phòng hội thảo và sinh hoạt cộng đồng 
và Văn phòng Kinh doanh. 

Trung tâm Nghệ thuật, Toà nhà B10, 
là không gian cho các hoạt động Âm 
nhạc, Nghệ thuật và Kịch nghệ. Tại đây 
có một thính phòng lớn, các phòng 
nghỉ giải lao, phòng tập, và các sân 
khấu nhỏ hơn cho hoạt động biểu diễn.

Quy định khuôn 
viên trường học
Trường UNIS Hà Nội có khuôn viên 
trường học khép kín. Do đó, khách ghé 
thăm trường từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 
08:00 sáng đến 17:00 chiều, phải xuất 
trình giấy tờ cá nhân có dán ảnh với bảo 
vệ nhà trường để được cấp thẻ ra vào. 

Phụ huynh phải đeo Thẻ ra vào của 
trường UNIS Hà Nội trong suốt thời gian 
thăm quan trường.

Phụ huynh và học sinh không được 
phép ra vào khuôn viên trường học 
ngoài giờ làm việc của nhà trường trừ 
trường hợp có hoạt động được tổ chức 
tại đây.

Nghiêm cấm trượt ván, trượt pa tanh, 
sử dụng xe BMX và các mô hình/đồ 
chơi/máy bay không người lái điều 
khiển từ xa tại mọi thời điểm. UNIS Hà 
Nội là trường học không có vật nuôi. 
UNIS Hà Nội là trường học không thuốc 
lá. Nghiêm cấm hút thuốc trong trường 
hoặc cạnh khu vực cổng trường hoặc 
trong các hoạt động của nhà trường cả 
trong và ngoài khuôn viên trường. 
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Cổng chính

Văn phòng điều hành

Khu Giáo dục thể chất/
Bể bơi

Trung tâm thể thao

Trường THCS/THPT 
lớp 6-12

Trung tâm Khoa học 
công nghệ, Ngôn ngữ, 
Thiết kế

Tòa nhà văn phòng:       
VP Giám đốc nhà trường, 
Phòng kinh doanh, 
Phòng Nhân sự, Phòng 
Tuyển sinh, Phòng Hoạt 
động và Phòng Phát triển

Thư viện (tầng trên)

Nhà ăn (tầng dưới)

Trường Tiểu học

Trung tâm nghệ thuật

Trường Mẫu giáo (ECC)

Sân thể thao ngoài trời 
có mái che

Sân chơi mới trường 
Tiểu học

Nhà ăn mới và Trung 
tâm kiểm tra

Sân bóng mới

Sản đón khách

UN Plaza

Black Box mới

Cổng dành cho người đi 
bộ và xe đạp

Khu vực đỗ xe mới

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Sơ đồ trường học

1

7

6

5

122

4 3

8

9

9

1314

16

18

19

17

20

15

10

11

Quý vị sẽ bắt gặp nhiều hoạt động xây dựng được tiến hành trong trường!  Chúng tôi 
cam kết theo đuổi một kế hoạch năm năm không chỉ nhằm xây dựng thêm không gian 
học tập mà còn cải tạo và làm mới những không gian hiện có. Quý vị có thể tìm hiểu 
thêm về Kế hoạch tổng thể và các giai đoạn của Kế hoạch này trên website (www.
unishanoi.org/newcampus)..

Khu vực đang xây dựng Lối vào

Trường học mới!

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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Ưu tiên hàng đầu của trường UNIS Hà 
Nội là đem lại một môi trường an toàn 
cho học sinh và giáo viên.

Học sinh rời khỏi 
trường 
Nếu đã đăng ký vào trường, học sinh 
không được rời khỏi trường khi chưa 
được phụ huynh và ban quản lý nhà 
trường cho phép. 

Học sinh đến 
thăm trường
Bạn bè của học sinh hoặc học sinh cũ 
của trường muốn ghé thăm vào ngày 
làm việc thường chỉ được lưu lại tối đa 
một ngày và phải đảm bảo không làm 
ảnh hưởng đến chương trình của nhà 
trường. Các cuộc viếng thăm này phải 
được đăng ký trước với Văn phòng 
trường Trung học phổ thông. Khi đến 
nơi học sinh sẽ được phát Thẻ ra vào 
dành cho học sinh của trường UNIS Hà 
Nội tại Văn phòng trường Trung học 
phổ thông. Học sinh có bạn ghé thăm 
phải xin phép từng giáo viên chủ nhiệm. 
Học sinh đến thăm viếng phải đeo thẻ 
ra vào trong suốt thời gian ở trường. 

Khách thăm quan 
trường
Nhà trường luôn chào đón khách đến 
thăm quan khuôn viên trường học. Tất 
cả khách ghé thăm trường đều phải 
xuất trình giấy tờ cá nhân có dán ảnh 
với bảo vệ tại cổng chính để được cấp 
thẻ ra vào trong thời gian ở trường. 
Khách thăm quan phải ra vào trường 
qua cổng chính. 

Diễn tập phòng 
cháy chữa cháy
Các buổi diễn tập phòng cháy chữa 
cháy được tổ chức định kỳ xuyên 
suốt năm học. Giáo viên chủ nhiệm 
sẽ hướng dẫn cụ thể cho học sinh lớp 
mình về quy trình diễn tập phòng cháy 
chữa cháy. Kế hoạch sơ tán khẩn cấp 
được dán tại mỗi lớp học gần cửa thoát 
hiểm. 

Quy trình An toàn và An 
ninh
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Ban quản lý
Ban quản lý nhà trường bao gồm Giám 
đốc nhà trường, Hiệu trưởng và các Hiệu 
phó trường Tiểu học, Hiệu trưởng trường 
Trung học cơ sở, Hiệu trưởng trường 
Trung học phổ thông và Hiệu phó trường 
Trung học phổ thông/Trung học cơ sở, 
Giám đốc Công nghệ, Giám đốc Phát 
triển, Giám đốc Tài chính và Vận hành 
và Giám đốc Hoạt động. Ban quản lý 
được hỗ trợ bởi các phòng hành chính 
của trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông, Phòng Tuyển sinh, 
Hoạt động ngoại khoá, Phát triển, Phát 
triển chuyên môn và chương trình giảng 
dạy và Phòng Công nghệ.  

Cơ cấu trường 
Trung học phổ 
thông
Trong phạm vi trường Trung học phổ 
thông:

• Các Cố vấn trợ giúp học sinh trong 
Chương trình Kết nối; thực hiện vai 
trò chăm sóc mục vụ và đóng vai trò 
cầu nối giữa học sinh với giáo viên và 
ban quản lý nhà trường. 

• Các Giáo viên phụ trách khối lớp 
từ lớp 9 đến lớp 12 hỗ trợ hoạt động 
của các cố vấn và Chương trình Kết 
nối, đồng thời hỗ trợ tổ chức các 
hoạt động và chuyến dã ngoại cho 
các khối lớp. 

• Các tổ trưởng tổ chuyên môn là 
người phụ trách nội dung và phương 
thức giảng dạy của từng môn học.

• Hiệu phó trường Trung học phổ 
thông và Trung học cơ sở hỗ trợ 
Hiệu trưởng trong công tác điều 
hành hoạt động hàng ngày của 
trường Trung học phổ thông/Trung 
học cơ sở. Hiệu phó đặc biệt chú ý 
đến việc sắp xếp kế hoạch và đảm 
bảo tính kỷ luật của nhà trường. 

• Hiệu trưởng trường Trung học 
phổ thông chịu trách nhiệm điều 

hành hoạt động hàng ngày của nhà 
trường và làm việc trực tiếp với học 
sinh, giáo viên và phụ huynh.  

Trường Trung học phổ thông nhận 
được sự hỗ trợ của Văn phòng trường 
Trung học phổ thông/Trung học cơ sở 
một cán bộ phụ trách và một thư ký 
toàn thời gian. Trường Trung học phổ 
thông còn được hỗ trợ bởi ba Chuyên 
gia tư vấn học đường, Chuyên viên tâm 
lý của nhà trường, nhóm Hỗ trợ học tập 
và phụ trách chương trình EAL, hai Điều 
phối viên chương trình Tú tài quốc tế và 
một Điều phối viên hoạt động Học tập 
phục vụ cộng đồng. Ngoài ra còn có 
đội ngũ y tá phục vụ cho toàn bộ nhà 
trường.

Cơ cấu tổ chức nhà trường
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Tổng quan
Trường Trung học phổ thông gồm 
các lớp từ 9 đến 12. Chương trình của 
trường Trung học phổ thông nhằm đáp 
ứng nhu cầu ghi danh vào đại học của 
học sinh. Học sinh trường Trung học 
phổ thông phải hoàn thành chương 
trình học để có được bằng Tú tài của 
Trường UNIS Hà Nội. 

Học sinh khối lớp 9 và 10 tham gia vào 
Chương trình Trung học cơ sở Hệ Tú 
tài quốc tế (MYP). Tất cả học sinh lớp 
10 phải hoàn thành chương trình Học 
tập phục vụ cộng đồng và có Dự án cá 
nhân đạt yêu cầu trước khi lên lớp 11. 

Học sinh khối lớp 11 và 12 có cơ hội lựa 
chọn thi Chứng chỉ Tú tài quốc tế hoặc 
Bằng Tú tài quốc tế. Để tốt nghiệp với 
Bằng Tú tài của trường UNIS Hà Nội, 
học sinh phải hoàn thành ít nhất 23 tín 

chỉ trong giai đoạn từ lớp 9 đến lớp 12. 
Một khoá học tròn năm tương đương 
với 1.0 tín chỉ. Để biết thêm thông tin, 
vui lòng tham khảo Tài liệu hướng dẫn 
về Chương trình Tú tài quốc tế. 

Nhóm Kết nối
Mỗi Nhóm Kết nối có một Cố vấn. 
Ngoài nhiệm vụ truyền dẫn thông tin 
giữa học sinh và phụ huynh, Cố vấn 
còn thực hiện vai trò chăm sóc mục vụ 
rất quan trọng. Học sinh có thể trao đổi 
các vấn đề xã hội và/hoặc học tập với 
các Cố vấn. 

Chương trình Tư 
vấn học đường
Chương trình tư vấn là một hoạt động 
không thể thiếu của bậc Trung học 

phổ thông tại trường UNIS Hà Nội. Mỗi 
buổi tư vấn kéo dài 65 phút và được tổ 
chức mỗi kỳ một lần, ngoài ra học sinh 
còn có thể gặp thêm chuyên gia tư vấn 
trong giờ học nếu cần. Đây là cơ hội để 
các Chuyên gia tư vấn và học sinh cùng 
thiết lập mối quan hệ và xác định các 
mục tiêu cho tương lai. 

Các buổi tư vấn không mang tính chất 
học thuật và được áp dụng theo nhiều 
cách thức khác nhau. Các buổi tư vấn 
bao hàm nhiều chủ đề nhưng thường 
rơi vào bốn nhóm chính dưới đây: 

• Xã hội/Cảm xúc

• Học thuật 

• Phát triển sự nghiệp/Tư vấn lựa chọn 
đại học/cao đẳng

• Quan tâm đến các vấn đề quốc tế

Trường Trung học phổ thông: 
Lớp 9 đến lớp 12
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Nhóm Trợ giúp 
học sinh (SST)
Nhóm Trợ giúp học sinh bao gồm các 
Chuyên gia tư vấn trường Trung học 
phổ thông, các giáo viên làm nhiệm vụ 
Hỗ trợ học tập, các giáo viên phụ trách 
chương trình EAL, các Điều phối viên 
chương trình Tú tài quốc tế, y tá nhà 
trường, Hiệu phó và Hiệu trưởng. Đội 
ngũ này có trách nhiệm giám sát các 
học sinh gặp vấn đề về học tập, quan 
hệ xã hội hay những vướng mắc khác. 

Chương trình định 
hướng và chuyển 
tiếp dành cho học 
sinh
Trước khi năm học bắt đầu, nhà trường 
sẽ tổ chức ngày định hướng cho các 
gia đình học sinh mới. Chương trình này 
sẽ cung cấp cái nhìn tổng quát về các 
hoạt động của nhà trường và là cơ hội 
để học sinh gặp gỡ giáo viên của mình. 

Ngoài ra, toàn bộ học sinh trường 
Trung học phổ thông sẽ tham gia vào 
chương trình định hướng trong ngày 
đầu tiên đến trường.

Ngay sau khi năm học bắt đầu, nhà 
trường sẽ tổ chức các đêm phổ biến 
thông tin về các khối lớp trong đó có 
hoạt động Dự án cá nhân của khối 10 
và Chương trình Tú tài quốc tế. 

Hội đồng học sinh
Hội đồng học sinh là tiếng nói chủ động 
của cộng đồng học sinh trường Trung 
học phổ thông. Các thành viên hội 
đồng được chính học sinh trong khối 
bầu chọn để đại diện cho từng khối 

lớp. Hội đồng học sinh tổ chức gặp mặt 
thường xuyên để thảo luận về các vấn 
đề học sinh gặp phải, tuyên truyền cho 
cộng đồng học sinh và tổ chức các sự 
kiện của nhà trường. 

Hội đồng học sinh chịu trách 
nhiệm:
• Tuyên truyền cho cộng đồng học 

sinh và thông báo cho các giáo viên 
cũng như Hiệu trưởng nhà trường về 
những vướng mắc của học sinh. 

• Tổ chức các buổi họp mặt sáng của 
trường Trung học phổ thông. 

• Thông báo cho học sinh về các sự 
kiện của nhà trường. Những sự kiện 
này có thể là Hoạt động công ích, 
trao đổi văn hoá hoặc hoạt động giải 
trí (khiêu vũ, thể thao hay các sự kiện 
quốc tế). 

• Tổ chức các ngày sự kiện của trường 
UNIS Hà Nội như ngày hội tinh thần 
và ngày hội nâng cao nhận thức về 
những vấn đề cụ thể hoặc để gây 
quỹ cho nhiều hoạt động từ thiện.

• Tổ chức các sự kiện đặc biệt và vui 
nhộn như khiêu vũ, thi tài năng và Dạ 
hội tốt nghiệp của trường Trung học 
phổ thông. 
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Chương trình 
giảng dạy bậc 
Trung học phổ 
thông
Chương trình giảng dạy bậc Trung học 
phổ thông đại diện cho tính đa dạng 
của cộng đồng học sinh tại trường 
UNIS Hà Nội. Mặc dù không thể đáp 
ứng yêu cầu của mọi hệ thống quốc gia 
nhưng nhà trường vẫn cung cấp một 
chương trình giảng dạy toàn diện phản 
ánh Sứ mệnh của nhà trường và Triết lý 
của Hệ Tú tài quốc tế. 

Chương trình Trung học Hệ Tú tài quốc 
tế (MYP) là chương trình khung cho 
khối lớp 9 và 10. Chương trình Tú tài 
quốc tế (DP) dành cho khối lớp 11 và 
12, được thế giới công nhận như một 
chương trình giảng dạy khắt khe và là 
sự chuẩn bị tuyệt vời để học sinh bước 
vào đại học. Rất nhiều trường đại học 
công nhận tín chỉ và đặc cách tuyển 
chọn những học sinh có bằng Tú tài 
quốc tế. Nhà trường khuyến khích 

học sinh và phụ huynh liên hệ với các 
chuyên gia tư vấn cao đẳng và/hoặc 
riêng từng trường đại học để nắm được 
các chính sách đặc cách tuyển chọn.  

Quy trình xây dựng chương trình giảng 
dạy do các uỷ ban gồm nhiều giáo viên 
chuyên môn đảm trách. Giáo viên sẽ 
thiết kế khoá học của mình với các kết 
quả đầu ra cụ thể trên cơ sở tham vấn 
với các điều phối viên chương trình Tú 
tài quốc tế và ban quản lý nhà trường. 

Tư vấn học thuật
Trước khi bắt đầu năm học, các 
Chuyên gia tư vấn trường Trung học 
phổ thông sẽ rà soát lại học bạ của 
toàn bộ học sinh để đảm bảo các 
chương trình và khoá học được lựa 
chọn phù hợp với mục tiêu tương lai 
và nhu cầu cá nhân của học sinh. Phụ 
huynh và học sinh nào có thắc mắc về 
các khoá học, học bạ hay điều kiện xét 
tốt nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với 
các Chuyên gia tư vấn trường Trung 
học phổ thông. Các câu hỏi cụ thể về 

Chương trình Tú tài quốc tế vui lòng 
chuyển đến Điều phối viên Chương 
trình Tú tài quốc tế. 

Các vướng mắc 
trong học tập
Nếu học sinh không đạt điểm số tối 
thiểu trong hai kỳ báo cáo liên tiếp, nhà 
trường sẽ xem xét lại khả năng được 
tiếp tục học tại trường. Trong một số 
trường hợp, nhà trường sẽ yêu cầu học 
sinh tìm một môi trường học tập phù 
hợp hơn trong năm học kế tiếp.

Trường UNIS Hà Nội có quyền hạn chế 
hoạt động ngoại khoá của học sinh nếu 
các em có vấn đề về học tập hay hành 
vi ứng xử. Hoạt động ngoại khoá bao 
gồm: thể dục thể thao, câu lạc bộ, dã 
ngoại ngoài phạm vi chương trình học, 
kịch nghệ, và các hoạt động tương tự. 
Biện pháp hạn chế tham gia hoạt động 
ngoại khoá có thể được áp dụng bất cứ 
lúc nào đối với hoạt động thể dục thể 
thao và dã ngoại.

Xếp hạng học sinh
Trường UNIS Hà Nội không xếp hạng 
học sinh. 

Xếp lớp
Khi bắt đầu năm học, học sinh trường 
Trung học phổ thông sẽ được sắp xếp 
vào các khối lớp dựa trên số lượng tín 
chỉ đã đạt được tại trường UNIS Hà Nội 
và các trường khác. 

Học sinh chuyển 
tiếp
Nhiều học sinh đến trường UNIS Hà Nội 
với nền tảng và trải nghiệm giáo dục 

Thông tin về các lớp và khoá học 
của trường Trung học phổ thông
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đa dạng. Do đó, nhà trường bắt buộc 
phải rà soát kỹ lưỡng hồ sơ học bạ từ 
các trường trước đây để công nhận tín 
chỉ cũng như sắp xếp khoá học và khối 
lớp phù hợp cho các em. Hiệu trưởng 
trường Trung học phổ thông sẽ tiến 
hành đánh giá cùng với các Chuyên 
gia tư vấn, Điều phối viên Chương trình 
Tú tài quốc tế, học sinh và phụ huynh. 
Hiệu trưởng sẽ là người đưa ra quyết 
định cuối cùng về việc xếp lớp của toàn 
bộ học sinh.  

Học bạ của trường UNIS Hà Nội không 
thể hiện điểm số ở các trường trước 
đây. Tuy nhiên, các tín chỉ học sinh đạt 
được ở các trường khác sẽ được tính 
vào điều kiện xét tốt nghiệp. 

Lựa chọn khoá 
học
Học sinh khối 9 và 10 sẽ phải đăng ký 8 
tín chỉ một năm. Học sinh khối 11 và 12 
phải đăng ký tối thiểu 6 tín chỉ một năm. 

HẠN CHÓT ĐỂ ĐĂNG KÝ TÍN 
CHỈ

Học sinh khối 9-12 ghi danh tại trường 
UNIS Hà Nội sau tuần học thứ năm sẽ 
không được nhận tín chỉ cho kỳ học đó, 
trừ khi học sinh chuyển từ trường khác 
đến. Hiệu trưởng nhà trường có thể phê 
chuẩn các trường hợp ngoại lệ trên cơ 
sở nhận được đơn kháng nghị. 

HẠN CHÓT ĐỂ THAY ĐỔI 
LỚP 

Học sinh không được đăng ký bổ sung 
hay rút khỏi lớp học đã đăng ký nếu 
lớp học đã bắt đầu được 14 ngày. 
Nhà trường có thể cho phép trường 
hợp ngoại lệ dựa trên nhu cầu học tập 

của học sinh và trên cơ sở trao đổi với 
chuyên gia tư vấn phù hợp. 

Học sinh năm nhất của Chương trình 
Tú tài quốc tế không được thay đổi 
môn học sau khi năm học đã bắt đầu 
được hai tuần và không được thay đổi 
từ khoá học cấp độ tiêu chuẩn (SL) lên 
cấp độ cao (HL) sau tháng đầu tiên của 
năm học. 

Nếu giáo viên và Hiệu trưởng nhà 
trường cùng đồng ý cho học sinh 
chuyển lớp sau khi đã qua thời hạn 
chót vì lợi ích tốt nhất của học sinh thì 
học sinh đó sẽ được rút lui khỏi lớp đã 
đăng ký. Học sinh ghi danh muộn sẽ có 
một tuần hoặc thời hạn tương đương 
như các học sinh khác để thay đổi 
lớp, tuỳ vào thời hạn nào dài hơn. Hiệu 
trưởng nhà trường có thể phê chuẩn 
các trường hợp ngoại lệ trên cơ sở nhận 
được đơn kháng nghị. 

Hạng danh dự
Hạng danh dự và Danh sách học sinh 
ưu tú được công bố vào cuối mỗi học 
kỳ để ghi nhận thành tích của những 
học sinh đạt điểm cao trong học tập.

Hạng danh dự: Điểm trung bình học tập 
từ 6.00 trở lên.

Danh sách học sinh ưu tú: Điểm trung 
bình học tập từ 6.50 trở lên 

Chương trình học 
độc lập
Trong một số trường hợp học sinh có 
nguyện vọng tham gia các khoá học 
riêng biệt mà các em đặc biệt quan tâm 
hoặc cần hoàn thành để có bằng tú tài 
của trường UNIS Hà Nội. Khi đó nhà 
trường khuyến khích học sinh lựa chọn 
hình thức học độc lập. 

Các chương trình học độc lập có thể 
được tiến hành tại trường, thông qua 
các lớp học hè và các khoá học trực 
tuyến. Trường UNIS Hà Nội có thể công 
nhận tín chỉ của các khoá học độc lập 
nhưng điểm số sẽ không được ghi vào 
học bạ của trường hoặc tính vào điểm 
trung bình học tập của học sinh. Để 
được công nhận tín chỉ cho hình thức 
học độc lập, khoá học hay chương 
trình học đó phải được nhà trường phê 
chuẩn trước. Học sinh phải thông báo 
với Hiệu trưởng trường Trung học phổ 
thông về nguyện vọng tham gia hình 
thức học độc lập trước khi chương trình 
bắt đầu. Trường UNIS Hà Nội không 
chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí nào 
liên quan đến các khoá học bên ngoài. 

Dự án cá nhân 
Dự án cá nhân là một hoạt động bắt 
buộc đối với mọi học sinh khối 10 và 
là yêu cầu cao nhất của Chương trình 
Trung học Hệ Tú tài quốc tế. Đây là một 
sản phẩm quan trọng dựa trên sở thích 
cá nhân và sáng kiến của học sinh. Mỗi 
học sinh sẽ có một giáo viên để đưa ra 
định hướng và ý kiến phản hồi cho học 
sinh. Học sinh sẽ lựa chọn một chủ đề 
mà mình yêu thích cho dự án độc lập 
này. Thông qua dự án học sinh sẽ xây 
dựng và thể hiện nhiều phương pháp 
tiếp cận kỹ năng học tập khác nhau. 
Hạn chót để hoàn thành Dự án cá 
nhân là đầu tháng Hai hàng năm. Vui 
lòng xem thêm thông tin trong Sổ tay 
Chương trình MYP. 
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Dự án cấp cao 
hoặc Tiểu luận mở 
rộng
Tiểu luận mở rộng (EE) hay Dự án cấp 
cao (SP) của Chương trình Tú tài quốc 
tế là điều kiện bắt buộc để xét tốt 
nghiệp đối với học sinh khối 12. Học 
sinh sẽ được giới thiệu về EE hoặc SP 
từ lớp 11 và phải hoàn thành trong học 
kỳ đầu tiên của lớp 12. Nhà trường sẽ 
chỉ định một giáo viên để hướng dẫn 
học sinh thực hiện hoạt động này. 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC TIẾP 
TỤC THEO HỌC

Học sinh không đáp ứng được các 
yêu cầu về học tập và/hoặc hành vi 
ứng xử trong một môn học sẽ bị báo 
cáo lên chuyên gia tư vấn liên quan 
và Hiệu trưởng trường Trung học phổ 
thông. Giáo viên sẽ thông báo với phụ 
huynh về các vấn đề nảy sinh và có 
thể yêu cầu sắp xếp một cuộc họp để 

tìm ra giải pháp. Nếu tiếp tục tái diễn, 
giáo viên, chuyên gia tư vấn hoặc Hiệu 
trưởng sẽ đưa ra các khuyến nghị bổ 
sung, bao gồm tăng cường các buổi 
trợ giúp, ký cam kết học tập, áp dụng 
các biện pháp hỗ trợ học tập hoặc 
biện pháp trợ giúp khác. Nếu tình hình 
không thay đổi, nhà trường sẽ yêu 
cầu nhóm Trợ giúp học sinh (SST) can 
thiệp. Nhóm Trợ giúp học sinh sẽ trình 
lên Hiệu trưởng các đề xuất giải pháp 
trong đó có các chiến lược và biện 
pháp can thiệp bổ sung.  

Học bạ
Tất cả điểm số trong kỳ mà học sinh 
trường Trung học phổ thông Trường 
UNIS Hà Nội đạt được sẽ được ghi 
vào học bạ chính thức của học sinh. 
Học bạ chính thức được lưu trong hồ 
sơ nhà trường. Điểm số được ghi vào 
học bạ là điểm số cuối cùng. Học sinh 
chuyển đến trường UNIS Hà Nội sẽ 
nhận được tín chỉ cho các khoá học 
mà các em đã hoàn thành ở trường cũ 
nhưng sẽ không được lưu vào học bạ 

trường UNIS Hà Nội. Học sinh cần gặp 
chuyên gia tư vấn của mình để trao đổi 
thông tin về học bạ liên quan đến các 
lựa chọn trường đại học và chuyển tiếp 
chương trình học. 

Thôi học
Bất kỳ học sinh nào rời khỏi trường 
UNIS Hà Nội khi năm học đang diễn ra 
hoặc đã kết thúc đều phải có xác nhận 
thôi học bằng cách điền và gửi lại mẫu 
đơn “thôi học” cho Văn phòng trường 
Trung học phổ thông. Nhà trường chỉ 
giao lại hồ sơ và học bạ cho học sinh 
sau khi nhận được văn bản xác nhận 
nói trên. Gia đình phải thông báo bằng 
văn bản với Văn phòng Tuyển sinh nếu 
con em mình dự định rời khỏi trường. 



UNIS Hanoi High School Handbook20 21

Quy định về trang 
phục
Học sinh nên sử dụng trang phục và 
giày dép thoải mái. Các em cũng phải 
ăn mặc gọn gàng và tôn trọng sự đa 
dạng trong cộng đồng trường. Không 
được mặc trang phục rách rưới, bẩn 
thỉu và cẩu thả. Học sinh cần tránh các 
phong cách ăn mặc quá khích. Không 
được mặc trang phục hở hang. Không 
được để lộ ngực hay nội y.

UNIS Hà Nội là một trường quốc tế đa 
dạng. Điều này có nghĩa là học sinh và 
cán bộ nhân viên nhà trường đại diện 
cho rất nhiều tôn giáo và nền văn hoá. 
Tất cả thành viên trong cộng đồng học 
tập của chúng tôi phải tôn trọng các 
tập quán văn hoá, tín ngưỡng và mức 
độ thoải mái khác nhau. 

Dưới đây là các quy định về trang phục 
đúng mực:

• Quần đùi phải vừa vặn với chiều dài 
hợp lý. Không để lộ nội y hay bất kỳ 
phần nào của mông.

• Không được mặc áo sơ mi để lộ 
bụng hay xẻ cổ sâu.

• Nội dung in trên áo phông phải đúng 
mực. Không có các khẩu hiệu ám chỉ 
về ma tuý, rượu, thuốc lá hay tình dục.

• Không được đội mũ trong lớp học.

• Nếu giáo viên và học sinh không xác 
định được liệu trang phục đã phù 
hợp hay chưa thì Hiệu trưởng nhà 
trường sẽ là người đưa ra quyết định 
cuối cùng. 

• Trong các sự kiện đặc biệt (các hoạt 
động xã hội của nhà trường, các buổi 
khiêu vũ hay những ngày có quy định 
đặc biệt về phục trang), quy định có 
thể được điều chỉnh cho phù hợp.

• Học sinh nào ăn mặc không đúng 
mực sẽ phải thay đổi trang phục 
ngay lập tức.

• Phải đi giày dép. Không được đi 
chân không trong trường.  

Quy định về trang phục của trường 
Trung học phổ thông từng gây ra nhiều 
tranh cãi và nhà trường đã tốn rất nhiều 
thời gian và công sức để thảo luận về 
vấn đề này. Tiêu chuẩn phục trang sẽ 
dựa trên các quan niệm thông thường 
và trên cơ sở tôn trọng yếu tố văn hoá. 
Học sinh không tự nguyện tuân thủ các 
tiêu chuẩn phục trang thông thường 
sẽ phải thay đổi trang phục ngay lập 
tức và nhà trường sẽ thông báo cho 
phụ huynh. Nhà trường sẽ đưa ra ví dụ 
để học sinh hiểu thế nào là trang phục 
đúng mực và không đúng mực. Nếu 
tiếp tục tái diễn, nhà trường sẽ tổ chức 
gặp mặt phụ huynh và trong một số 
trường hợp sẽ áp dụng biện pháp kỷ 
luật cao hơn. Hiệu trưởng và/hoặc Hiệu 
phó sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về 
tính đúng mực của trang phục. 

Xin lưu ý là dép xỏ ngón không được 
phép sử dụng trong phòng thiết kế 
công nghệ hoặc phòng thí nghiệm 
khoa học. 

Đồ dùng học tập
Nhà trường trang bị cho mỗi học sinh 
trường Trung học phổ thông một máy 
tính bảng. Tất cả đồ dùng học tập khác 
– bao gồm hộp bút, gọt bút chì, tẩy, bút 
chì, bút bi (màu xanh, đen và đỏ), bút 
chì màu, bút đánh dấu và máy tính – sẽ 
do gia đình tự chuẩn bị. 

Học sinh sẽ phải trả chi phí thay thế 
kèm chi phí vận chuyển cho những 
máy tính bảng, sách giáo khoa và/hoặc 
sách thư viện bị thất lạc hoặc hư hỏng. 

Tiền và tài sản có 
giá trị
Mặc dù nhà trường luôn nỗ lực để đem 
đến một môi trường học tập an toàn 
nhưng chúng tôi vẫn khuyên học sinh 
không nên mang nhiều tiền hoặc tài sản 
có giá trị đến trường. Trường UNIS Hà 
Nội không chịu trách nhiệm về bất kỳ vật 
dụng nào bị thất lạc hay mất trộm. Học 
sinh nên để vật dụng có giá trị lớn về vật 
chất hay tinh thần ở nhà hoặc khoá trong 
tủ đựng đồ cá nhân tại trường. 

Chuẩn bị tới trường
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Lái xe an toàn
Mọi người cần thận trọng và kiên nhẫn 
khi đưa đón học sinh. Trường UNIS Hà 
Nội có cả nhóm học sinh 3 tuổi nên việc 
lái xe cẩn thận là hết sức quan trọng. 
Các lái xe phải tuân thủ các chỉ dẫn an 
toàn và cẩn thận cao độ khi lái xe trong 
trường.

Bất kỳ ai đi xe đạp hay xe máy vào 
khuôn viên trường UNIS Hà Nội đều 
phải đội mũ bảo hiểm. Nhà trường 
khuyến khích tất cả mọi người đội mũ 
bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe đạp hay 
xe máy. 

Đỗ xe
Tất cả xe ô tô phải đỗ tại khu vực đã 
quy định sẵn phía trước Toà nhà Hành 
chính (B7). Ngay khi vào trường, xe 
máy phải rẽ sang phải và đỗ cạnh cổng 
chính trong khu vực có mái che cạnh 
tường rào. Mọi phương tiện, kể cả xe 
máy, phải dán giấy phép đỗ xe của 
trường UNIS Hà Nội (đề can) để được 
phép vào trường. Vui lòng điền vào Đơn 
đăng ký giấy phép đỗ xe trực tuyến 
thông qua Văn phòng Hoạt động của 
nhà trường để đăng ký giấy phép đỗ 
xe. Không được hoán đổi giấy phép 
đỗ xe giữa các phương tiện, do đó mỗi 
phương tiện phải có một giấy phép đỗ 
xe riêng. 

Đến trường bằng 
ô tô
Ô tô đưa học sinh đến trường phải vào 
thẳng mặt tiền của tòa nhà hành chính. 
Không được đỗ ở lề đường nhưng nếu 
cần có thể đỗ ở khu vực đã quy định 
sẵn. 

Đến trường bằng 
xe máy
Học sinh được đưa đón bằng xe máy 
phải dừng ở cổng chính, trừ trường hợp 
lái xe muốn đỗ xe trong trường, có giấy 
phép đỗ xe hợp lệ và cả lái xe và người 
được chở đều có mũ bảo hiểm. 

Khi đi qua cổng chính, xe máy phải 
ngay lập tức rẽ phải và đỗ tại khu vực 
quy định. Xe máy phải nhường cho 
người đi bộ qua đường và đặc biệt cẩn 
thận vào buổi sáng vì đây là thời điểm 
có rất nhiều trẻ em đi ngang qua khu 
vực đỗ xe.

Xe ôm không được phép vào trường và 
người sử dụng phương tiện xe ôm phải 
sắp xếp thời gian và địa điểm đón ở 
ngoài trường.

Học sinh tự lái xe 
đến trường
Học sinh trường Trung học phổ thông 
có thể tự đi xe máy đến trường và đỗ 
xe trong trường nếu đảm bảo các điều 
kiện sau: 

1. Có bằng lái xe hợp lệ của Việt Nam

2. Có mua bảo hiểm

3. Có giấy phép đỗ xe của trường 
UNIS Hà Nội 

Đến trường bằng 
xe đạp
Mọi đối tượng học sinh, cán bộ nhân 
viên, phụ huynh và khách thăm quan 
đến trường bằng xe đạp đều phải ra 
vào qua Cửa số 5. Có khu vực đỗ xe 
với rãnh dành riêng cho xe đạp. Xe đạp 
không được dừng đỗ tại cổng chính. 
Người đi xe đạp phải đội mũ bảo hiểm. 

Không được đi xe trong trường. Xe đạp 
điện cũng phải tuân thủ các quy định 
như xe đạp thông thường. 

Đi bộ đến trường
Học sinh đi bộ đến và rời trường có thể 
ra vào qua lối dành cho người đi bộ, 
(nằm ở phía xa nhất của trụ sở bảo vệ) 
hoặc qua Cửa số 5 ở phía Nam trường, 
gần Tòa nhà trường Tiểu học, (cạnh 
Khu D Khu Đô thị Ciputra).

Đến trường

*Cửa số 5 sẽ đóng 15 phút sau khi 
khu thể thao đóng cửa hoặc sau khi 
các sự kiện của trường kết thúc và 
sẽ đóng vào các ngày Chủ nhật. 

Đến trường bằng 
xe buýt
Xe buýt của khách sạn và xe buýt của 
nhà trường vào trường và ngay lập tức 
di chuyển đến khu vực đưa đón đã quy 
định sẵn (ở phía bên phải cổng chính). 
Học sinh sẽ vào lớp từ điểm đón trả của 
xe buýt dưới sự giám sát của đại diện 
công ty xe buýt và/hoặc giáo viên.  

THỨ HAI – 
THỨ BA

THỨ TƯ

06:00 – 09:00 06:00 – 09:00
15:00 – 20:45 14:00 – 20:45

THỨ NĂM – 
THỨ SÁU

THỨ BẢY

06:00 – 09:00 07:30 – 18:30
15:00 – 20:45
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Dịch vụ xe buýt của nhà trường hoạt 
động trên cơ sở ký kết hợp đồng với 
một công ty địa phương có quan hệ 
hợp tác với nhà trường. Công ty này vận 
hành một đội xe buýt cỡ nhỏ tương đối 
hiện đại từ 10 đến 30 chỗ. 

Mỗi tài xế xe buýt đi cùng một nhân viên 
giám sát có trách nhiệm đảm bảo thực 
thi các quy trình an toàn và đảm bảo học 
sinh được đón trả đúng địa điểm. 

Dịch vụ xe buýt của trường UNIS Hà 
Nội không nhằm mục đích chuyên chở 
phụ huynh hoặc bạn bè của học sinh. 
Học sinh không được di chuyển trên 
bất kỳ phương tiện xe buýt nào khác 
ngoài xe đã được chỉ định. 

Quản lý hệ thống xe buýt
Vui lòng liên hệ với Ông Lai, Điều phối 
xe buýt, qua số điện thoại (024) 3758 
1551 máy lẻ 8714, di động 091876 
7755 hoặc email transportmanager@
unishanoi.org để:

• Thông báo học sinh vắng mặt;

• Thông báo các vi phạm quy định an 
toàn;

• Thông báo các hành vi không đúng 
mực của học sinh;

• Thông báo thay đổi địa chỉ;

• Hỏi đáp/yêu cầu thay đổi địa điểm 
đón trả; 

• Lấy số điện thoại di động của nhân 
viên giám sát xe buýt.

Quy tắc trên xe 
buýt dành cho 
học sinh
An toàn là mối quan tâm hàng đầu của 
chúng tôi. Những quy định này áp dụng 
cho học sinh di chuyển bằng xe buýt do 
khách sạn của các em cung cấp, cũng 
như dịch vụ xe buýt của trường UNIS 
Hà Nội. Học sinh cần phải:

• Luôn luôn cư xử đúng mực, tuân thủ 
các quy định của nhà trường khi di 
chuyển trên xe buýt

• Luôn luôn thắt dây an toàn

• Không rời khỏi chỗ ngồi khi xe đang 
chạy

• Để cả cánh tay và bàn tay bên trong 
xe, không đưa ra ngoài cửa sổ

• Tuân thủ hướng dẫn của lái xe và 
nhân viên giám sát xe, chỉ quay trở 
lại xe khi có sự cho phép của nhân 
viên giám sát (đồng thời không đứng 
dưới lòng đường)

• Không cản trở lối đi

• Ngồi tại chỗ cho đến khi xe dừng hẳn

• Trong trường hợp xe hỏng hoặc gặp 
tai nạn, tuân thủ hướng dẫn của lái 
xe và nhân viên giám sát xe

• Tránh ăn uống trên xe

• Chỉ xuống xe tại địa điểm đã quy 
định sẵn.

Nếu vi phạm các quy định trên, học 
sinh có thể bị báo cáo lên Hiệu phó nhà 
trường để áp dụng các biện pháp kỷ 
luật trong đó có đình chỉ sử dụng dịch 
vụ xe buýt. 

Dịch vụ xe buýt 
của trường UNIS Hà Nội
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Quy trình xử lý học 
sinh vắng mặt
Phụ huynh phải thông báo cho Văn 
phòng trường Trung học phổ thông/
Trung học cơ sở về sự vắng mặt của con 
em mình. Vui lòng gọi số 3758 1551 máy 
lẻ 8500/8502 hoặc gửi email đến địa 
chỉ mssecretary@unishanoi.org  hoặc 
mshsoffsupevisor@unishanoi.org trước 
08:00 sáng. Buổi vắng mặt sẽ được ghi 
chú vào danh sách điểm danh và lưu 
trong hồ sơ học bạ của học sinh. Tất cả 
các buổi vắng mặt có thông báo trước 
đều được tính là vắng mặt có lý do.

Nếu phụ huynh không thông báo cho 
Văn phòng trường Trung học phổ thông, 
thư ký văn phòng sẽ liên hệ với phụ huynh 
để xác nhận việc vắng mặt của học sinh 
thông qua Chương trình Đến trường an 
toàn. 

Học sinh quay lại trường sau thời gian 
vắng mặt phải mang theo thư của phụ 
huynh giải thích lý do nghỉ học. Học sinh 
quay lại trường sau khi mắc bệnh truyền 
nhiễm phải có giấy xác nhận đã khỏi 
bệnh của bác sỹ hoặc cơ quan y tế có 
thẩm quyền.

Tình trạng lên lớp
Để hoàn thành tín chỉ các môn học, học 
sinh phải lên lớp theo đúng quy định, 
trừ trường hợp bệnh tật, tang lễ hay các 
trường hợp đặc biệt khác. Trong những 
trường hợp này, phải thông báo cho Hiệu 
trường nhà trường.

Nhà trường sẽ đánh giá thành tích của 
những học sinh nghỉ từ 12 buổi trở lên 
trong một học kỳ. Nếu nghỉ học không 
có lý do chính đáng, học sinh có thể sẽ 
không hoàn thành được tín chỉ môn học. 

Các chuyến dã ngoại có sự tham gia của 
cả lớp không được tính vào quy định 12 
ngày. 

Chương trình Đến 
trường an toàn
Chương trình Đến trường an toàn nhằm 
mục đích đảm bảo học sinh đến trường 
an toàn hàng ngày. Chương trình này 
cũng nhằm kiểm tra sự có mặt của học 
sinh.

CHƯƠNG TRÌNH NÀY HOẠT 
ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Đây là hoạt động hợp tác giữa gia đình và 
nhà trường.

• Phụ huynh phải liên hệ với Văn 
phòng trường Trung học phổ thông 

Vắng mặt và Lên lớp muộn
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có kế hoạch trước, nhà trường sẽ không 
giao thêm bài tập cho học sinh. Học sinh 
có trách nhiệm trao đổi với giáo viên về 
bài tập. Giáo viên không bắt buộc phải 
dạy thêm buổi cho học sinh nghỉ học vì 
các lý do không cấp thiết (ví dụ, nghỉ lễ 
dài ngày). 

Phụ huynh vắng 
nhà
Nếu cả cha và mẹ học sinh đều không có 
mặt tại Hà Nội, họ cần liên hệ với Thư ký 
văn phòng trường để thông báo cho nhà 
trường và cung cấp tên cũng như thông 
tin liên lạc của những người sẽ đóng vai 
trò giám hộ trẻ khi phụ huynh vắng mặt. 

Lên lớp muộn
Học sinh đến trường sau khi bắt đầu Tiết 
1 phải đăng ký tại cổng chính để bảo vệ 
nhà trường quét thẻ học sinh. Sau đó học 
sinh sẽ trực tiếp đến Văn phòng trường 
Trung học phổ thông để nhận thẻ vào 
lớp. Nếu các em quên mang thẻ học sinh 
khi vào trường, bảo vệ nhà trường sẽ dẫn 
các em lên Văn phòng trường Trung học 
phổ thông để được nhận dạng và đăng 
ký vào trường.  

Học sinh thường xuyên lên lớp muộn, 
không đăng ký khi đến trường hoặc 
không xuất trình thẻ học sinh sẽ phải 
chịu kỷ luật, không giới hạn ở những biện 
pháp sau: thông báo với phụ huynh, họp 
mặt phụ huynh, cấm túc trước hoặc sau 
giờ học và trong một số trường hợp vi 
phạm nghiêm trọng học sinh sẽ bị đình 
chỉ học.

trước 08:00 sáng để thông báo cho 
nhà trường biết về sự vắng mặt của 
con em mình. Chúng tôi khuyến 
khích phụ huynh thông báo trước về 
những trường hợp vắng mặt có kế 
hoạch.

• Thư ký Văn phòng trường sẽ kiểm tra 
lại với giáo viên về các trường hợp 
vắng mặt chưa được thông báo.

• Thư ký Văn phòng trường sẽ gọi 
điện cho phụ huynh của những học 
sinh vắng mặt không có lý do để xác 
nhận nơi học sinh đang ở.

Rời khỏi trường 
học
Trường UNIS Hanoi có khuôn viên khép 
kín. Do đó học sinh không được rời khỏi 
trường khi chưa được phụ huynh cho 
phép. Nếu học sinh cần rời khỏi trường 
trước khi kết thúc ngày học, phụ huynh 
vui lòng liên hệ với Văn phòng trường 
Trung học phổ thông/Trung học cơ sở. 
Học sinh rời trường sớm phải đăng ký tại 
Văn phòng trường Trung học phổ thông, 
được sự cho phép của phụ huynh và phải 
xuất trình để bảo vệ nhà trường quẹt thẻ 
học sinh tại cổng chính.

Đơn xin nghỉ phép 
của học sinh
Trường UNIS Hà Nội không khuyến khích 
học sinh nghỉ học dài ngày. Nếu học sinh 
nghỉ học từ hai ngày trở lên vì lý do cá 
nhân/gia đình, phụ huynh phải thông báo 
cho Văn phòng trường Trung học phổ 
thông. Học sinh cũng phải thông báo 
cho tất cả giáo viên ít nhất một tuần trước 
kế hoạch nghỉ phép. 

Các buổi vắng mặt sẽ được lưu trong học 
bạ của học sinh. Trong trường hợp học 
sinh và/hoặc gia đình học sinh nghỉ phép 

Tủ đựng đồ cá 
nhân
Mọi học sinh trường Trung học phổ thông 
đều được cung cấp tủ đựng đồ cá nhân 
kèm khoá. Học sinh phải khoá tủ của 
mình tại mọi thời điểm và không được đổi 
tủ mà không có sự cho phép của Hiệu 
phó. Học sinh phải đảm bảo tủ luôn gọn 
gàng sạch sẽ trong suốt năm học. Máy 
tính bảng của học sinh phải khoá trong tủ 
khi không sử dụng. Nhà trường khuyến 
khích học sinh bảo quản tất cả tài sản có 
giá trị trong tủ đựng đồ cá nhân. 

Trong lớp học
Học sinh phải đến lớp đúng giờ với sự 
chuẩn bị kỹ càng. Học sinh có thời gian 
chuyển tiếp giữa các tiết học để lấy đồ 
dùng tại khu vực tủ đựng đồ cá nhân, đi 
vệ sinh và chuyển sang lớp học tiếp theo. 

Học sinh nên đến lớp trước vài phút để 
chuẩn bị sẵn sàng cho tiết học. 

Các quy tắc trong khuôn viên trường và 
trên lớp:

• Không được nhai kẹo cao su trong 
trường.

• Không được đội mũ trong nhà.

• Không được ăn uống trong lớp học 
(trừ uống nước). 

• Có thể sử dụng IPod hoặc các thiết bị 
nghe nhạc khác trong lớp nếu được 
giáo viên cho phép. 

• Học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi đến 
trường bằng xe máy hay xe đạp.

Các vật dụng như Ipod, và các thiết 
bị điện tử khác không cần sử dụng tại 
trường. Học sinh phải cất giữ những vật 
dụng này trong tủ đựng đồ cá nhân và tắt 
nguồn. Không được sử dụng những vật 
dụng này trong lớp học khi chưa có sự 
cho phép của giáo viên.

Nội quy
trường học
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Học sinh phải sử dụng điện thoại di động 
một cách hợp lý và không làm phiền đến 
môi trường học tập xung quanh. Học sinh 
phải tắt điện thoại di động khi lên lớp và 
chỉ được sử dụng trong giờ học nếu giáo 
viên cho phép. Điện thoại di động không 
được gây phiền nhiễu trong trường. Học 
sinh phải sử dụng một cách hạn chế và 
tôn trọng người khác. Nếu không tuân 
thủ các hướng dẫn nói trên, nhà trường 
sẽ tịch thu điện thoại của học sinh. 

Giờ ăn trưa và 
Nghỉ giải lao 
Học sinh có thể sử dụng thư viện, khu 
vực có mái che và sân chơi trong giờ ăn 
trưa (sau khi đã ăn xong) và trong giờ 
nghỉ giải lao. Học sinh không được tụ tập 
quanh khu vực tủ đựng đồ vào giờ nghỉ 
giải lao vì có thể ảnh hưởng đến các giáo 
viên và lớp học khác. Học sinh không 
được ở trong lớp vào giờ nghỉ giải lao trừ 
khi có giáo viên kèm cặp. 

Học sinh có thể ăn trưa tại nhà ăn hoặc 
tại khu vực quy định sẵn trong trường. 
Học sinh có thể mua đồ ăn tại nhà ăn 
hoặc mang theo từ nhà. 

UNIS Hà Nội là 
trường học quan 
tâm đến vấn đề 
Hạt và Dị ứng
• Chúng tôi khuyến khích phụ huynh 

cung cấp thực phẩm không chứa các 
loại hạt.

• Chúng tôi khuyến khích phụ huynh 
tìm hiểu về các dị nguyên nguy hiểm 
có thể gây ra phản ứng dị ứng ở trẻ tại 
trường học.

• Chúng tôi khuyến khích phụ huynh 
cân nhắc nhu cầu phải giảm thiểu tối 

đa nguy cơ dị ứng hạt và các loại dị 
ứng khác ở tất cả học sinh.

• Nhà ăn của trường sử dụng thực phẩm 
không chứa các sản phẩm từ hạt, tuy 
nhiên một số loại thức ăn có thể chứa 
một lượng rất nhỏ các loại hạt.

Phụ huynh của những học sinh có tiền sử 
dị ứng phải điền vào bản kế hoạch Xử lý dị 
ứng và/hoặc Xử lý hen suyễn. Vui lòng lấy 
mẫu đơn tại Trung tâm Y tế nhà trường. 
Nhà trường yêu cầu phụ huynh đến 
Trung tâm Y tế nhà trường để thảo luận 
về các vấn đề dị ứng của con em mình 
và/hoặc các loại thuốc liên quan. 

Nhà ăn
Thông tin về nhà ăn và thực đơn có thể 
xem tại www.unishanoi.org/cafeteria.  

Nhà ăn của chúng tôi không sử dụng 
tiền mặt – mọi hoạt động thanh toán đều 
được thực hiện qua Thẻ ‘thông minh’ 
Campus Card dành cho mọi phụ huynh 
và học sinh.  

• Phải nạp tiền vào thẻ Campus Card 
(tại trường hoặc qua mạng) trước khi 
dùng để mua đồ ăn. 

• Có thể nạp tiền tại một trong hai máy 
nạp tiền ở nhà ăn hoặc ở Văn phòng 
kinh doanh thuộc Tòa nhà B7.

• Quý vị cũng có thể nạp tiền bằng cách 
đăng nhập vào Hệ thống thẻ Campus 
Card trực tuyến tại địa chỉ http://
campusonline.unishanoi.org 

• Mỗi gia đình được cấp một tài khoản 
do phụ huynh quản lý. Quý vị có thể 
xác lập hạn mức, theo dõi các khoản 
chi tiêu trên từng thẻ của gia đình mình 
hoặc khóa thẻ bất cứ lúc nào. 

• Thẻ bị mất sẽ được làm lại với mức phí 
là 220.000 VNĐ. 

Trường UNIS Hà Nội cung cấp lò vi 
sóng để hâm nóng đồ ăn tại nhà ăn của 
trường. Xin lưu ý là chúng tôi không cung 
cấp tủ lạnh để bảo quản đồ ăn trưa mang 
theo từ nhà, do đó, phần ăn trưa cần 
được đóng gói đúng cách để đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm. 
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Hướng dẫn chung 
về bài tập về nhà
Bài tập về nhà là cơ hội để mở rộng kiến 
thức ngoài phạm vi trường học. Bài tập 
về nhà có thể là cơ sở để theo dõi và 
thảo luận hoặc củng cố những thông 
tin và ý tưởng đã được giới thiệu trên 
lớp. Đây còn là công cụ thúc đẩy trách 
nhiệm cá nhân, phương pháp làm việc 
độc lập và các thói quen học tập tốt, 
giúp học sinh chuẩn bị cho giai đoạn 
sau trung học. 

Nhìn chung, học sinh trường Trung học 
phổ thông sẽ phải dành khoảng một 
tiếng rưỡi để làm bài tập mỗi tối. Học 
sinh có thể sẽ được giao bài tập về nhà 
vào cuối tuần. Những bài tập mở rộng 
và dự án dài hạn thường phải thực hiện 
vào cuối tuần và đòi hỏi học sinh phải 
áp dụng các kỹ năng quản lý thời gian.

Nộp bài muộn
Để hoàn thành bài tập đúng hạn, học 
sinh cần có sự chuẩn bị và sắp xếp kỹ 
càng, có tinh thần quyết tâm và tính kỷ 
luật cao. Chương trình THPT/THCS Hệ 
Tú tài quốc tế xếp các kỹ năng quan 
trọng này vào nhóm Phương pháp học 
tập. Giáo viên quan tâm đến cả thành 
tích cũng như nỗ lực của học sinh. Học 
sinh nên có sự chuẩn bị và lên kế hoạch 
để thúc đẩy thói quen đúng giờ đồng 
thời lường trước một số khó khăn đôi 
khi nảy sinh ngoài dự kiến. 

Chính sách xử lý 
nộp bài muộn
Trường UNIS Hà Nội coi việc đảm bảo 
thời hạn nộp bài là một phần quan 
trọng trong các kỹ năng tự quản và yêu 
cầu học sinh phải nộp bài tập đúng hạn 
với chất lượng cao. Tuy nhiên, nếu học 

sinh liên hệ với giáo viên có liên quan 
càng sớm càng tốt trước khi đến hạn 
nộp bài và đưa ra lý do hợp lý để yêu 
cầu gia hạn (ví dụ, lý do sức khoẻ, gia 
đình, v.v) thì giáo viên sẽ xem xét đề 
nghị này của học sinh.  

1. Nếu học sinh không nộp bài tập có 
chấm điểm đúng hạn, giáo viên sẽ 
ghi chú là Nộp muộn vào sổ điểm. 
Giáo viên sẽ thông báo cho học 
sinh, phụ huynh và ban quản lý 
thông qua hệ thống Veracross.

2. Học sinh phải tham gia chương 
trình Phục hồi kết quả học tập từ 
15:45 đến 16:30 vào ngày nhà 
trường chỉ định. Chương trình này 
sẽ thay thế bất kỳ nghĩa vụ nào 
khác của học sinh. 

3. Sau khi kết thúc chương trình 
Phục hồi kết quả học tập, học sinh 
phải nộp bài tập cho giáo viên. 
Nếu học sinh vẫn chưa hoàn thành 
bài tập sau khi kết thúc chương 
trình, các em phải liên hệ với giáo 
viên của mình. 

4. Các bài kiểm tra độc lập thuộc 
Hệ Tú tài quốc tế (MYP Personal 
Project, DP Extended Essay, DP 
Internal Assessments) không 
được gia hạn nộp bài. Ban quản 
lý trường Trung học phổ thông sẽ 
đưa ra quyết định cuối cùng đối với 
các trường hợp bệnh tật hoặc tai 
nạn bất ngờ. 

5. Việc nộp bài muộn có thể ảnh 
hưởng đến xếp hạng Mức độ tham 
gia của học sinh và ảnh hưởng đến 
nhận xét đánh giá của giáo viên 
cho môn học đó. 

Học sinh nghỉ học, Bài tập về nhà, Bài 
kiểm tra, và Bài tập khác

Học sinh có trách nhiệm hỏi giáo viên 
về các bài tập về nhà còn thiếu do 
học sinh nghỉ học. Giáo viên không có 
trách nhiệm chủ động thông báo cho 
học sinh. Học sinh cần thảo luận riêng 
với từng giáo viên về thời hạn để hoàn 
thành bài tập còn thiếu trong trường 
hợp vắng mặt một ngày. 

Thời hạn để hoàn thành bài tập còn 
thiếu do nghỉ phép dài ngày có lý do 
(bệnh tật, việc gia đình khẩn cấp, hoặc 
các sự kiện do nhà trường tổ chức) sẽ 
tương đương với số ngày học sinh vắng 
mặt nhưng tối đa không quá năm ngày. 

Trong trường hợp nghỉ dài ngày có lý 
do, học sinh không cần làm bài kiểm tra 
vào ngày đầu tiên quay trở lại trường. 
Học sinh rời khỏi Hà Nội để tham gia 
hoạt động do nhà trường tổ chức vào 
thứ Bảy và Chủ nhật không cần phải 
nộp bài hay làm kiểm tra vào thứ Hai. 

Bài tập về nhà và Nộp bài muộn
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Đánh giá
Đánh giá sự tiến bộ của học sinh là 
một quá trình liên tục do giáo viên thực 
hiện. Để đánh giá thành tích, giáo viên 
sẽ nghiên cứu mọi khía cạnh phát triển 
của học sinh: bài tập về nhà, mức độ 
tham gia, bài kiểm tra, điểm dự án, kỹ 
năng tổ chức và mức độ độc lập. Giáo 
viên sẽ thường xuyên thông báo cho 
phụ huynh nếu học sinh gặp vấn đề về 
học tập hay hành vi ứng xử giữa hai kỳ 
báo cáo tiến độ, báo cáo kết quả học 
tập hay giữa hai kỳ họp phụ huynh.

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

Được sử dụng để ghi nhận sự tiến bộ và 
thành tích của học sinh về mặt học tập 
hay hành vi ứng xử. 

Thông báo cho phụ huynh biết các lo 
ngại của giáo viên về tiến độ học tập và 
hành vi ứng xử của học sinh nếu có. 

Báo cáo tiến độ sẽ được đăng tải trên 
tài khoản học sinh vào cuối quý một và 
quý ba. Giáo viên có thể gửi báo cáo 
tiến độ bổ sung nếu cảm thấy cần phải 
trao đổi với phụ huynh. 

HỌP MẶT BA BÊN

Các cuộc họp ba bên giữa phụ huynh-
học sinh-giáo viên được tổ chức ngay 
sau khi kết thúc quý một và quý ba. 
Đây là cơ hội để phụ huynh, học sinh 
và giáo viên trao đổi về tiến bộ của học 
sinh nhằm thu được ý kiến phản hồi 
ngay lập tức. Các cuộc họp mặt này 
thúc đẩy hoạt động thông tin liên lạc 
cũng như mối quan hệ hợp tác tích cực 
giữa gia đình và nhà trường. Học sinh 
sẽ tham dự và đóng góp ý kiến trong 
các cuộc họp mặt này. 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC 
TẬP

Báo cáo kết quả cuối kỳ được phát vào 
cuối mỗi học kỳ. Báo cáo thể hiện điểm 
số trung bình, mức độ tham gia và phần 
nhận xét đánh giá về tiến bộ của học 
sinh. Với khối lớp 9 và 10, báo cáo này 
còn phản ánh tiến độ hoàn thành các 
chỉ tiêu của Chương trình Trung học Hệ 
Tú tài quốc tế đối với từng môn học. 

Các chính sách và 
hệ thống xếp loại
Điểm số phản ánh mức độ thông thạo 
về một môn học của học sinh được xác 
định dưới góc nhìn toàn diện gồm mức 
độ chuyên cần, bài tập về nhà, dự án, 
bài thi vấn đáp, bài kiểm tra, phần tự 
phê bình và các hình thức đánh giá hiệu 
quả khác. Điểm học tập không bao 
hàm những vấn đề liên quan đến tính kỷ 
luật hay hành vi ứng xử. 

Điểm số các bài kiểm tra thuộc Chương 
trình Tú tài quốc tế được tính toán dựa 
trên thang điểm do Tổ chức Tú tài quốc 
tế (IBO) xây dựng hàng năm cho từng 
môn học. 

Đối với báo cáo kết quả học tập, 
Chương trình IBMYP và DP sử dụng 
thang điểm chung từ 1-7. Thang điểm 
này được coi là phần diễn giải chung 
và không áp dụng riêng cho một môn 
học nào. Triết lý đánh giá của IBO đối 
với Chương trình IBMYP và DP dựa trên 
các tiêu chí cụ thể đã được xác định 
trước, thay vì dựa trên một phương 
pháp tham chiếu theo chuẩn. Do đó, 
các nhận xét mang tính quy chuẩn 
như “trên trung bình” sẽ không được 
áp dụng. Học sinh hoàn thành một 
khoá học (đạt điểm 3 trở lên) sẽ nhận 
được tín chỉ để xét tốt nghiệp. Học sinh 
không hoàn thành khoá học (đạt điểm 
dưới 3) sẽ không được nhận tín chỉ.  

Đối với khối 9 và 10, báo cáo kết quả 
học tập sẽ phản ánh xếp hạng thành 
tích của học sinh dựa trên các tiêu chí 
đánh giá đối với từng môn học cụ thể. 
Giáo viên đánh giá học sinh theo các 
tiêu chí cụ thể cho từng môn học xuyên 
suốt năm học. Cả phụ huynh và học 
sinh cần phải nắm được triết lý đánh 
giá dựa trên tiêu chí cụ thể của Chương 
trình Tú tài quốc tế. Từng giáo viên sẽ 
rà soát lại các tiêu chí khác nhau trước 
khi áp dụng để đánh giá học sinh. 

Diễn giải thang 
điểm chung

Đánh giá và Xếp loại học sinh 

7 Xuất sắc
6 Rất tốt
5 Tốt
4 Đạt yêu cầu
3 Trung bình
2 Kém (không tính tín chỉ)
1 Rất kém (không tính tín chỉ)
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Xếp loại chưa 
hoàn thành
Trong một số trường hợp hiếm gặp, 
học sinh sẽ được xếp loại chưa hoàn 
thành vào cuối kỳ đánh giá. Tuy nhiên, 
hình thức này chỉ áp dụng nếu học 
sinh không thể hoàn thành khoá học 
vì những lý do bất khả kháng từ phía 
học sinh hoặc giáo viên (bệnh tật, việc 
gia đình khẩn cấp, v.v). Trong hầu hết 
trường hợp, học sinh sẽ phải làm bù 
phần còn thiếu trong vòng hai tuần 
đầu của kỳ đánh giá tiếp theo. Nếu học 
sinh không thể làm bù phần còn thiếu, 
xếp loại chưa hoàn thành sẽ được giữ 
nguyên và học sinh sẽ không nhận 
được tín chỉ cho môn học đó. 

XẾP 
LOẠI DIỄN GIẢI

7

Luôn có các sản phẩm chất lượng cao và thường xuyên mang tính 
sáng tạo. Truyền đạt hiểu biết toàn diện và sâu sắc về các khái 
niệm và ngữ cảnh. Luôn thể hiện tư duy phản biện và sáng tạo ở 
cấp độ cao. Thường xuyên áp dụng các kiến thức và kỹ năng được 
học một cách thành thạo và độc lập trong nhiều tình huống phức 
tạp ở trên lớp và trong thực tế cuộc sống.

6

Luôn có các sản phẩm chất lượng cao, đôi khi mang tính sáng tạo. 
Truyền đạt hiểu biết rộng về các khái niệm và ngữ cảnh. Thể hiện 
tư duy phản biện và sáng tạo, thường là ở cấp độ cao. Thường áp 
dụng một cách độc lập các kiến thức và kỹ năng được học trong 
những tình huống quen thuộc và không quen thuộc ở trên lớp và 
trong thực tế cuộc sống.

5

Nhìn chung luôn có các sản phẩm chất lượng cao. Truyền đạt hiểu 
biết ở mức độ an toàn về các khái niệm và ngữ cảnh. Thể hiện tư 
duy phản biện và sáng tạo, đôi khi ở cấp độ cao. Áp dụng các kiến 
thức và kỹ năng được học trong những tình huống quen thuộc ở 
trên lớp và trong thực tế cuộc sống cũng như trong những tình 
huống không quen thuộc trong thực tế cuộc sống với sự trợ giúp 
nhất định.

4

Sản phẩm có chất lượng tốt. Truyền đạt hiểu biết cơ bản về hầu 
hết các khái niệm và ngữ cảnh mà không gặp nhiều lỗi sai hay thiếu 
sót. Thường thể hiện tư duy phản biện và sáng tạo ở mức độ cơ 
bản. Áp dụng các kiến thức và kỹ năng được học trong những tình 
huống quen thuộc ở trên lớp với mức độ linh hoạt cao, nhưng cần 
sự trợ giúp trong những tình huống không quen thuộc.

3

Sản phẩm có chất lượng trung bình. Truyền đạt hiểu biết cơ bản về 
nhiều khái niệm và ngữ cảnh nhưng đôi khi mắc phải những lỗi sai 
hay thiếu sót đáng kể. Bắt đầu thể hiện tư duy phản biện và sáng 
tạo ở mức độ cơ bản. Thường áp dụng các kiến thức và kỹ năng 
được học với mức độ linh hoạt cao, và cần sự trợ giúp ngay cả 
trong những tình huống quen thuộc ở trên lớp.

2

Sản phẩm có chất lượng thấp. Truyền đạt hiểu biết về nhiều khái 
niệm và ngữ cảnh với những lỗi sai và thiếu sót đáng kể. Hiếm khi 
thể hiện tư duy phản biện và sáng tạo. Thường không sử dụng linh 
hoạt các kiến thức và kỹ năng được học, hiếm khi áp dụng các kiến 
thức và kỹ năng được học. 

Không tính tín chỉ để xét Bằng tú tài trường UNIS Hà Nội 

1

Sản phẩm có chất lượng rất thấp. Truyền đạt hiểu biết về hầu hết 
các khái niệm và ngữ cảnh với rất nhiều lỗi sai và thiếu sót đáng kể. 
Rất hiếm khi thể hiện tư duy phản biện và sáng tạo. Rất không linh 
hoạt và rất hiếm khi áp dụng các kiến thức và kỹ năng được học.

Không tính tín chỉ để xét Bằng tú tài trường UNIS Hà Nội
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Tiến trình tốt 
nghiệp 
Mọi học sinh bậc Trung học phổ thông 
đều phải đăng ký một chương trình 
học nhất định để tiến tới hoàn thành 
các điều kiện xét tốt nghiệp của trường 
UNIS Hà Nội. 

Thông tin khái quát về khoá học sau 
đây cho thấy các điều kiện tối thiểu mà 
học sinh phải hoàn thành khi kết thúc 
mỗi khối lớp. 

KHỐI 9 VÀ 10

Tiếng Anh, Nhân văn học, Khoa học, 
Toán, Giáo dục thể chất/Sức khoẻ, 
Ngôn ngữ B (hoặc Ngôn ngữ A thứ hai), 
và hai môn tự chọn. 

Để chuyển tiếp lên chương trình IBDP, 
học sinh phải có Dự án cá nhân đạt yêu 
cầu và hoàn thành mọi môn học chính 
của khối lớp 10. 

Một số khoá học của khối 11 Chương 
trình IBDP đòi hỏi học sinh phải đáp 
ứng được các điều kiện đầu vào. Vui 
lòng xem thông tin về điều kiện đầu vào 
cụ thể của từng khoá học trong Sổ tay 
Chương trình IBDP và/hoặc trao đổi với 
Điều phối viên Chương trình IBDP.  

KHỐI 11 VÀ 12

Đối với khối 11 và 12, nhà trường sẽ 
thiết kế chương trình học riêng biệt cho 
từng học sinh để đáp ứng sở thích của 
các em và điều kiện xét tốt nghiệp. Nội 

Điều kiện xét tốt 
nghiệp
1 tín chỉ = 2 kỳ                            

Nửa tín chỉ = 1 kỳ 

Học sinh khối 9 và 10 đăng ký 8 tín chỉ 
một năm. Học sinh khối 11 và 12 có 
thể đăng ký 6-8 tín chỉ một năm tuỳ vào 
chương trình học.  

Khối 9 và 10: Nhà trường khuyến 
khích học sinh đăng ký các môn tự 
chọn thuộc cả hai nhóm 

• Nhóm 1: Âm nhạc hoặc Nghệ thuật

• Nhóm 2: Kỹ thuật số hoặc Thiết kế 
sản phẩm

TIÊU CHÍ XÉT BẰNG TÚ 
TÀI CỦA TRƯỜNG UNIS 
HÀ NỘI
Tiếng Anh 4 tín chỉ 
Nhân văn học 3 tín chỉ 
Toán 3 tín chỉ 
Khoa học 3 tín chỉ 
Ngôn ngữ hiện đại 2 tín chỉ  
Giáo dục thể chất/
sức khoẻ

2 tín chỉ 

Dự án cá nhân 0.25 tín chỉ  
Môn tự chọn 5.25 tín chỉ 
Dự án cấp cao/ 
Tiểu luận mở rộng

0.25 tín chỉ 

Tổng 23 tín chỉ  
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dung khoá học phụ thuộc vào chương 
trình mà học sinh lựa chọn nhưng nhà 
trường khuyến khích mọi học sinh 
chương trình IBDP tham gia các khoá 
học thuộc cả sáu môn học khác nhau. 
Đối với các trường hợp ngoại lệ (hai 
môn khoa học, v.v) học sinh phải trao 
đổi trước với Điều phối viên chương 
trình IBDP.    

Để tăng cường sự phát triển về mặt 
xã hội và cảm xúc, tất cả học sinh 
phải tham gia Chương trình Kết nối 
và chương trình Học tập phục vụ 
cộng đồng của trường UNIS Hà Nội. 

Bài kiểm tra
Học sinh khối 9 – 11 sẽ phải làm các 
bài Kiểm tra cuối kỳ vào cuối học kỳ 2.

Để chuẩn bị cho các bài thi của chương 
trình IBDP, học sinh khối 12 sẽ làm các 
bài thi “thử” vào mùa xuân năm lớp 12. 
Các bài thi của chương trình IBDP được 
thực hiện độc lập bởi Tổ chức Tú tài 
quốc tế (IBO). Các bài thi độc lập của 
chương trình IBDP sẽ diễn ra vào tháng 
Năm. Thời gian thi cụ thể của chương 
trình IBDP sẽ được thông báo vào đầu 
mỗi năm học. 

CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA 
XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC

Các bài kiểm tra chuẩn hoá SAT áp 
dụng để xét tuyển vào đại học được tổ 
chức tại trường UNIS Hà Nội. Học sinh 
cần trao đổi với nhóm Chuyên gia tư 
vấn bậc Trung học phổ thông để xác 
định xem bài thi SAT có phù hợp với 
các em không.  

Bài thi PSAT được tổ chức tại trường 
UNIS Hà Nội dành cho học sinh khối 10 
và 11. Trường UNIS Hà Nội không tổ 
chức thi TOEFL hay IELTS nhưng học 

sinh có thể đăng ký thi tại Hà Nội. Nhà 
trường khuyến khích học sinh trao đổi 
với chuyên gia tư vấn của mình về các 
điều kiện cụ thể của từng bài thi. 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ 
NĂNG LỰC TIÊU CHUẨN

Chương trình đánh giá năng lực học 
sinh các trường quốc tế (ISA) áp dụng 
cho học sinh khối lớp 6 đến lớp 9. Đây 
là bài thi do Hội đồng nghiên cứu giáo 
dục Úc (ACER) tổ chức. Bài thi này 
đưa ra các tiêu chí để so sánh giữa các 
trường quốc tế. Bài thi đánh giá các kỹ 
năng Đọc, Toán và Viết. Nội dung bài 
thi dựa vào nguồn thông tin thu thập 
được trên cơ sở tham vấn rộng rãi với 
nhiều trường quốc tế. Kết quả bài thi 
được thông báo đến học sinh và phụ 
huynh và được giáo viên sử dụng để 
phục vụ công tác giảng dạy. 

Tốt nghiệp sớm
Trường UNIS Hà Nội công nhận giá trị 
của một chương trình giảng dạy toàn 
diện trường Trung học phổ thông đối 
với sự phát triển cả về mặt học thuật 
cũng như mặt xã hội-cảm xúc của học 
sinh. Vì vậy, nhà trường coi việc học 
sinh yêu cầu được tốt nghiệp trước thời 
hạn là trường hợp ngoại lệ hiếm khi xảy 
ra. Hiệu trưởng trường Trung học phổ 
thông sẽ chỉ cân nhắc cho học sinh tốt 
nghiệp sớm nếu học sinh đó, sau khi 
kết thúc lớp 11 hoặc vào học kỳ đầu 
của lớp 12, đáp ứng được các tiêu chí 
sau:  

1. Hoàn thành tất cả các điều kiện 
xét tốt nghiệp.

2. Hoàn thành Dự án cấp cao cũng 
như các yêu cầu khác mà Hiệu 
trưởng và Giám đốc nhà trường 
cho là cần thiết.

3. Các kế hoạch tương lai của học 
sinh đã được phụ huynh chấp 
thuận, theo đó chứng minh và 
xác nhận sự cần thiết của việc tốt 
nghiệp sớm. 

4. Được sự chấp thuận của Hiệu 
trưởng trường Trung học phổ 
thông và/hoặc Giám đốc nhà 
trường. 
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Trên cơ sở sứ mệnh đã đề ra, trường 
UNIS Hà Nội cam kết đem đến cho tất 
cả học sinh một môi trường học tập 
mang tính tương trợ, an toàn và chu 
đáo. Mọi thành viên trong trường đều 
có trách nhiệm đem lại sự thịnh vượng 
chung cho cộng đồng bằng cách tôn 
trọng bản thân và mọi người, trân trọng 
lẫn nhau, bảo vệ quyền và trách nhiệm 
của nhau. Học sinh của trường UNIS 
Hà Nội hiểu rằng các em phải chịu 
trách nhiệm về hành động của mình và 
hành động của các em sẽ có tác động 
trực tiếp và gián tiếp đến người khác. 
Thông qua các buổi thảo luận tích cực 
dựa trên cơ chế ‘tư pháp phục hồi’, 
chúng tôi khuyến khích học sinh tiếp 
thu các cách ứng xử mới cho tương 
lai thay vì tập trung vào những lỗi lầm 
trong quá khứ. 

Thiết lập và duy 
trì một môi trường 
hiệu quả
Nghiên cứu chỉ ra rằng hành vi ứng xử 
đúng mực và tính kỷ luật bản thân bắt 
nguồn từ:

• Những mối quan hệ tích cực

• Thiết lập và duy trì các kỳ vọng mang 
tính rõ ràng và nhất quán

• Củng cố những hành vi ứng xử tích 
cực

• Áp dụng các biện pháp xử lý mang 
tính logic cho những hành vi ứng xử 
không đúng mực

CÁC NGUYÊN TẮC ĐỊNH 
HƯỚNG:

• Kiến thức xã hội quan trọng không 
kém kiến thức học thuật

• Cách thức học quan trọng không 
kém nội dung học: quy trình và nội 
dung luôn song hành với nhau. 

• Nhận thức phát triển nhanh nhất 
thông qua tương tác xã hội.

• Để thành công cả về mặt học thuật 
và mặt xã hội, trẻ cần xây dựng các 
kỹ năng xã hội và kỹ năng tự quản.

• Chủ động tìm hiểu học sinh – đặc 
điểm cá nhân, văn hóa, mức độ phát 
triển của từng em – cũng quan trọng 
không kém việc nghiên cứu nội dung 
giảng dạy. Nếu học sinh cảm thấy 
được thầy cô trân trọng, các em sẽ 
có thêm động lực học tập. 

• Tìm hiểu về gia đình học sinh và hợp 
tác với họ là một phần thiết yếu trong 
chương trình giáo dục của trường 
UNIS Hà Nội.

Xây dựng các đặc 
tính của học sinh 
Hệ Tú tài quốc tế
Phương pháp quản lý hành vi của 
Chương trình Tú tài quốc tế nhấn mạnh 
và xây dựng các đặc tính của học sinh 
thuộc Hệ Tú tài quốc tế, theo đó học 
sinh sẽ hình thành các đặc trưng tính 
cách sau:

• Thích tìm hiểu: Nuôi dưỡng bản 
tính tò mò, phát triển các kỹ năng 
truy vấn và nghiên cứu của học sinh. 
Học sinh biết cách làm việc độc lập 
và theo nhóm. Các em nhiệt tình 
trong học tập và duy trì tình yêu học 
tập suốt đời. 

• Am hiểu: Học sinh xây dựng và áp 
dụng nhận thức khái niệm, khám 
phá kiến thức thông qua một hệ 
thống quy tắc. Học sinh quan tâm 
đến các vấn đề và ý tưởng mang ý 
nghĩa địa phương và toàn cầu. 

Hành vi ứng xử của học sinh
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• Biết tư duy: Học sinh sử dụng các 
kỹ năng tư duy phản biện và sáng 
tạo để phân tích và chịu trách nhiệm 
về các vấn đề phức tạp. Học sinh có 
nhiều sáng kiến để đưa ra các quyết 
định hợp lý và đúng mực. 

• Biết giao tiếp: Học sinh trình bày 
quan điểm của mình một cách tự tin 
và sáng tạo bằng nhiều ngôn ngữ. 
Học sinh biết cách hợp tác hiệu 
quả, lắng nghe quan điểm của người 
khác.

• Có nguyên tắc: Học sinh cư xử 
đúng mực và trung thực, nhận thức 
sâu sắc về lẽ phải và sự công bằng, 
biết tôn trọng phẩm giá và quyền 
của con người trên khắp thế giới. 
Học sinh biết chịu trách nhiệm về 
hành động của mình và hậu quả 
phát sinh từ những hành động đó.

• Không định kiến: Học sinh coi 
trọng nền văn hoá và các giá trị lịch 
sử của bản thân, cũng như các giá trị 
và truyền thống của người khác một 
cách khách quan. Học sinh tìm hiểu 
và đánh giá góc nhìn đa chiều, đồng 
thời sẵn sàng trải nghiệm để phát 
triển bản thân. 

• Chu đáo: Học sinh thể hiện sự chia 
sẻ, đồng cảm, và tôn trọng. Học sinh 
tham gia đóng góp cho cộng đồng 
và hành động để tạo nên sự thay 
đổi tích cực cho cuộc sống của mọi 
người. 

• Mạnh dạn: Học sinh đối mặt với sự 
bất ổn bằng suy nghĩ thấu đáo và 
tinh thần quyết tâm; các em làm việc 
độc lập và hợp tác cùng nhau để 
khám phá những ý tưởng và chiến 
lược mới. Khi đối mặt với thử thách 
và biến động, học sinh tỏ ra tháo vát 
và kiên cường.

• Cân bằng: Học sinh hiểu tầm quan 
trọng của việc cân bằng các khía 
cạnh khác nhau trong đời sống – tri 
thức, thể chất và cảm xúc – nhằm 

đạt được sự thịnh vượng cho bản 
thân cũng như cho người khác. Học 
sinh nhận thức được sự phụ thuộc 
lẫn nhau với những người khác và với 
thế giới mà các em đang sống. 

• Tự đánh giá: Học sinh biết suy nghĩ 
sâu sắc về những ý tưởng và trải 
nghiệm của bản thân. Học sinh làm 
việc để tìm ra điểm mạnh và điểm 
yếu của mình nhằm hỗ trợ quá trình 
học tập và phát triển bản thân.

 

Xin lưu ý: Nội dung nói trên dựa trên 
phần Các đặc tính của học sinh Hệ Tú 
tài quốc tế.

Hành vi đúng mực
Ví dụ về hành vi ứng xử đúng mực: là 
tấm gương sáng cho mọi người, đưa ra 
nhận xét tích cực và mang tính khuyến 
khích, có tinh thần thể thao, biết hỗ trợ 
bạn bè cùng lớp, đồng cảm với người 
khác, giải quyết xung đột theo hướng 
tích cực, đạt thành tích học tập tốt, và 
là một người bạn tốt.

Nhận thức về văn 
hoá
Mọi nền văn hoá đều được tôn trọng và 
đánh giá cao tại trường UNIS Hà Nội. 
Rất nhiều học sinh của trường là người 
nước ngoài đến sinh sống ở Việt Nam. 
Với tư cách là khách đến Việt Nam, 
học sinh và gia đình các em cần nỗ lực 
hết mình để trở thành một đại diện tích 
cực của trường UNIS Hà Nội cũng như 
của đất nước quê hương mình. Hoạt 
động của học sinh và cán bộ nhân viên 
trường UNIS Hà Nội cả trong và ngoài 
trường học đều phải phản ánh các tiêu 
chuẩn mà cộng đồng nhà trường và 
người dân Việt Nam mong muốn ở một 
công dân. 

Trường UNIS Hà Nội tổ chức chào 
mừng những ngày lễ lớn của Việt Nam 
và khuyến khích mọi thành viên tìm hiểu 
về văn hoá nước sở tại. 

Nhận thức về giao lưu văn hoá là một 
khái niệm nền tảng trong mọi chương 
trình thuộc hệ Tú tài quốc tế. Nhiều 
chuyến dã ngoại và buổi biểu diễn được 
tổ chức xuyên suốt năm học để tăng 
cường nhận thức về vấn đề này. Trong 
số đó có nhiều sự kiện tập trung vào 
các ngày lễ lớn của Việt Nam như Tết 
cổ truyền và Tết Trung thu. 

Thể hiện tình cảm 
và Vấn đề văn hoá
Cộng đồng trường UNIS Hà Nội là sự 
hoà trộn phong phú của nhiều nền văn 
hoá và hoàn cảnh sống. Học sinh khi 
tương tác với nhau cần tôn trọng những 
thành viên khác trong cộng đồng và 
quan tâm đến các lứa tuổi khác nhau 
cùng sinh hoạt trong trường. Việc thể 
hiện tình cảm nơi công cộng như âu 
yếm hay hôn nhau không được coi là 
hành vi cư xử đúng mực.  
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Quản lý hành vi tại 
trường UNIS Hà 
Nội
Các thông lệ thực hành của chúng tôi tập 
trung vào những yếu tố sau đây:

• Văn hóa trường học chủ động, linh 
hoạt theo đó hành vi vi phạm của 
một cá nhân là trách nhiệm của cả 
tập thể

• Không đánh đồng hành vi với bản 
chất con người học sinh

• Hệ thống xử lý hành vi vi phạm trên 
quy mô toàn trường

• Các biện pháp xử lý theo nhiều cấp 
độ phổ biến đến toàn thể học sinh, 
cán bộ nhân viên và phụ huynh

• Hành vi vi phạm phải được xử lý ngay 
tại thời điểm phát sinh

• Cam kết xử lý hành vi vi phạm một 
cách nhất quán theo các tài liệu 
hướng dẫn của nhà trường

• Học sinh được tham gia vào kế 
hoạch hành động

• Các kế hoạch hành động chủ yếu 
nhằm giúp học sinh chịu trách nhiệm 
về hành vi của mình và tìm ra cách 
thức ứng xử phù hợp

• Các cuộc thảo luận riêng tư nhằm 
tập trung tìm ra giải pháp với sự hợp 
tác, tham gia đóng góp ý kiến và 
quan điểm của học sinh

• Các cuộc trao đổi sử dụng những 
câu hỏi mang tính phục hồi

• Các phần thưởng mang tính thực 
chất như khen ngợi và công nhận nỗ 
lực của học sinh.

Xử lý hành vi ứng 
xử không đúng 
mực
Tại trường UNIS Hà Nội, chúng tôi ủng 
hộ việc áp dụng các biện pháp xử lý logic 
phù hợp với mức độ phát triển của trẻ 
để góp phần hình thành môi trường học 
tập an toàn, chu đáo và tích cực. Những 
hành vi không an toàn, không chu đáo 
và/hoặc tiêu cực sẽ bị xử lý tùy theo mức 
độ vi phạm. 

Quy trình tư pháp 
phục hồi: 
Phương pháp Phục hồi tập trung vào 
các cuộc trò chuyện với học sinh. Các 
cuộc trò chuyện này nhấn mạnh để học 
sinh hiểu rằng nhà trường không dung 
túng cho những hành vi ứng xử không 
đúng mực và các cá nhân phải chịu trách 
nhiệm về hành động của mình. Triết lý 
này coi trọng việc giải quyết thiệt hại đã 
gây ra mà không cần quy trách nhiệm 
trong mọi trường hợp. Với Phương pháp 
Phục hồi, một số câu hỏi trọng điểm sẽ 
được sử dụng trong các buổi gặp mặt 
chính thức hoặc không chính thức. Các 
câu hỏi này được sử dụng trong nhiều 
tình huống khác nhau, từ không chính 
thức đến chính thức theo đó các bên bị 
ảnh hưởng tìm cách giải quyết hành vi 
không đúng mực. 

Quản lý hành vi
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Các cấp độ vi 
phạm và Biện 
pháp xử lý
Cấp độ 1: Các vi phạm cấp độ 1 
thường do giáo viên trực tiếp xử lý. Giai 
đoạn này tập trung vào hành vi ban đầu 
và đưa ra giải pháp tức thì.

Ví dụ về các Vi phạm cấp độ 1
• Thiếu tinh thần thể thao

• Mất trật tự trong lớp

• Vi phạm quy định trang phục lần đầu

• Vô lễ

• Không hoàn thành bài tập về nhà

• Xả rác

• Xô đẩy

• Trêu chọc ở mức độ nhẹ

• Thường xuyên đi muộn

• Không hoàn thành chương trình học 
đúng hạn

• Sử dụng phục trang hoặc trang sức 
không phù hợp

• Làm việc riêng trong giờ học

• Gửi email trong giờ học

• Gửi tin nhắn/trò chuyện và sử dụng 
mạng xã hội (ví dụ Facebook) trong 
giờ học

• Truy cập các website không thuộc 
nội dung học

• Chơi trò chơi trong giờ học 

Ví dụ về các biện pháp xử lý 
vi phạm Cấp độ 1
• Nhắc nhở học sinh về hành vi vi 

phạm và khuyến khích các em sửa 
đổi. 

• Nếu tiếp tục gây mất trật tự trong 
lớp, trên sân chơi hay trong giờ hoạt 
động ngoại khóa, nhà trường sẽ áp 
dụng hình thức cấm túc, họp mặt 

phụ huynh và một số biện pháp xử lý 
theo hướng phục hồi khác.

Cấp độ 2: Đây là những hành vi vi 
phạm tương đối nghiêm trọng hoặc 
liên tục tái diễn vi phạm Cấp độ 1. Biện 
pháp xử lý vi phạm Cấp độ 2 sẽ do ban 
quản lý nhà trường quyết định trên cơ 
sở tham vấn với giáo viên chủ nhiệm. 
Thông tin về hành vi vi phạm sẽ được 
lưu trong hồ sơ chính thức của học 
sinh. Nhà trường sẽ thông báo cho phụ 
huynh.

Ví dụ về các Vi phạm cấp độ 2
• Tái diễn các vi phạm Cấp độ 1

• Chửi thề thường xuyên

• Gian dối trong học tập

• Tái diễn các vi phạm về trang phục 

• Trêu chọc thường xuyên

• Xô đẩy thường xuyên

• Phá hoại tài sản

• Gửi email mang tính xúc phạm

• Gian dối

• Bắt nạt gián tiếp/trực tiếp

• Tải các chương trình và trò chơi 
không được phép trên máy tính bảng 
của nhà trường

• Gửi email và/hoặc tin nhắn (ví dụ 
thông qua ứng dụng trò chuyện) 
mang tính xúc phạm hoặc gây phiền 
phức cho người khác 

• Đạo văn

• Cố ý phá hoại máy tính bảng hoặc 
các thiết bị điện tử khác (tháo bàn 
phím)

• Thu thập hoặc tải các tài liệu mang 
tính xúc phạm

Quy trình quản lý hành vi 
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Ví dụ về các biện pháp xử lý 
vi phạm Cấp độ 2
• Hạn chế các hoạt động và quyền lợi 

của học sinh.

• Các buổi tư vấn cá nhân

• Các buổi hòa giải

• Họp mặt phụ huynh

• Ký cam kết sửa đổi hành vi 

• Hệ thống liên lạc giữa gia đình và nhà 
trường (thông qua hình thức email, 
biểu đồ hành vi hoặc nhật ký)

• Cấm túc trước/trong/sau giờ học

• Đình chỉ nội bộ hoặc công khai

Cấp độ 3: Đây là những hành vi vi 
phạm nghiêm trọng các quy định của 
trường UNIS Hà Nội hoặc liên tục tái 
diễn các vi phạm Cấp độ 2. Thông tin 
về hành vi vi phạm sẽ được lưu trong 
hồ sơ chính thức của học sinh. Trên cơ 
sở tham vấn với lớp và giáo viên chứng 
kiến vụ việc, Hiệu phó và/hoặc Hiệu 
trưởng sẽ đề xuất một buổi đánh giá 
sau vụ việc với sự tham gia của học 
sinh và quyết định biện pháp xử lý phù 
hợp. Nhà trường sẽ thông báo cho phụ 
huynh. 

Ví dụ về các Vi phạm cấp độ 3
• Tái diễn các vi phạm cấp độ 2

• Phá hoại tài sản hoặc vật trưng bày 
có chủ ý

• Gây nguy hiểm cho bản thân hoặc 
người khác

• Công khai thách thức giáo viên

• Hành vi thách thức tái diễn nhiều lần

• Trộm cắp tài sản

• Hành vi phá hoại nghiêm trọng

• Hút thuốc

• Đánh nhau

• Sử dụng/mang ma tuý/rượu vào 
trường

• Lạm dụng về thể chất và bằng lời nói

• Bắt nạt – về thể chất/bằng lời nói

• Bắt nạt qua mạng nhằm mục đích 
xấu xa

• Trộm cắp thông tin cá nhân

• Tin tặc

• Kích động, xúi giục người khác

Ví dụ về các biện pháp xử lý 
vi phạm Cấp độ 3
• Các buổi tư vấn cá nhân, theo dõi 

hướng dẫn học sinh phát triển các kỹ 
năng cá nhân và kỹ năng xã hội

• Các buổi hòa giải

• Gặp mặt 3 bên giữa giáo viên, học 
sinh và phụ huynh

• Ký cam kết về hành vi ứng xử tích 
cực 

• Hoạt động công ích tại trường

• Thay thế/sửa chữa tài sản bị hư hỏng

• Hạn chế các quyền lợi và hoạt động 
của học sinh

• Đình chỉ nội bộ hoặc công khai

• Buộc thôi học

Đánh giá các 
trường hợp Gian 
lận trong học tập
Học sinh khối 6-8 vẫn đang xây dựng 
các kỹ năng cần thiết để hình thành 
những phương pháp học tập trung 
thực. Trước tiên giáo viên phải xác định 
xem việc làm sai trái của học sinh là do: 
(1) thiếu kỹ năng trung thực trong học 
tập hay (2) hành vi gian lận trong học 
tập có chủ ý. 

Nếu là trường hợp (1): Dưới sự hướng 
dẫn của nhà trường, học sinh sẽ có cơ 
hội để sửa chữa. Nhà trường sẽ thông 
báo với phụ huynh. 

Nếu là trường hợp (2): Với trường hợp 
vi phạm có chủ ý đầu tiên, học sinh có 
thể làm lại bài kiểm tra theo chương 
trình Phục hồi kết quả học tập. Với 
các trường hợp vi phạm có chủ ý tiếp 
theo, học sinh sẽ nhận điểm N cho tiêu 
chí đánh giá có liên quan và vụ việc sẽ 
được chuyển lên Điều phối viên Chương 
trình MYP để tiếp tục xử lý.

Với khối lớp 9-12, nếu sản phẩm học 
sinh nộp có dấu hiệu rõ ràng của việc 
thông đồng hoặc đạo văn có chủ ý thì 
sản phẩm đó sẽ bị xếp loại N (không 
hợp lệ) cho tiêu chí đánh giá có liên 
quan. Ngoài ra, Hiệu phó trường Trung 
học phổ thông/Trung học cơ sở, Điều 
phối viên Chương trình Tú tài quốc tế 
có liên quan, và phụ huynh sẽ được 
thông báo về vụ việc. 

Nếu sản phẩm học sinh nộp có dấu 
hiệu đạo văn rõ ràng, do học sinh thiếu 
kỹ năng trung thực trong học tập, học 
sinh sẽ có cơ hội sửa sai trong kỳ phục 
hồi kết quả học tập tiếp theo. Nhà 
trường sẽ thông báo cho phụ huynh. 

Với các trường hợp gian lận trong học 
tập tiếp theo, sản phẩm của học sinh 
tiếp tục bị xếp loại N (không hợp lệ) cho 
tiêu chí đánh giá có liên quan. Ngoài 
ra, nhà trường sẽ yêu cầu phụ huynh 
gặp mặt giáo viên bộ môn, Điều phối 
viên chương trình Tú tài quốc tế và Hiệu 
trưởng trường Trung học phổ thông. 
Mục đích của cuộc họp này là để xác 
định xem học sinh có chủ ý rõ ràng khi 
thực hiện hành vi gian lận hay không. 
Dựa trên kết luận của cuộc họp, nhà 
trường sẽ tiến hành một số hình thức kỷ 
luật, từ áp dụng thời gian thử thách đối 
với học sinh đến đình chỉ học. 
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Tất cả học sinh phải tham gia vào khoá 
tập huấn về kỹ năng trung thực trong 
học tập. 

Phụ huynh và học sinh phải ký cam kết 
trực tuyến về việc chấp thuận các chính 
sách đảm bảo trung thực trong học 
tập và các quy định chung của chương 
trình DP hay MYP nếu có. Những tài liệu 
này có sẵn trên trang web của trường 
UNIS Hà Nội. 

Hành vi gian lận trong thi cử: Nếu có 
bằng chứng rõ ràng về hành vi gian lận 
trong thi cử, học sinh sẽ nhận điểm N 
cho tiêu chí đánh giá có liên quan. Với 
những trường hợp vi phạm tiếp theo, 
nhà trường sẽ áp dụng các quy trình 
như đã nêu ở trên. 

Xử lý hành vi quấy 
rối
Quấy rối được định nghĩa là hành vi tạo 
ra môi trường mang tính đe dọa hay thù 
địch hoặc nhằm mục đích hay có khả 
năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
sức khoẻ tinh thần và/hoặc thành tích 
học tập của học sinh.

Hành vi quấy rối về chủng tộc, tôn giáo, 
quốc tịch, giới tính, xu hướng tính dục 
hay khuyết tật đi ngược với cam kết sứ 
mệnh của trường UNIS Hà Nội và là 
hành vi không thể dung thứ. Các thành 
viên cộng đồng trường UNIS Hà Nội 
phải đối xử với nhau một cách tử tế, biết 
tôn trọng bản thân và người khác. Nhà 
trường sẽ triển khai các chương trình 
nhằm khuyến khích hành vi xã hội mang 
tính tôn trọng, bao dung và tích cực.

Nhà trường sẽ tiến hành điều tra mọi 
khiếu nại về hành vi quấy rối, chính thức 
hay không chính thức, bằng miệng 
hay bằng văn bản, và sẽ có biện pháp 
kỷ luật hoặc biện pháp xử lý thích hợp 
đối với bất kỳ thành viên nào của cộng 

đồng UNIS Hà Nội vi phạm chính sách 
này.

Bắt nạt học đường
Cộng đồng trường UNIS Hà Nội luôn 
khuyến khích hành vi xã hội mang tính 
tôn trọng, bao dung và tích cực. Vì vậy, 
bắt nạt dưới mọi hình thức là hành vi 
không thể dung thứ. Nhà trường sẽ trực 
tiếp can thiệp vào những tính huống 
nghi ngờ có hành vi bắt nạt. 

Chính sách Phòng chống bắt 
nạt học đường
Trường UNIS Hà Nội luôn chủ động xây 
dựng một môi trường học tập an toàn 
và tương trợ, không tồn tại bất kỳ hình 
thức bắt nạt nào bao gồm hành vi quấy 
rối, đe dọa và trù dập.

Trường UNIS Hà Nội triển khai và duy 
trì phương thức giải quyết tệ nạn bắt 
nạt học đường trên quy mô toàn trường 

bằng cách xây dựng môi trường học 
tập mang tính tương trợ theo đó mọi 
người đều hiểu rõ và coi bắt nạn là hành 
vi không thể dung thứ. Nhà trường đã 
xây dựng một chương trình giáo dục 
mang tính phòng ngừa trên quy mô 
toàn trường nhằm thiết lập các quy 
trình nhất quán và hiệu quả trong điều 
tra và xử lý hành vi bắt nạn học đường. 

Định nghĩa hành vi bắt nạt
Bắt nạt là hành vi gây hấn không mong 
muốn, có chủ ý, mang tính chủ động 
hoặc bị động, trong đó có sự mất cân 
đối thực sự hoặc dễ nhận thấy về sức 
mạnh giữa các bên. Hành vi này lặp đi 
lặp lại theo thời gian. Bắt nạt là bất kỳ 
hành vi nào nhằm mục đích gây tổn hại 
hoặc đe dọa một người hay một nhóm 
người. Có thể là bắt nạt về mặt thể 
chất, tinh thần, xã hội, qua mạng hay 
bằng lời nói. Những hành vi này tuyệt 
đối không thể dung thứ trong cộng 
đồng trường UNIS Hà Nội. 



UNIS Hanoi High School Handbook38 39

trường. Hành vi sử dụng, tàng trữ, hay 
phân phối các chất ma tuý không vì 
mục đích y học bị coi là bất hợp pháp 
và bị nghiêm cấm. Nếu nhà trường phát 
hiện học sinh phân phối các chất nói 
trên, Hiệu trưởng sẽ xem xét yêu cầu 
buộc học sinh thôi học. 

Học sinh không được tự mang đến 
trường và tự quản lý các loại thuốc kê 
theo đơn. Tất cả thuốc men phải do y tá 
nhà trường quản lý. Học sinh phải nộp 
toàn bộ thuốc men kèm hướng dẫn sử 
dụng cho Trung tâm Y tế nhà trường. 

Nhà trường có thể khám xét học sinh 
và/hoặc đồ dùng cá nhân của học sinh 
(ví dụ, ví tiền, ba lô, cặp sách, tủ đựng 
đồ, v.v.) nếu nhà trường có lý do chính 
đáng để tin rằng học sinh đang tàng 
trữ các vật dụng trái phép hoặc bất 
hợp pháp. Mọi hành vi khám xét đều 
sẽ được thực hiện với sự hiện diện của 
học sinh và hai cán bộ/giáo viên, trong 
đó có một thành viên của Ban quản lý 
trường Trung học phổ thông và Trung 
học cơ sở. Hành vi khám xét người học 
sinh sẽ do một cán bộ/giáo viên cùng 
giới tính với học sinh thực hiện. Nhà 
trường sẽ thông báo với phụ huynh sau 
khi kết thúc hành vi khám xét. 

Quyền kháng nghị 
của học sinh
Để phản đối một quyết định và/hoặc 
biện pháp xử lý về mặt học thuật hay 
hành vi ứng xử, học sinh hoặc phụ 
huynh/người giám hộ phải nộp đơn 
kháng nghị bằng văn bản. Đơn kháng 
nghị phải bao gồm các tài liệu và giấy 
tờ giải trình có liên quan. Học sinh hoặc 
phụ huynh/người giám hộ phải nêu rõ lý 

Các hình thức bắt nạt
Hành vi bắt nạt được chia thành ba 
nhóm chính.

1. Bắt nạt trực tiếp về thể chất: 
đánh đập, xô đẩy hoặc phá hoại 
tài sản của người khác, dùng động 
tác tay thô bạo

2. Bắt nạt trực tiếp bằng lời nói: 
gán biệt hiệu, lăng mạ, nhận xét 
mang tính phân biệt chủng tộc, 
hăm dọa, lạm dụng bằng lời nói, 
đe dọa dùng vũ lực

3. Bắt nạt gián tiếp: Hình thức này 
khó nhận biết hơn và thường diễn 
ra sau lưng đối tượng bị bắt nạt. 
Hình thức này nhằm gây tổn hại 
đến danh tiếng và/hoặc làm nhục 
người đó. Bắt nạt gián tiếp bao 
gồm: vu khống và lan truyền tin 
đồn sai lệch, đùa cợt khiếm nhã để 
chế nhạo và hạ nhục người khác, 
cố tình bắt chước, xúi giục mọi 
người tẩy chay, làm tổn hại đến 
danh tiếng người khác, và hình 
thức bắt nạt qua mạng (thông qua 
việc sử dụng các phương tiện điện 
tử/kỹ thuật số nhằm sỉ nhục và 
hành hạ người khác).

Hút thuốc, Rượu 
và Ma tuý 
Nghiêm cấm hút thuốc trong trường 
hoặc cạnh khu vực cổng trường hoặc 
trong các hoạt động của nhà trường. 
Học sinh không được phép sử dụng 
hoặc tham gia dưới bất kỳ hình thức 
nào vào việc sử dụng rượu, thuốc lá 
hay ma tuý trong các hoạt động do 
nhà trường tổ chức cả trong và ngoài 

do kháng nghị và cân nhắc những vấn 
đề sau trước khi đưa ra kháng nghị: (A) 
biện pháp xử lý có dựa trên các sự kiện 
thực tế xảy ra hay không, B) biện pháp 
xử lý có phù hợp với hành vi vi phạm 
hay không; và (C) các quy trình của nhà 
trường có được tuân thủ hay không.  

Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông 
sẽ xem xét lại biện pháp xử lý cùng các 
bằng chứng có liên quan và đưa ra quyết 
định sớm nhất có thể. Học sinh hoặc 
Hiệu trưởng có thể yêu cầu các chuyên 
gia tư vấn trường Trung học phổ thông 
đóng vai trò bào chữa cho học sinh và 
tham dự bất kỳ và toàn bộ các cuộc họp 
liên quan đến kháng nghị. 

Trong trường hợp bị đình chỉ học, học 
sinh có quyền tiếp tục kháng nghị lên 
Giám đốc nhà trường. Để kháng nghị 
lên Giám đốc nhà trường, học sinh 
hoặc phụ huynh/người giám hộ phải 
nộp đơn yêu cầu bằng văn bản để Hiệu 
trưởng thông báo và chuyển toàn bộ 
hồ sơ lên Giám đốc nhà trường. Giám 
đốc sẽ rà soát thông tin và đưa ra quyết 
định cuối cùng. Quyết định của Giám 
đốc nhà trường được coi là quyết định 
cuối cùng. 
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Thư viện trường UNIS Hà Nội được thiết 
kế nhằm đem lại không gian thoải mái để 
cộng đồng nhà trường có thể đọc sách, 
học tập và làm việc. Đây là một trung tâm 
vừa thực vừa ảo, nơi mọi người có thể tìm 
thấy nhiều nguồn tài liệu dưới dạng bản 
in và bản điện tử phục vụ cho cả nhu cầu 
giải trí lẫn nhu cầu nghiên cứu.  

Thư viện trường UNIS Hà Nội 
và các cán bộ thư viện luôn 
nỗ lực:
• Cung cấp kịp thời nguồn tài liệu giảng 

dạy và tài liệu ngoại khoá với quy mô 
lớn nhất có thể (dưới cả định dạng bản 
in và bản điện tử) cho mọi thành viên 
trong cộng đồng UNIS Hà Nội. 

• Hướng dẫn học sinh các kỹ năng 
nghiên cứu và quản lý tài liệu.

• Truyền cảm hứng để học sinh trở 
thành những con người thành công, 
độc lập và không ngừng học tập suốt 
đời.

Thời gian hoạt 
động của thư viện
Thứ Hai đến thứ Sáu: 7:30 đến 17:00

Thư viện đóng cửa vào những ngày nghỉ 
lễ của nhà trường.

Chính sách thư 
viện
 Bất kỳ thành viên nào của trường UNIS 
Hà Nội cũng có thể mượn tài liệu tại thư 
viện. Học sinh trường Trung học phổ 
thông có thể mượn tối đa mười tài liệu 
trong vòng hai tuần, và các em phải sử 
dụng thẻ học sinh của trường UNIS Hà 
Nội khi mượn sách cũng như các tài liệu 
khác. 

Tài liệu quá hạn 
trả/thất lạc/hư 
hỏng
Nhà trường không tính phí trả quá hạn, 
nhưng học sinh phải tôn trọng quy định 
về thời hạn mượn sách. Các em phải 
hoàn trả hoặc đăng ký mượn tiếp trong 
thời hạn đã quy định để người khách 
cũng có thể sử dụng. Học sinh sẽ phải 
thanh toán chi phí tài liệu kèm phí vận 
chuyển và phí xử lý đối với các tài liệu 
bị thất lạc, hư hỏng hoặc không được 
hoàn trả.  

Thông tin khác
Nhà trường khuyến khích các thành viên 
cộng đồng UNIS Hà Nội tìm hiểu phần 
giới thiệu về Thư viện trên trang web nhà 
trường, với các thông tin về hoạt động 
tham khảo và nghiên cứu, gợi ý các đầu 
sách cũng như thông tin về các dịch vụ 
của thư viện.

Danh mục của thư viện, có thể tìm thấy 
trên trang web nhà trường, bao gồm toàn 
bộ đầu sách và tài liệu điện tử có sẵn tại 
thư viện hoặc có thể tìm thấy thông qua 
thư viện, cũng như các liên kết web và 
đường dẫn đến rất nhiều nguồn tài liệu 
trực tuyến. 

Cán bộ thư viện sẽ cung cấp các liên kết 
web và mật khẩu cần thiết để truy cập 
vào các nguồn tài liệu trực tuyến. 

Liên hệ với Thư viện trường UNIS 
Hà Nội qua số điện thoại (024) 3758 
1551 máy lẻ 8800, hoặc gửi email cho 
Quản lý thư viện trường Trung học phổ 
thông và Trung học cơ sở tại địa chỉ 
mshslibrarian@unishanoi.org

Trung tâm truyền thông thư viện
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Không gian vi tính 
và Tuyên bố về tầm 
nhìn công nghệ 
Trường UNIS Hà Nội tin rằng công nghệ 
là một công cụ chủ chốt trong hoạt động 
học tập, giúp học sinh có tư duy phản 
biện sáng tạo, có khả năng giao tiếp và 
làm việc nhóm, nhờ đó góp phần thực 
hiện sứ mệnh của trường UNIS Hà Nội và 
chuẩn bị cho sự thành công của học sinh 
trong một xã hội toàn cầu. 

Công nghệ và thông tin không còn là một 
đặc quyền mà là một nhu cầu. Do đó, 
mọi học sinh trường Trung học phổ thông 
đều được cung cấp một máy tính bảng 
phục vụ cho mục đích học tập. Để có 
thể làm việc và phấn đấu trong một môi 
trường học tập tương trợ, điều quan trọng 
là các thành viên cộng đồng UNIS Hà Nội 
phải hiểu thế nào là một công dân điện tử 
có trách nhiệm. Quan trọng không kém 
là mọi thành viên cộng đồng UNIS Hà 
Nội phải hiểu rằng trách nhiệm này vượt 
ra khỏi phạm vi trường học và coi thường 
trách nhiệm này có thể dẫn đến những hệ 
quả tiêu cực không thể lường trước được. 

Áp dụng công 
nghệ tại trường 
UNIS Hà Nội
Các học sinh và giáo viên trường UNIS 
Hà Nội sử dụng công nghệ không chỉ 
nhằm mục đích tăng năng suất làm việc. 

Công nghệ được tích hợp vào chương 
trình giảng dạy và trong phạm vi lớp học 
cho phép học sinh được đổi mới sáng 
tạo, khuyến khích các em giao tiếp và 
hợp tác với nhau, phát triển kỹ năng 
nghiên cứu và xử lý thông tin cũng như 
khuyến khích học sinh xây dựng tư duy 
phản biện, khả năng giải quyết vấn đề và 
đưa ra quyết định chín chắn. 

Quy tắc Công dân 
điện tử có trách 
nhiệm
Để trở thành một công dân điện tử có 
trách nhiệm, điều quan trọng là học sinh 
phải làm việc trên cơ sở tuân thủ sáu điều 
kiện sau: 

1. Tôn trọng bản thân: Tôi sẽ tôn 
trọng bản thân và các hoạt động 
điện tử của tôi. Tôi sẽ lựa chọn tên 
gọi phù hợp để sử dụng trên mạng. 
Tôi sẽ cân nhắc đến hệ quả của 
những thông tin, hình ảnh và video 
mà tôi đăng tải trên mạng, và tôi sẽ 
không hành xử một cách khiếm nhã. 
Tôi sẽ cân nhắc những thông tin cá 
nhân về cuộc sống, kinh nghiệm, 
trải nghiệm hoặc các mối quan hệ 
mà tôi đăng tải.  

2. Bảo vệ bản thân: Tôi đảm bảo các 
thông tin, hình ảnh và nội dung mà 
tôi đăng tải trên mạng không khiến 
tôi gặp nguy hiểm. Tôi sẽ không 
công khai thông tin cá nhân, thông 

tin liên hệ hay kế hoạch hoạt động 
của tôi. Tôi sẽ báo cáo bất kỳ vụ tấn 
công hay hành vi không đúng mực 
nào nhằm vào tôi. Tôi sẽ bảo mật 
thông tin tài khoản, mật khẩu và các 
nguồn thông tin khác. 

3. Tôn trọng người khác: Tôi sẽ 
không sử dụng các phương tiện 
điện tử để bắt nạt, quấy rối, theo dõi 
hay mạo danh người khác. Tôi sẽ 
không truy cập các trang web mang 
tính hạ nhục, khiêu dâm, phân biệt 
chủng tộc hoặc không đúng mực. 
Tôi sẽ không vào những khu vực hay 
không gian riêng tư của người khác. 
Tôi sẽ tôn trọng bạn bè cùng lớp và 
các giáo viên bằng cách chỉ tham 
gia những hoạt động phù hợp trong 
giờ học (ví dụ, không sử dụng mạng 
xã hội, chơi trò chơi, tán gẫu, v.v) 

4. Bảo vệ người khác: Nếu tôi biết có 
ai đó bị bắt nạt, quấy rối, theo dõi 
hay mạo danh, tôi sẽ báo cáo hành 
vi này ngay lập tức. Tôi sẽ không 
tuyên truyền những nội dung hay 
thông tin không đúng mực. 

5. Tôn trọng tài sản trí tuệ: Tôi sẽ 
trích dẫn bất kỳ và toàn bộ các trang 
web, đầu sách, phương tiện truyền 
thông mà tôi sử dụng một cách 
hợp lý. Tôi sẽ chỉ sử dụng những 
hình ảnh mà tôi được phép. Tôi sẽ 
áp dụng và tuân thủ các quy tắc sử 
dụng công bằng.

6. Tôn trọng tài sản nhà trường: 
Tôi hiểu rằng trường UNIS Hà Nội 
cung cấp cho học sinh các thiết bị 
thuộc sở hữu của nhà trường cũng 
như mạng để học sinh truy cập. Tôi 
sẽ tôn trọng các biện pháp an ninh 
mà nhà trường áp dụng và sẽ không 
tìm cách bỏ qua những biện pháp 
đó (ví dụ, cài đặt các phần mềm và 
trò chơi). Khi ở trường tôi sẽ sử dụng 
mạng và các hệ thống của nhà 
trường một cách có trách nhiệm và 
có giáo dục.

Công nghệ
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Mục tiêu của hoạt động Giáo dục thể 
chất (PE) là đem lại cho các cá nhân 
những cơ hội và trải nghiệm phù hợp để 
họ có thể phát huy hết tiềm năng và xây 
dựng lối sống lành mạnh. Giáo dục thể 
chất chủ yếu tập trung vào năng lực thể 
chất nhưng các khía cạnh liên quan về 
tri thức và hiểu biết cũng là những hợp 
phần quan trọng đối với trẻ em. Ngoài 
ra, các kỹ năng cá nhân sẽ được củng 
cố trong môi trường xã hội thông qua 
việc tham gia vào chương trình Giáo 
dục thể chất phù hợp với mức độ phát 
triển của trẻ. 

Mọi học sinh khối 9 đến 12 đều phải 
tham gia vào các lớp Giáo dục thể chất. 
Học sinh phải mặc đồng phục thể dục 
phù hợp khi đến lớp. Đồng phục bao 
gồm áo theo đúng quy định kèm quần 
đùi hoặc quần dài thể thao, mũ để 
che nắng, và giày thể thao/giày chạy 
bộ phù hợp. Trong các giờ học bơi, 
học sinh phải mặc đồ bơi và đem theo 
khăn. Nhà trường có lắp đặt trang thiết 
bị phòng tắm và khuyến khích học sinh 
sử dụng sau các giờ Giáo dục thể chất. 

Xin lưu ý: Nhà trường khuyến cáo 
phụ huynh và học sinh không nên 
để tài sản có giá trị trong phòng 
thay đồ ở bất kỳ thời điểm nào. Học 
sinh nên mượn khoá tại văn phòng 
Giáo dục thể chất để bảo quản đồ 
dùng trong tủ đựng đồ cá nhân tại 
khu vực phòng thay đồ trong các 
giờ Giáo dục thể chất. 

Miễn tham dự vì lý 
do sức khoẻ
Theo khuyến cáo y tế, học sinh không 
cần vắng mặt trong giờ Giáo dục thể 
chất nếu chỉ bị cảm nhẹ, đau đầu hoặc 
mắc các triệu chứng nhẹ khác. Đối với 
học sinh nữ, khuyến cáo y tế cũng nêu 
rõ kinh nguyệt không được coi là lý do 
hợp lệ để vắng mặt trong giờ Giáo dục 
thể chất. Nếu học sinh cảm thấy không 
thể tham gia đầy đủ các giờ Giáo dục 
thể chất, các em phải trao đổi với giáo 
viên. Nhà trường luôn khuyến khích học 
sinh và giáo viên chủ động đối thoại 

tích cực với nhau. Trong trường hợp 
học sinh mắc những bệnh có thể ảnh 
hưởng đáng kể đến thành tích của các 
em thì học sinh không nên đến trường 
vào ngày đó. 

Với các chấn thương nhẹ, học sinh có 
thể tham gia chương trình học hạn chế. 
Học sinh phải thông báo với giáo viên 
về chấn thương của mình. Giáo viên sẽ 
điều chỉnh nội dung học cho học sinh.  
Nếu học sinh không được phép tham 
gia hoạt động Giáo dục thể chất, học 
sinh cần cung cấp cho nhà trường giấy 
xác nhận của bác sĩ, trong đó nêu rõ 
học sinh cần được miễn tham gia trong 
bao lâu. 

Nếu học sinh không thể tham gia giờ 
học bơi vì đang trong kỳ kinh nguyệt, 
do vấn đề văn hoá hoặc các lý do khác, 
học sinh cần cung cấp giấy xác nhận 
của phụ huynh và nhà trường sẽ chỉ 
định một hoạt động khác cho học sinh. 

Giáo dục thể chất
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Trung tâm Y tế 
trường
Trung tâm Y tế của trường UNIS Hà Nội 
mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, 08:00 
đến 18:00 và thứ Bảy từ 08:00 đến 
13:00 để phục vụ hoạt động bóng đá 
ngày thứ Bảy. Về cơ bản, Trung tâm Y 
tế thực hiện nhiệm vụ sơ cứu cho học 
sinh, cán bộ nhân viên và khách thăm 
quan.

Chúng tôi khuyến khích phụ huynh 
và học sinh gặp mặt các y tá của nhà 
trường trước hoặc vào ngày đầu tiên 
nhập học để thảo luận về các vấn đề 
sức khỏe nếu có.

Hồ sơ sức khoẻ 
của học sinh
Trước khi nhập học, học sinh phải cung 
cấp Hồ sơ sức khoẻ cho nhà trường. 
Tất cả học sinh phải cung cấp hồ sơ 
sức khoẻ theo mẫu của trường UNIS Hà 
Nội có chữ ký của một bác sỹ được cấp 
phép, trong đó xác nhận đã hoàn thành 
các mũi tiêm chủng bắt buộc.  

Trường UNIS Hà Nội yêu cầu mọi học 
sinh đã ghi danh tại trường phải có lịch 
tiêm chủng cập nhật theo các tài liệu 
hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và 
phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC). 
Học sinh có thể nhập học sau khi xác 
nhận đã hoàn thành các mũi tiêm 
chủng này. Để đảm bảo tính nhất quán, 
và vì sự an toàn cũng như sức khỏe của 
tất cả học sinh, chúng tôi yêu cầu mọi 
học sinh tuân thủ lịch tiêm chủng của 
CDC.  

Vui lòng thông báo cho y tá nhà trường 
bất kỳ thay đổi nào về Hồ sơ sức khoẻ 
của con em quý vị, bao gồm các mũi 
tiêm chủng mới hoàn thành hay các 
thay đổi về tình trạng sức khỏe. Hồ sơ 

sức khoẻ phải được cập nhất ba năm 
một lần. Trung tâm Y tế của trường sẽ 
gửi thông báo để nhắc nhở phụ huynh. 

Bệnh tật
Trường UNIS Hà Nội có đủ năng lực để 
xử lý các tai nạn cũng như tình huống 
khẩn cấp không quá nghiêm trọng xảy 
ra trong trường. 

Tuy nhiên, học sinh sẽ được cho về nhà 
nếu sốt từ 38 độ trở lên, nôn mửa, tiêu 
chảy hoặc mắc bất kỳ triệu chứng nào 
khác khiến các em không thể tham gia 
các hoạt động tại trường hoặc có biểu 
hiện của bệnh truyền nhiễm.  

Học sinh phải nghỉ tại nhà trong các 
trường hợp sau:

• Sốt từ 38 độ C trở lên. Học sinh phải 
dứt sốt trong vòng 24 giờ mà không 
cần dùng thuốc trước khi quay trở lại 
trường học.

• Nôn mửa hoặc tiêu chảy.

• Viêm kết mạc do vi rút hoặc vi 
khuẩn.

• Chấy rận cho đến khi được chữa 
khỏi.

• Bệnh truyền nhiễm.

Vui lòng thông báo trực tiếp với 
Trung tâm Y tế về các trường hợp 
bệnh truyền nhiễm như: viêm họng 
do liên cầu khuẩn, thủy đậu, rubella, 
sởi, quai bị, cúm và chấy rận.

Mọi thông báo về các vấn đề sức khỏe 
gửi đến Trung tâm Y tế sẽ được bảo 
mật thông tin. 

Phân phát thuốc  
Hoạt động sử dụng thuốc trong thời 
gian ở trường của học sinh phải được 

thực hiện thông qua Trung tâm Y tế 
nhà trường. Học sinh không được phép 
tàng trữ, phân phối hoặc sử dụng thuốc 
trong thời gian ở trường trừ khi thuốc 
do Trung tâm Y tế nhà trường cấp phát. 
Nếu học sinh cần sử dụng thuốc trong 
ngày, vui lòng thông báo trực tiếp cho 
Trung tâm Y tế: tên học sinh, lớp, tên 
thuốc, liều lượng, cách thức sử dụng, 
thời điểm phát thuốc trong ngày và thời 
gian dùng thuốc.

Cấp cứu
Quý vị cần đảm bảo luôn cập nhật 
thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn 
cấp. Thao tác này có thể thực hiện trên 
cổng thông tin Veracross dành cho phụ 
huynh tại mục ‘Household contacts’. 
Quý vị vui lòng cung cấp thông tin của 
hai cá nhân đang sinh sống tại Hà Nội 
để nhà trường liên hệ khẩn cấp trong 
trường hợp không thể liên hệ được với 
phụ huynh. Những người này phải là 
người quen biết của trẻ.

Trong trường hợp cấp cứu y tế hoặc tai 
nạn, và nhà trường không thể liên hệ với 
phụ huynh hoặc người được chỉ định, 
học sinh sẽ được chuyển đến cơ sở y 
tế thích hợp nhất. Một số trường hợp 
nhất định cần sử dụng xe cấp cứu để 
di chuyển. Các chi phí phát sinh sẽ do 
phụ huynh chi trả.

Liên hệ Trung tâm 
Y tế
Nếu có thắc mắc liên quan đến vấn đề 
sức khoẻ học sinh, vui lòng liên hệ với 
Trung tâm Y tế. 

Trực tiếp: Phòng G44, Tòa nhà B9, đối 
diện Văn phòng trường Tiểu học

Điện thoại: (024) 3758 1551 máy lẻ 
8911   Email: shc@unishanoi.org

Quy trình thủ tục y tế
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Chuyên gia tư vấn 
học đường
Ba Chuyên gia tư vấn trường Trung học 
phổ thông cung cấp chương trình hỗ 
trợ phát triển toàn diện cho tất cả học 
sinh. Chuyên gia tư vấn thiết kế các 
hoạt động để đáp ứng nhu cầu về nhiều 
mặt: học tập, cá nhân, xã hội-cảm xúc, 
thi đại học và định hướng nghề nghiệp 
của học sinh. Chuyên gia tư vấn tiến 
hành tham vấn với học sinh, giáo viên, 

cán bộ nhân viên và ban quản lý nhà 
trường cũng như các bậc phụ huynh để 
làm phong phú thêm các trải nghiệm 
tại trường học của toàn bộ cộng đồng 
UNIS Hà Nội. 

Mục tiêu của chương trình tư vấn 
học đường là:

• Tuyên truyền ủng hộ học sinh

• Xây dựng chương trình tư vấn tăng 
cường kỹ năng sống

• Hỗ trợ học sinh lựa chọn trường đại 
học và định hướng nghề nghiệp 

• Hỗ trợ và tư vấn cho học sinh về 
những vấn đề cá nhân

• Hỗ trợ và thúc đẩy học sinh đạt được 
thành tích xuất sắc trong học tập

Đội ngũ cán bộ nhà trường còn có cả 
Chuyên gia tâm lý và Chuyên gia trị liệu 
ngôn ngữ để trợ giúp những học sinh 
cần được hỗ trợ thêm hoặc cần được 
chẩn đoán đánh giá.

Hỗ trợ học tập
Chương trình Hỗ trợ học tập của 
Trường Trung học phổ thông UNIS Hà 
Nội cam kết hỗ trợ nhu cầu cá nhân của 
mọi học sinh. Chương trình Hỗ trợ học 
tập cam kết đảm bảo mọi học sinh đều 
có cơ hội học tập bình đẳng cũng như 
cơ hội phấn đấu và đạt thành tích xuất 
sắc trong mọi lĩnh vực thuộc chương 
trình giáo dục. Thông qua một môi 
trường giáo dục mang tính hoà nhập và 
vun đắp, học sinh được khuyến khích 
trở thành những người không ngừng 
học tập độc lập suốt đời. 

Học sinh gặp khó khăn trong việc tiếp 
cận chương trình giảng dạy và hoàn 
thành tốt việc học tập sẽ được giáo 
viên chuyển đến Nhóm Hỗ trợ học 
tập (SST). Nhóm SST sẽ trao đổi với 
cá nhân học sinh và xây dựng một kế 
hoạch can thiệp để hỗ trợ học sinh 
nếu cần. Học sinh sẽ nhận được sự trợ 
giúp thông qua một hệ thống can thiệp 
nhiều cấp được thiết kế dựa trên nhu 
cầu cá nhân của học sinh. Quan hệ hợp 
tác giữa phụ huynh, ban quản lý nhà 
trường, các giáo viên chủ nhiệm, học 
sinh và các giáo viên làm nhiệm vụ Hỗ 
trợ học tập là một phần không thể thiếu 
của chương trình này. 

Chương trình hỗ trợ
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Mong muốn của nhà trường là cung cấp 
nhiều hoạt động ngoại khoá đa dạng và 
cân bằng để học sinh lựa chọn nhằm hỗ 
trợ chương trình giảng dạy hàng ngày của 
nhà trường. Các loại hình Nghệ thuật biểu 
diễn và nghệ thuật thị giác, các môn thể 
thao cạnh tranh và các Hoạt động ngoại 
khoá sau giờ học, cũng như nhiều câu lạc 
bộ khác nhau cùng tạo nên Chương trình 
hoạt động ngoại khoá của nhà trường. 

Học sinh tham gia Chương trình Ngoại 
khoá của trường UNIS Hà Nội trên cơ sở 
tự nguyện. Học sinh không được miễn 
các trách nhiệm hàng ngày tại trường khi 
tham gia những hoạt động này. Khi học 
sinh đăng ký một Chương trình ngoại 
khoá, các em phải hoàn thành chương 
trình trừ khi phụ huynh và Văn phòng 
hoạt động của nhà trường cho phép 
học sinh ngừng tham gia. Học sinh phải 
ở trong trường trong thời gian tham gia 
hoạt động ngoại khoá cho đến khi kết 
thúc hoạt động. Nếu học sinh rời trường 
trong ngày có lý do, để đi khám sức khoẻ 
hay khám nha sĩ, các em phải có giấy xác 
nhận do phụ huynh ký và được sự cho 
phép của Văn phòng trường Trung học 
phổ thông để có thể quay trở lại trường 
tham gia hoạt động ngoại khoá. 

Trường UNIS Hà Nội có quyền hạn chế 
hoạt động ngoại khoá của học sinh nếu 
các em có vấn đề về học tập hay hành vi 
ứng xử. Hoạt động ngoại khoá có thể bị 
ảnh hưởng bởi các vấn đề về học tập và/
hoặc hành vi ứng xử bao gồm: thể dục 
thể thao, câu lạc bộ, hoạt động nghệ 
thuật, dã ngoại ngoài phạm vi chương 
trình học, kịch nghệ, hoạt động ngoại 
khoá sau giờ học và các hoạt động tương 
tự. Biện pháp hạn chế tham gia hoạt 
động ngoại khoá có thể được áp dụng 
bất cứ lúc nào. Đối với các hoạt động cần 
phải di chuyển, biện pháp hạn chế phải 
được áp dụng trước khi học sinh thanh 
toán chi phí cho chuyến đi. 

Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng 
xem cuốn Sổ tay Hoạt động ngoại khóa 

tại www.unishanoi.org/co-curricular.

Chương trình dã 
ngoại
Các chuyến giao lưu văn hoá
Nhà trường tổ chức các chuyến dã ngoại 
trong và ngoài Hà Nội xuyên suốt năm 
học để giúp học sinh có cơ hội tương tác 
với cộng đồng một cách có ý nghĩa và 
hoà nhập vào nền văn hoá, địa lý và lịch 
sử của Việt Nam. Nếu vì lý do nào đó, phụ 
huynh lựa chọn không cho con em mình 
tham gia các chuyến đi này, giáo viên 
sẽ không giao thêm bài tập cho các em. 
Học sinh vắng mặt trong những chuyến 
đi này sẽ được tính là nghỉ học. 

Các chuyến thăm quan ngoài 
chương trình học
Các chuyến đi không bắt buộc như các 
giải thi đấu thể thao, Mô hình Liên Hợp 
Quốc (MUN) và các lễ hội nghệ thuật là 
những nội dung có giá trị trong chương 
trình của Trường UNIS Hà Nội. Học sinh 
lựa chọn tham gia phải nhận thức rõ về 
tác động của những chuyến đi này đến 
thành tích học tập của các em. 

Để tham gia vào các hoạt động do nhà 
trường tài trợ, học sinh phải đảm bảo 
các yêu cầu về kết quả học tập cũng như 
hành vi ứng xử. Quy trình này nhằm giúp 
học sinh có được một lối sống cân bằng 
lành mạnh và không phải là phương tiện 
để hạn chế hoạt động của học sinh. Hiệu 
trưởng trường Trung học phổ thông sẽ 
đưa ra quyết định cuối cùng nếu có thắc 
mắc về việc học sinh được phép tham 
gia hay không. Học sinh đã từng gặp các 
vấn đề về mặt học tập và/hoặc kỷ luật có 
thể sẽ bị cấm tham gia các chuyến hoạt 
động ngoại khoá.

Hội thảo hoạt 
động Châu Á 
Thái Bình Dương 
(APAC)
Hội thảo hoạt động Châu Á Thái Bình 
Dương (APAC) là một hiệp hội liên trường 
bao gồm mười một trường quốc tế khác 
trong khu vực châu Á đại diện cho Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Phillippines 
và Hồng Kông. Với tư cách là một thành 
viên của hiệp hội, học sinh trường UNIS 
Hà Nội có thể đại diện cho nhà trường 
và phối hợp với các trường quốc tế khác 
thuộc APAC trong các lễ hội biểu diễn 
nghệ thuật và thể dục thể thao. 

APAC tổ chức rất nhiều hoạt động bao 
gồm: Kịch nghệ, Ban nhạc, Dàn hợp 
xướng, Dàn nhạc giao hưởng, Bóng 
chuyền, Bóng rổ, Bóng chày, Bóng 
mềm, Quần vợt, Bơi lội, Bóng đá, Chạy 
việt dã và Cầu lông. Được lựa chọn để 
đại diện cho trường UNIS Hà Nội tại một 
sự kiện của APAC là niềm vinh dự đối với 
học sinh. Gia đình học sinh của trường 
đóng vai trò chủ nhà chịu trách nhiệm 
cung cấp chỗ ở cho học sinh trường 
UNIS Hà Nội khi tham dự sự kiện của 
APAC. Đổi lại, khi trường UNIS Hà Nội 
đứng ra chủ trì một sự kiện của APAC thì 
các gia đình học sinh của trường sẽ đứng 
ra lo liệu chỗ ở cho học sinh viếng thăm. 
Mặc dù trường UNIS Hà Nội tài trợ cho 
các sự kiện do APAC tổ chức nhưng các 
chi phí khác liên quan (vé máy bay/chi phí 
ăn uống/các loại phí) vẫn do phụ huynh 
chi trả.  

Học sinh phải tuân thủ bộ Quy tắc ứng 
xử của APAC trong quá trình tham gia sự 
kiện do APAC tổ chức. 

Hoạt động ngoại khoá 
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Hiệp hội các 
trường quốc tế khu 
vực sông Mê kông 
(MRISA)
MRISA là hiệp hội bao gồm tám 
trường quốc tế đến từ Việt Nam, Lào, 
Campuchia và Thái Lan. Mục tiêu của tổ 
chức này là đem lại nhiều cơ hội để học 
sinh tham gia các hoạt động thể thao, 
hoạt động mang tính sáng tạo và rèn 
luyện kỹ năng lãnh đạo. Học sinh trường 
UNIS Hà Nội sẽ đến thăm quan các 
trường khác với giáo viên đi kèm. Chỗ ở 
sẽ do gia đình học sinh của những trường 
đóng vai trò chủ nhà cung cấp. Các hoạt 
động của MRISA bao gồm: Lễ hội Nghệ 
thuật, Thể dục thể thao, Văn hoá và Kỹ 
năng lãnh đạo.

Lễ hội nghệ thuật nhằm khuyến khích 
học sinh tìm hiểu về các nền văn hoá 
khác thông qua nhiều buổi tập huấn, 
triển lãm cũng như biểu diễn nghệ thuật. 
Đây là cơ hội để học sinh tiếp xúc sâu 
rộng hơn với cộng đồng quốc tế và hiểu 
rõ hơn về các giá trị văn hoá thông qua 
nghệ thuật, âm nhạc và kịch nghệ.

Trong các đại hội thi đấu thể thao, học 
sinh sẽ tranh tài ở các môn Bóng chuyền 
(mùa xuân), Bóng rổ (mùa đông) và Bóng 
đá (mùa xuân). Các sự kiện tổ chức bên 
ngoài Hà Nội thường kéo dài hai hoặc 
ba ngày và thêm hai ngày cho việc di 
chuyển. Mặc dù nhà trường tài trợ cho 
các chuyến đi do MRISA tổ chức nhưng 
các chi phí khác liên quan (vé máy bay/
chi phí ăn uống/các loại phí) vẫn do phụ 
huynh chi trả. Học sinh phải tuân thủ bộ 
Quy tắc ứng xử của MRISA trong quá 
trình tham gia sự kiện do MRISA tổ chức. 
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Hoạt động công 
ích: Khối 9 -10
Học tập phục vụ cộng đồng là một hợp 
phần quan trọng trong Chương trình 
Trung học Hệ Tú tài quốc tế bởi hoạt 
động này thúc đẩy bổn phận công dân 
và khuyến khích học sinh thiết lập và 
đảm nhận những vai trò nhằm phục vụ 
cả cộng đồng địa phương và quốc tế. 
Bằng việc tham gia vào các hoạt động 
công ích, trường UNIS Hà Nội tin rằng 
học sinh sẽ xây dựng được các giá trị 
và quan điểm khiến các em quan tâm 
và tìm cách cải thiện cuộc sống của 
các cá nhân và cộng đồng xung quanh. 
Nhờ đó các em sẽ:  

• Coi trọng hơn nữa vai trò của các em 
bên ngoài phạm vi lớp học. 

• Tăng cường nhận thức của các em 
về thế giới và cộng đồng mà các em 
đang sống thông qua các hoạt động 
mang tính xây dựng. 

• Tăng cường ý thức trách nhiệm và 
lòng tự trọng của các em. 

• Có cơ hội hiểu biết sâu sắc về các mô 
hình xã hội và lối sống khác nhau. 

• Hợp tác với bạn bè đồng lứa ở nhiều 
khối lớp.

• Xây dựng nhận thức của các em về 
mối liên hệ tự nhiên giữa hoạt động 
công ích, các môn học tại trường và 
những lĩnh vực liên quan khác.

Các hoạt động công ích sẽ được giám 
sát chặt chẽ, và được lưu vào hồ sơ học 
sinh để làm bằng chứng về sự tham gia 
của các em trong chương trình. Học 
sinh cũng phải tự suy ngẫm và đánh giá 
các trải nghiệm của các em trong suốt 
năm học để chứng minh những gì các 
em đã học được.  

Chương trình Hoạt 
động công ích 
(CAS): Khối 11 và 
12 
Chương trình CAS của IBDP bao gồm 
ba hợp phần: 

C: Creativity (Sáng tạo), A: Action 
(Hành động), S: Service (Hoạt động 
công ích) 

Tất cả học sinh theo học Chương 
trình Tú tài của trường UNIS Hà Nội và 
Chương trình Tú tài quốc tế IBDP đều 
phải hoàn thành CAS để được xét tốt 
nghiệp. 

Trọng tâm của CAS là phương pháp 
học tập qua trải nghiệm. Các hoạt 
động của CAS là hợp phần thú vị nhưng 
cũng đầy thách thức trong chương trình 
giáo dục học sinh. Chương trình CAS 
được xây dựng dựa trên triết lý sau đây:  

• Giáo dục không bắt đầu hay kết thúc 
trong phạm vi lớp học hay phòng 

thi và những khía cạnh thiết yếu của 
giáo dục tồn tại bên ngoài cả hai 
không gian này. 

• Một nền giáo dục mang tính quốc 
tế phải vượt ra ngoài việc cung cấp 
thông tin đơn thuần và tham gia phát 
triển các giá trị và quan điểm vượt ra 
khỏi ranh giới về chủng tộc, tôn giáo, 
tầng lớp xã hội, giới tính và/hoặc 
chính trị. 

• Hoạt động phục vụ cộng đồng (tại 
địa phương, trong phạm vi quốc gia 
hay quốc tế) giúp hoàn thiện sự phát 
triển trí tuệ cũng như chương trình 
giảng dạy trong nhà trường. 

• Hợp phần Sáng tạo và Hành động 
cũng dựa trên nền tảng tương tự như 
Hoạt động công ích. Chương trình 
CAS thách thức và mở rộng năng lực 
bản thân mỗi học sinh để xây dựng 
tinh thần khám phá và tự chủ; thúc 
đẩy các sở thích và kỹ năng cá nhân; 
truyền cảm hứng để học sinh hiểu, 
quan tâm và có trách nhiệm phục vụ 
cộng đồng. 

Học tập phục vụ cộng đồng
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Chính sách giám hộ
Tất cả học sinh phải chịu sự giám hộ 
của cha/mẹ hoặc một người giám hộ 
hợp pháp tại mọi thời điểm. Để được 
ghi danh vào trường UNIS Hà Nội, học 
sinh phải sống với cha mẹ hoặc người 
giám hộ tại Hà Nội.

Nếu có thay đổi về người giám hộ, 
phụ huynh phải chỉ định một người đại 
diện/người giám hộ (gọi chung là người 
giám hộ) và thông báo cho nhà trường 
bằng văn bản trước chuyến đi của phụ 
huynh. Trong trường hợp vắng mặt dài 
ngày, phụ huynh và người giám hộ phải 
gặp mặt ban quản lý nhà trường trước 
khi có sự thay đổi chỗ ở. Học sinh phải 
sống cùng người giám hộ trong thời 
gian phụ huynh vắng mặt.

Người giám hộ phải thực hiện mọi yêu 
cầu cần thiết của phụ huynh về vấn đề 
học tập, sức khỏe và phúc lợi của trẻ. 
Ngoài ra, người giám hộ phải được ủy 
quyền để thay mặt phụ huynh ký tất 
cả các giấy tờ tài liệu cũng như được 
ủy quyền để đưa ra các quyết định 
chấp thuận bằng miệng nếu cần. Điều 
này đặc biệt quan trọng khi tìm kiếm 
phương thức điều trị trong trường hợp 
cấp cứu.

Người giám hộ phải đảm bảo các tiêu 
chuẩn tại gia đình để trẻ có thể tập 
trung vào hoạt động học tập. Ví dụ, 
người giám hộ phải giám sát lịch sinh 
hoạt của học sinh để đảm bảo các 
em có đủ thời gian làm bài tập về nhà 
và tham gia các hoạt động của nhà 
trường. Nhà trường hi vọng mọi thông 
báo liên quan đến học sinh mà nhà 
trường gửi cho người giám hộ sẽ được 
chuyển giao hoặc truyền đạt đến phụ 
huynh một cách kịp thời.

Hoạt động thông 
tin liên lạc
Trường UNIS Hà Nội cam kết cập nhật 
thông tin về các sự kiện, hoạt động và 
quy trình của nhà trường, các tiến bộ 
trong học tập và hành vi ứng xử của 
học sinh cũng như bất kỳ vấn đề nào 

phát sinh cho phụ huynh. Mục tiêu 
của Văn phòng Phát triển nhà trường 
là đảm bảo trực tiếp thông báo cho 
phụ huynh các thông tin quan trọng 
từ Phòng Tài chính, Văn phòng Tuyển 
sinh, Trung tâm y tế, Phòng Hoạt động 
và Ban quản lý nhà trường. 

Nhà trường cũng hi vọng phụ huynh 
trao đổi các vấn đề hoặc vướng mắc 
gặp phải với cán bộ nhà trường có liên 
quan, và đảm bảo rằng họ có thể tiếp 
cận các thông tin được cung cấp.  

Bản tin của nhà trường: Ấn 
phẩm Tin tức
Phòng Phát triển phát hành bản tin 
của nhà trường, ấn phẩm Tin tức, trên 
trang web của nhà trường. Tin tức trong 
Tiếng Việt có nghĩa là ‘thông tin’ và bản 
tin này chứa đựng thông điệp của Ban 
quản lý, Hội đồng quản trị và Tổ chức 

Hướng dẫn phụ huynh
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Trao đổi với giáo 
viên
Nếu học sinh gặp vấn đề về học tập, 
tốt nhất phụ huynh nên trao đổi với 
giáo viên chủ nhiệm. Nếu học sinh gặp 
khó khăn nói chung, hoặc khó khăn 
trong giao tiếp xã hội và khả năng thích 
nghi, vui lòng liên hệ với giáo viên chủ 
nhiệm, giáo viên cố vấn của các em 
hoặc Chuyên gia tư vấn trường Trung 
học phổ thông để tìm ra giải pháp phù 
hợp nhất. Phụ huynh có thể tìm thấy 
tên và địa chỉ email của tất cả giáo viên 
và chuyên gia tư vấn trong Danh bạ nhà 
trường. Phụ huynh có thể đặt lịch hẹn 
qua email để gặp gỡ giáo viên ngoài giờ 
học. Chúng tôi cũng luôn luôn khuyến 
khích phụ huynh đặt lịch hẹn với Hiệu 
phó trường Trung học/Trung học cơ sở 
và Hiệu trưởng trường Trung học phổ 
thông thông qua Thư ký Văn phòng 
trường Trung học phổ thông. 

Khiếu nại của phụ 
huynh
Với những vấn đề không thể giải quyết 
được qua các buổi họp mặt với cá nhân 
giáo viên và với những thắc mắc liên 
quan đến việc vận hành nhà trường nói 
chung, phụ huynh nên trao đổi cùng 
Hiệu trưởng trường Trung học phổ 
thông. Quý vị có thể đặt lịch hẹn qua 
Quản lý văn phòng trường. 

 

Lộ trình giải quyết các vướng mắc 
của phụ huynh:

cộng đồng trường học, cũng như thông 
báo cho mọi thành viên trong cộng 
đồng trường về các sự kiện, hoạt động 
học tập, thể thao và quy trình mới sắp 
diễn ra. Quý vị có thể xem nội dung tờ 
Tin tức trên website nhà trường www.
unishanoi.org/tintuc.  

Email
Hầu hết thông tin nói chung, bao gồm 
Bản tin của nhà trường, ấn phẩm Tin 
tức, đều được gửi đến phụ huynh qua 
email. Để nhận được các thông tin 
quan trọng, phụ huynh phải cung cấp 
cho nhà trường địa chỉ email cập nhật 
nhất. Vui lòng cập nhật trên hệ thống 
quản lý Veracross của chúng tôi. 

Website
Website của trường UNIS Hà Nội cung 
cấp thông tin về quy trình tuyển sinh 
cũng như các thông tin chung về nhà 
trường. Website cũng chứa đựng thông 
tin về các hoạt động của nhà trường, 
đường dẫn đến chương trình giảng dạy 
và một loạt thông tin khác liên quan 
đến nhà trường cũng như cộng đồng 
bên ngoài nhà trường.

Kỷ yếu trường UNIS Hanoi
Kỷ yếu được phát hành vào tháng Sáu 
hàng năm, đây là tài liệu tổng kết các 
sự kiện diễn ra trong suốt năm học. Kỷ 
yếu bao gồm mọi hoạt động của học 
sinh từ lớp Mẫu giáo bé đến Lớp 12. 
Mỗi học sinh của trường UNIS Hà Nội 
sẽ được nhận một bản miễn phí. 

Parent

Mentor/Subject Teacher

Deputy Principal

Principal

Head of School

Board of Directors
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Tổ chức cộng 
đồng trường học
Tổ chức cộng đồng trường học trường 
UNIS Hà Nội (SCO) là tổ chức bao gồm 
toàn bộ phụ huynh nhà trường. Điều đó 
có nghĩa là mọi phụ huynh đều là thành 
viên của SCO. Mục tiêu chính của SCO 
là đề cao môi trường giáo dục và trải 
nghiệm học tập của học sinh tại trường 
UNIS Hà Nội. SCO hỗ trợ cộng đồng nhà 
trường bằng cách tình nguyện tham gia 
trợ giúp các chương trình của nhà trường, 
tổ chức các hoạt động xã hội, xây dựng 
mạng lưới liên lạc/hỗ trợ, gây quỹ để tài 
trợ cho các hoạt động của SCO, và phối 
hợp với Ban quản lý nhà trường.

Phụ huynh có thể tình 
nguyện:
• Tham dự các cuộc họp hàng tháng 

của SCO

• Tham gia vào các hội nhóm thuộc 
SCO như BTC Hội chợ mùa xuân 
(Spring Fair), Project Grants

• Gây quỹ

• Tổ chức các hoạt động trao đổi văn 
hóa

• Hỗ trợ nhà trường trong các sự kiện 
thể thao, dã ngoại, hòa nhạc hoặc các 
sự kiện khác

• Tổ chức và tham gia hoạt động Bán 
sách cũ và/hoặc Ngày Liên Hợp Quốc

• Tham gia vào Hội phụ huynh lớp hoặc 
tình nguyện viên thư viện

• Tổ chức các hoạt động xã hội

• Phiên dịch và/hoặc trợ giúp về ngôn 
ngữ

Quý vị có thể xem thêm thông tin trên 
website nhà trường. Chúng tôi rất hoan 
nghênh các phụ huynh tình nguyện. Để 
tìm hiểu thêm về cách thức đóng góp vào 
hoạt động của nhà trường, vui lòng liên 
hệ qua email: CLO@unishanoi.org hoặc 
SCO@unishanoi.org. 

Hội phụ huynh lớp
Hội phụ huynh lớp đóng vai trò hỗ trợ và 
liên kết giữa giáo viên chủ nhiệm, phụ 
huynh và học sinh. Điều này đặc biệt hữu 
ích đối với những gia đình mới gia nhập 
cộng đồng trường UNIS Hà Nội. Các đại 
diện Hội phụ huynh trường Trung học 
phổ thông cũng có thể trợ giúp Ban quản 
lý nhà trường và các Giáo viên cố vấn 
bằng cách đóng vai trò cầu nối với Tổ 
chức cộng đồng trường học.

Nhiệm vụ của Hội phụ huynh 
lớp có thể bao gồm:
• Trao đổi với Cán bộ phụ trách khối lớp 

về các hoạt động hỗ trợ mà Hội phụ 
huynh có thể tiến hành xuyên suốt 
năm học.

• Phối hợp với Văn phòng Phát triển để 
hỗ trợ các gia đình học sinh mới.

• Giới thiệu bản thân với các gia đình 
học sinh mới qua email, điện thoại và 
qua các hoạt động Cà phê sáng của 
SCO.

• Hỗ trợ giáo viên hoặc Ban quản lý 
trong các hoạt động và sự kiện đặc 
biệt nếu cần.

• Hỗ trợ SCO tìm kiếm tình nguyện viên 
cho sự kiện Ngày Liên Hợp Quốc, hoạt 
động Bán sách cũ và Hội chợ mùa 
xuân.

• Quảng cáo về các sự kiện và hoạt 
động của trường Trung học phổ 
thông.

• Tham dự các buổi định hướng và phổ 
biến thông tin.

• Tổ chức các hoạt động xã hội cho phụ 
huynh.

Phụ huynh tham gia vào hoạt động 
của trường



UNIS Hanoi High School Handbook50 PB

United Nations International School of Hanoi
G9 Ciputra, Tay Ho, Hanoi, Vietnam

Telephone: +84 24 3758 1551  Fax: +84 24 3758 1542  Email: info@unishanoi.org
www.unishanoi.org


