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Các 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.

Sứ mệnh & Các 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.

Tầm nhìn
“Cộng đồng học tập của chúng tôi sẽ là hình mẫu truyền cảm 
hứng vì một thế giới tốt đẹp hơn”
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Đặc tính của học 
sinh hệ Tú tài 
quốc tế
Mục đích của tất cả các chương trình hệ 
Tú tài quốc tế là phát triển những người 
có đầu óc mang tầm quốc tế giúp tạo 
nên một thế giới tốt đẹp và hòa bình hơn. 
Học sinh hệ Tú tài quốc tế có 10 đặc 
trưng tính cách như 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

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.

QUAN TÂM 

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.
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Mục đích của chúng tôi là cung cấp cho 
học sinh trong trường một chương trình 
hoạt độngngoại khóa năng động và đa 
dạng. Chúng tôi mong muốn có thể tạo 
cảm hứng để học sinh tích cực tham gia 
vào các hoạt động có ý nghĩa sau giờ 
học nhằm phát triển cho các em các kỹ 
năng, để các em trở thành những người 
học tập suốt đời và những công dân toàn 
cầu có trách nhiệm.

Với mục tiêu này, chúng tôi tin tưởng:

1. chương trình học và chương trình 
hoạt động ngoại khóa có mối liên hệ 
chặt chẽ với nhau trên cơ sở cách 
tiếp cận chung đối với hoạt động 
giáo dục.

2. các yếu tố CAM KẾT, CẦN MẪN, 
TRUNG THỰC, TÔN TRỌNG, và 
TRÁCH NHIỆM cần phải được coi 
trọng và rằng đó chính là các yếu tố 
đại diện cho một chương trình hoạt 
động ngoại khóa chất lượng.

3. vào việc tạo cơ hội để học sinh 
tham gia nhiều hoạt động ngoại 
khóa khác nhau nhằm phục vụ và 

xây dựng cộng đồng nhà trường 
vững mạnh.

4. thành công của chương trình hoạt 
động ngoại khóa là nhờ vào triết lý 
của nhà trường, sự cống hiến của 
các người hướng dẫn cho các hoạt 
động, sự hỗ trợ và hợp tác liên tục 
giữa các bộ môn, cam kết của đội 
ngũ giáo viên và sự ủng hộ của ban 
giám hiệu.

5. vào sự tham gia tích cực của tất cả 
các bên liên quan.

6. việc tham gia vào nhóm hoạt động 
ngoại khóa sẽ giúp thúc đẩy sự 
hoàn thiện về mặt xã hội và sự 
trưởng thành của mọi cá nhân tham 
gia và hỗ trợ sứ mệnh của chúng tôi 
trong việc khuyến khích học sinh 
trở thành những người học tự lập, 
suốt đời luôn phấn đấu để hoàn 
thiện bản thân và trở thành những 
công dân có trách nhiệm của xã hội 
toàn cầu và của môi trường tự nhiên 
trong một cộng đồng tôn trọng sự 
đa dạng và thông qua một chương 
trình phản ánh những lý tưởng và 
nguyên tắc của Liên hợp quốc.

7. kết quả và thành quả định lượng giữ 
vai trò thứ yếu khi chúng tôi nắm giữ 
vai trò đại diện cho nhà trường và 
cho chính bản thân chúng ta.

8. mọi học sinh đều có cơ hội tham gia 
vào chương trình hoạt động ngoại 
khóa.

9. chương trình hoạt động ngoại khóa 
cùng với chương trình học tập góp 
phần hiện thực hóa các mục tiêu 
của chúng tôi.

10. việc tham gia các chương trình hoạt 
động ngoại khóa là hoạt động tình 
nguyện, không bắt buộc và do việc 
tham gia vào các hoạt động này 
là hoạt động đại diện cho toàn bộ 
cộng đồng trong nhà trường nên 
học sinh cần đáp ứng các yêu cầu 
về kết quả học tập và tuân thủ các 
quy định trong Thỏa thuận Tham gia 
Hoạt động của trường UNIS Hà Nội.

Chức năng nhiệm vụ 
của Phòng Hoạt động học sinh
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Nhân sự Phòng 
Hoạt động học 
sinh
Giám đốc Phòng Hoạt động học 
sinh (HĐHS)– Giữ vai trò lãnh đạo 
phòng. Trực tiếp phụ trách các hội nghị 
và liên minh quốc tế và trong nước của 
nhà trường (như APAC, HAC, GIN), các 
chương trình nghệ thuận biểu diễn sau 
giờ học, MUN, các đội thể thao, các lớp 
học và hội thảo cộng đồng

Quản lý Chương trình hoạt động 
ngoại khóa–Tham gia hỗ trợ lãnh đạo 
phòng. Trực tiếp phụ trách Hoạt động 
bóng đá thứ bảy của UNIS, Chương 
trình hè, Chương trình âm nhạc UNIS, 
các Hoạt động ngoại khóa sau giờ học 
(ASA), và Câu lạc bộ thể thao thiếu niên.

Quản lý Chương trình thể thao dưới 
nước–Phụ trách tất cả các chương trình 
thể thao dưới nước sau giờ học, điều 
phối các buổi tập bơi và các sự kiện thể 
thao dưới nước khác.

Quản lý Chương trình quần vợt–Phụ 
trách tất các chương trình quần vợt sau 

giờ học, điều phối các giải quần vợt và 
các sự kiện quần vợt khác.

Điều phối viên Phòng HĐHS– Điều 
phối đặt vé đi lại và vận chuyển phục vụ 
các hoạt động ngoại khóa, điều phối 
các vấn đề liên quan đến thị thực và giấy 
thông hành, điều phối nơi ở cho các sự 
kiện lưu trú, Điều phối viên MUN của 
UNIS, hỗ trợ tổ chức các sự kiện lớn.

Điều phối viên Phòng HĐHS–Phụ 
trách công tác hậu cần của bộ môn, 
điều phối các hoạt động ngoại khóa sau 
giờ học, phụ trách công tác hậu cần cho 
các sự kiện, điều phối nhân sự, phụ trách 
đặt trước cơ sở vật chất cho cán bộ của 
UNIS Hà Nội, hỗ trợ tổ chức các sự kiện 
lớn, tham gia hỗ trợ Chương trình hè của 
UNIS Hà Nội.

Cán bộ Chương trình cộng đồng–
Điều phối các lớp học và hội thảo cộng 
đồng, quản lý Energize, hỗ trợ xử lý các 
đề xuất về thể thao tại cộng đồng, phụ 

trách đặt cơ sở vật chất từ cộng đồng địa 
phương gửi tới, tham gia hỗ trợ Chương 
trình hè của UNIS Hà Nội.

Điều phối viên Chương trình âm nhạc 
UMA– Phụ trách và điều phối tất cả các 
vấn đề liên quan đến Chương trình âm 
nhạc UNIS (UMA).

Trợ lý Phòng HĐHS–Hỗ trợ chung tất 
cả các chương trình tại phòng, hỗ trợ tổ 
chức các sự kiện lớn diễn ra ngoài phạm 
vi Phòng HĐHS của UNIS Hà Nội.
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 - Kinh nghiệm với hoạt động cụ 
thể  trong quá khứ

 - Cam kết khác tại UNIS Hà Nội

 - Giới tính

 - Thể hiện sự ủng hộ đối với các 
quy trình và hướng dẫn của chương 
trình

- Bộ phận đang công tác tại UNIS  
 Hà Nội.

- Khuyến nghị của huấn luyện  
  viên trưởng

 - Ứng viên có đang công tác tại 
UNIS Hà Nội hay không

4. Nếu không tìm được ứng viên phù 
hợp với chương trình, Giám đốc 
Phòng HĐHS có thể nhờ bộ phận 
hành chính hỗ trợ xác định những 
nhân viên có kinh nghiệm phù hợp.

5. Có thể tuyển dụng nhân sự đủ trình 
độ nhưng không công tác tại UNIS 
Hà Nội vào vị trí đang cần tuyển.

6. Trong một số trường hợp, trong 
năm học có thể xuất hiện các vị trí 
cần tuyển dụng do phát sinh nhu 
cầu mới hoặc do nhân sự cũ không 
còn cam kết với chương trình. Nhân 
viên trong trường sẽ được thông 
báo về vị trí còn trống khi có.

7. Các ứng viên sẽ được thông báo 
quyết định cuối cùng khi kết thúc 
đợt tuyển dụng.

QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN 
NHÂN SỰ

1. Người hướng dẫn/quản lý/huấn 
luyện viên tham vấn về kế hoạch 
cho năm học mới sau khi quay trở 
lại (tháng 4/5).

2. Thông báo vị trí cần tuyển dụng cho 
nhân sự mới và cũ (tháng 4/5)

3. Phối hợp với hiệu trưởng phụ trách 
giao nhiệm vụ trên cơ sở:
-  Bề dày kiến thức trong lĩnh vực  
 liên quan

- Kinh nghiệm làm việc với một 
nhóm tuổi cụ thể

- Tiến bộ về chuyên môn trong 
lĩnh vực liên quan trong thời gian 
qua



UNIS Hanoi8

Các hoạt động 
dành cho học sinh
HOẠT ĐỘNG THỂ THAO 
ĐỒNG ĐỘI

Cầu lông

Bóng rổ

Bóng đá

Bơi

Bóng chuyền

Quần vợt

NGHỆ THUẬT

Nhạc

Kịch

Đội hợp xướng

Ban nhạc

Đội hợp xướng APAC 

Dàn nhạc APAC

Nhà hát APAC

Ban nhạc APAC

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

Hội đồng học sinh trường THCS

Thượng viện trường THPT

Mô hình Liên hợp quốc (MUN)

Mạng lưới vấn đề toàn cầu (GIN)

Hội nghị lãnh đạo MRISA

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 
SAU GIỜ HỌC (ASA)

Các hoạt động thay đổi theo từng năm, 
đa dạng và thường được chia thành 5 
nhóm:

• Nghệ thuật thị giác và nghệ thuật biểu 
diễn–nghệ thuật gốm sứ, nhảy đương 
đại, câu lạc bộ Glee, nhạc Rock

• Học thuật–Chuẩn bị cho kỳ thi SAT, 
tạp chí Spark (của trường THCS), tạp 
chí Flame (của trường THPT), thách 
thức toán học, câu lạc bộ làm vườn

• Công nghệ - câu lạc bộ lập trình, câu 
lạc bộ máy tính, nghệ thuật 3D, công 
nghệ người máy

• Thể thao và vận động–câu lạc bộ 
chạy, bóng chuyền, thể thao trong 
nhà, câu lạc bộ quần vợt

• Văn hóa/Xã hội – câu lạc bộ tiếng 
Hàn, câu lạc bộ cờ, câu lạc bộ nấu ăn

*Học sinh tham phải nộp đơn theo Mẫu 
thỏa thuận tham gia hoạt động của UNIS 
Hà Nội khi tham gia vào các hoạt động 
tại các câu lạc bộ. Ngoài ra, học sinh khi 
tham gia vào các hoạt động này cũng 
không phải tuân thủ các quy định trong 
khuôn khổ thỏa thuận hỗ trợ nơi lưu trú 
của UNIS Hà Nội.

Thời gian hoạt động trong 
năm
Mỗi năm học, các hoạt động ASA được 
chia thành 3 kỳ, mỗi kỳ kéo dài 10 tuần học.

Điều kiện tham gia
Ở mỗi kỳ ASA, học sinh tham gia được 
giới hạn như sau:

Số lượng học sinh tham gia
• Nhìn chung, các hoạt động phải đảm 

bảo có số lượng học sinh tham gia tối 
thiểu mới có thể diễn ra. Nếu sau khi 
bắt đầu một kỳ ASA, số lượng học sinh 
tham gia vào một ASA giảm dưới con 
số nêu trên, người hướng dẫn ASA 
phải thông báo cho Phòng HĐHS để 
quyết định xem có tiếp tục tổ chức hay 
hủy ASA đó.

• Tỷ lệ thành viên tham gia/Người 
hướng dẫn như sau:

Đăng ký
• Tất cả các hoạt động đăng ký tham 

gia ASA đều được thực hiện trên cổng 
đăng ký trực tuyến CHQ.

LỚP SỐ HỌC SINH TỐI 
THIỂU

K1 & K2 7

Lớp 1 & 2 8

Lớp 3 &lớp 
lớn hơn

9

LỚP SỐ LƯỢNG 
ASA

SỐ ĐỀ 
XUẤT

Lớp 4 đến 
12

Không hạn 
chế

Không 
hạn chế

Lớp 2 đến 3 3 5
Mẫu giáo 
lớn 2 (K2) 
&Lớp1

2 5

Mẫu giáo 
lớn 1(K1)

0 trong kỳ 1
1 trong kỳ 
2 & 3

5

Mẫu giáo 
bé(Disc)

0 0
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Tổ chức liên kết
UNIS Hà Nội là thành viên của tổ chức 
quốc tế gồm Hội thảo hoạt động Châu Á 
Thái Bình Dương (APAC) và Hiệp hội các 
trường quốc tế khu vực sông Mê kông 
(MRISA), và tổ chức trong nước là Hội 
thảo Hoạt động Hà Nội (HAC).

Các trường thành viên APAC:
American International School of 
Guangzhou (AISG) 

Brent International School Manila (BISM)

Canadian Academy (CA) 

Concordia International School 
Shanghai (CISS)

Hong Kong International School 
(HKIS) 

International School of Beijing (ISB)

Seoul Foreign School (SFS)

Shanghai American School Pudong 
(SASPD)

Shanghai American School Puxi 
(SASPX) 

Taejon Christian International School 
(TCIS)

United Nations International School of 
Hanoi (UNIS Hanoi) 

Western Academy of Beijing (WAB)

Các trường thành viên 
MRISA:
Hanoi International School (HIS

International School Eastern Seaboard 
(ISE)

International School Phnom Penh 
(ISPP)

Saigon South International School 
(SSIS)

United Nations International School of 
Hanoi (UNIS Hanoi)

Vientiane International School (VIS)

Các trường thành viên HAC :
British International School (BIS)

British Vietnamese International School 
(BVIS)

Concordia International School 
(CISH) 

Hanoi International School (HIS)

International School Vietnam (ISV)

Olympia School (OLY) 

St. Paul American School (SPAS)

United Nations International School of 
Hanoi (UNIS Hanoi)

Wellspring International School (WIS)
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điều kiện không cầu thủ U16 nào bị loại. 
Ngoại lệ này chỉ áp dụng đối với các giải 
đấu của MRISA cùng các giải đấu không 
quy định độ tuổi tối đa là 16 tuổi.

Đội tuyển V (Varsity)
Giới hạn đối với những học sinh dưới 19 
tuổi tính đến ngày 1 tháng 9 của năm 
học và đang theo học tại trường THPT

GIỚI HẠN HOẠT ĐỘNG

Hiện nay chúng tôi không hạn chế số 
lượt tham gia của học viên trong mỗi 
năm học, Tuy nhiên, chúng tôi không 
khuyến khích học sinh tham gia liên tục 
vào tất cả các ngày cuối tuần. Học sinh, 
phụ huynh cùng những người hướng 
dẫn cho các hoạt động cần xem xét số 
buổi học phải nghỉ, chi phí và thành tích 
học tập của học sinh khi lên kế hoạch tổ 
chức nhiều chuyến dã ngoại.

Sơ tuyển
Tất cả những học sinh của trường UNIS 
Hà Nội có nguyện vọng tham gia vào 
một nhóm hoạt động ngoại khóa có quy 
định sơ tuyển bắt buộc đều được tuyển 
chọn trên cơ sở công bằng. Học sinh 
sẽ có tối thiểu ba (3) kỳ trước khi danh 
sách cuối cùng được công bố. Các huấn 
luyện viên và quản lý phải nhận thức 
được rằng việc tuyển chọn nhóm học 
sinh này đóng vai trò quan trọng đối với 
học sinh. Cần cẩn trọng khi công bố 
danh sách cuối cùng. Các huấn luyện 
viên và quản lý cần nói chuyện riêng với 
từng học sinh không được chọn tham gia 
nhóm.

Điều kiện tham gia
Tất cả các thành viên tham gia vào các 
chương trình ngoại khóa của UNIS Hà 
Nội đều phải tuân thủ các quy định do 
nhà trường đề ra và/hoặc các quy định 
của các hội thảo/tổ chức liên kết với nhà 
trường theo nội dung của các cuốn sổ 
tay tương ứng.

HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG UNIS 
HÀ NỘI

Những học sinh có nguyện vọng tham 
gia vào chương trình ngoại khóa phải là 
học sinh theo học toàn thời gian và phải 
đáp ứng các yêu cầu của trường UNIS 
Hà Nội.

ĐỘ TUỔI

Các hoạt động của trường UNIS Hà Nội 
được tổ chức ở các cấp độ Câu lạc bộ 
thể thao thiếu niên (YS), trường THCS 
(M.S.), Đội JV và Đội V.

Câu lạc bộ thể thao thiếu niên 
(YS)
Giới hạn tham gia đối với học sinh lớp 
4-5.

Trường THCS (MS)
Giới hạn đối với những học sinh đang 
học tập ở cấp THCS.

Đội tuyển JV (Junior Varsity)
Giới hạn đối với những học sinh dưới 16 
tuổi tính đến ngày 1 tháng 8 của năm 
học.

Trong trường hợp đội JV thiếu người và 
có nguy cơ không đủ điều kiện tham 
gia vào giải thi đấu của MRISA, các học 
sinh lớp 11 có thể tham gia vào đội với 

Điều kiện tham gia 
dựa trên thành tích 
học tập và hành vi
Trường UNIS Hà Nội cam kết tổ chức 
nhiều cơ hội hoạt động ngoại khóa cho 
học sinh. Chúng tôi tin tưởng rằng các 
hoạt động ngoại khóa và hoạt động học 
tập là hai trụ cột giúp đào tạo học sinh 
toàn diện hơn và tái khẳng định tuyên 
ngôn về sứ mệnh của nhà trường. Những 
học sinh đáp ứng các yêu cầu về học tập 
và hành vi nêu trong Sổ tay Phụ huynh 
và Học sinh đều đủ điều kiện tham gia.

Thách thức học 
sinh tài năng
Khi có điều phù hợp, UNIS Hà Nội sẽ 
xem xét khả năng thể thao hoặc âm 
nhạc của những học sinh tài năng và 
cân nhắc tạo cơ hội để các em tập luyện 
hoặc thực hành và tham gia tranh tài/
biểu diễn ở cấp cao hơn trong một số 
trường hợp.
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• Đạo đức và thái độ chuyên môn

• Kỹ năng

• Quy mô nhóm

• Rà soát kế hoạch của phụ huynh/
học sinh (ví dụ, ra trường sau 2 năm 
để theo học một trường/học viện thể 
thao/âm nhạc)

Chuyên cần và 
cam kết
Chuyên cần
Học sinh được phép vắng mặt tối đa 
15% các buổi thực hành/ luyện tập/ trận 
đấu/ buổi biểu diễn/ hội thảo đã được 
lên kế hoạch trước vì các lý do ốm, chấn 
thương hoặc lý do gia đình mà không bị 
mất tư cách thành viên của nhóm hoạt 
động ngoại khóa. 15% này không bao 
gồm việc học sinh vắng mặt tại các buổi 
thực hành/ luyện tập/ trận đấu/ buổi 
biểu diễn/ hội thảo để tham gia các hoạt 
động được phép tham gia liên quan 
đến trường. Học sinh cần lập kế hoạch 
cho các hoạt động không liên quan đến 
nhà trường (như làm thêm, thể dục thể 
thao tại cộng đồng, các hoạt động cộng 
đồng) sao cho không trùng với bất kỳ 
cam kết nào khi tham gia vào nhóm hoạt 
động ngoại khóa.

Bỏ/loại khỏi nhóm hoạt động 
ngoại khóa
Học sinh bỏ một nhóm hoạt động ngoại 
khóa mà không được người hướng dẫn 
cho phép hoặc bị cấm tham gia vì lý do 
kỷ luật sẽ không được phép tham gia vào 
một nhóm hoạt động ngoại khóa khác 
trong cùng một mùa.

Chuyên cần trên lớp
Học sinh phải có mặt tại trường tối thiểu 
nửa ngày (2 tiết) mới đủ điều kiện tham 

Quy trình:
1. Đề xuất từ phía huấn luyện viên/

quản lý của chương trình.

2. Giám đốc phòng HĐHS duyệt.

3. Giám đốc Phòng HĐHS thông báo 
cho phụ huynh về các phương án và 
thảo luận các nội dung chi tiết liên 
quan. Thông báo cũng được gửi tới 
huấn luyện viên/quản lý có liên quan 
cùng học sinh.

4. Giám đốc Phòng HĐHS thông báo 
cụ thể đến phụ huynh về các vấn đề 
thuộc và nằm ngoài khả năng của 
nhà trường.

5. Văn bản xác nhận đồng ý của phụ 
huynh.

Các vấn đề cần quan tâm:
• Phát triển xã hội và tâm lý

• An toàn (ví dụ, học sinh có sẵn sàng 
về mặt thể chất để tham gia môn thể 
thao đó hay chưa?)

• Mức độ tham gia và cam kết đối với 
chương trình

gia vào hoạt động ngoại khóa. Học sinh 
không tham gia cả ngày phải có lý do 
hợp lý.

Số lượng học sinh tham gia 
tối thiểu/ Tiêu chuẩn số lượng 
học sinh tham gia
Các ASA sẽ tập trung tối thiểu 10 lần, 
mỗi lần kéo dài 1 giờ.

Các đội thuộc Câu lạc bộ thể thao thiếu 
niên thường tập trung hai lần một tuần và 
kéo dài 5 đến 6 tuần. Mỗi buổi tập kéo 
dài một giờ.

Các đội thể thao THCS thường tập trung 
hai lần một tuần kéo dài từ 8 hoặc 9 
tuần. Mỗi buổi thực hành kéo dài 2 giờ.

Các Đội JV thường tập trung ba lần một 
tuần kéo dài từ 8 hoặc 9 tuần. Mỗi buổi 
tập kéo dài 2 giờ.

Các Đội V thường tập trung bốn lần một 
tuần kéo dài 8 hoặc 9 tuần. Mỗi buổi tập 
kéo dài 2 giờ.

MUN, Ban nhạc, Dàn nhạc, Đội hợp 
xướng tập trung một hoặc 2 lần mỗi tuần 
với tổng thời gian tập trung tối thiểu 40 
giờ.

Các Nhóm âm nhạc/Kịch tập trung từ 
hai đến ba lần mỗi tuần với tổng thời gian 
tập trung tối thiểu 40 giờ.

Mỗi hoạt động nên có tối thiểu 10 học 
sinh tham gia. Tuy nhiên, tối thiểu mỗi 
nhóm hoạt động ngoại khóa phải có 6 
học sinh tham gia mới đủ điều kiện được 
công nhận là hoạt động thuộc khuôn 
khổ của UNIS Hà Nội.
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Chính sách hoạt 
động ngoài mùa–
Các đội thể thao
Chương trình thể thao của UNIS Hà Nội 
được xây dựng theo mùa trên cơ sở ba 
(3) mùa trong mỗi năm học (Thu, Đông, 
Xuân). Ngày chính thức bắt đầu và kết 
thúc do Giám đốc Phòng HĐHS quyết 
định và thông báo trên Lịch hoạt động 
ngoại khóa. Tất cả các chương trình diễn 
ra ngoài mùa phải phán ánh đúng sứ 
mệnh và triết lý tổng thể của nhà trường. 
Các huấn luyện viên phải tôn trọng và 
ủng hộ các chương trình trong mùa và 
tích cực tuyên truyền để học sinh hiểu 
rằng hoạt động ngoài mùa là hoạt động 
bắt buộc.

Hướng dẫn đối với các hoạt 
động ngoài mùa:
• Học sinh được tùy ý có thể tham gia 

toàn bộ các chương trình ngoài mùa 
và không bị phạt nếu không tham gia.

• Hoạt động tập trung không được 
chồng chéo với các hoạt động tập 
luyện/thi đấu/giải trong mùa.

• Phải điều phối các chương trình ngoài 
mùa qua Phòng HĐHS.

• Không được khởi động chương trình 
ngoài mùa trong thời gian một tuần 
sau khi các môn thể thao trong mùa 
được khởi động.

• Tất cả học sinh – vận động viên không 
tham gia một môn thể thao trong mùa 
sẽ có cơ hội tham gia vào các chương 
trình ngoài mùa không phụ thuộc 
vào trình độ của bản thân. Hoạt động 
luyện tập ngoài mùa KHÔNG PHẢI là 
bài tập kiểm tra và mọi người đều có 
thể tham gia.

• Hoạt động luyện tập được tổ chức tối đa 
hai (2) lần mỗi tuần tùy thuộc vào điều 
kiện cơ sở vật chất có sẵn hay không.

• Các môn thể thao trong mùa và các 
chương trình hoạt động ngoại khóa 

được ưu tiên đặt trước cơ sở vật chất 
phục vụ tập luyện.

• Sau khi đã công bố các đội tham gia 
vào các môn thể thao trong mùa, vận 
động viên KHÔNG được phép bỏ 
môn đó để tham gia vào hoạt động 
tập luyện ngoài mùa của một môn 
khác cho tới khi hoàn thành môn đã 
được công bố.

• Không tập luyện các pha bóng chết 
khi thực hành ngoài mùa.

• Phòng HĐHS không có nghĩa vụ tổ chức 
các trận đấu hoặc giải đấu ngoài mùa.

• Các đội được tổ chức tối đa hai (2) 
trận tập luyện/thi đấu ngoài mùa.

• Chi phí tập luyện ngoài mùa là $200 
cho tối thiểu mười (10) giờ tập luyện 
theo định mức chi phí cho các hoạt 
động ASA.

Các chương trình thuộc UNIS 
Mục đích của các chương trình hoạt 
động trực thuộc Trường quốc tế Liên 
hợp quốc Hà Nội là trang bị thêm những 
kiến thức chuyên ngành cho các học 
sinh của nhà trường nhằm hỗ trợ các 
chương trình chính khóa và ngoại khóa. 
Bên cạnh đó, các chương trình của UNIS 
Hà Nội cũng giúp phụ huynh, bộ môn 

và cán bộ công tác tại trường có cơ hội 
nâng cao kỹ năng trong hoạt động đã 
chọn. Trong một số trường hợp, các 
chương trình hoạt động của UNIS Hà 
Nội mở rộng phạm vitới cộng đồng địa 
phương. Hiện nay UNIS Hà Nội đang 
triển khai các Chương trình thể thao dưới 
nước UNIS (UAA), Chương trình Quần 
vợt UNIS (UTA) và Chương trình Âm nhạc 
UNIS (UMA).

Câu lạc bộ bơi Phoenix 
Câu lạc bộ bơi Phoenix (PSC) là một 
chương trình tạo cơ hội để các vận động 
viên bơi lội có mong muốn tập luyện 
trong thời gian ngoài mùa và những vận 
động viên bơi lội phải thực hiện nghĩa vụ 
đội tuyển và không thể tham gia vào đội 
bơi của trường. Mục tiêu của PSC là tạo 
cơ hội tập luyện để các vận động viên 
bơi lội có thể khai thác hết tiềm năng và 
cải thiện thành tích của bản thân. Học 
sinh các khối 4 đến 12 của UNIS Hà Nội 
cũng như người dân địa phương có thể 
tham gia Câu lạc bộ bơi Phoenix. PSC là 
một đơn vị trực thuộc Chương trình thể 
thao dưới nước UNIS, do UNIS Hà Nội 
hỗ trợ và tuân thủ các chính sách và quy 
chế của nhà trường.
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Trùng/Lặp lịch 
hoạt động
Huấn luyện viên và người hướng dẫn 
hoạt động cần kiểm tra danh sách học 
sinh để xem xét khả năng trùng lặp giữa 
các hoạt động ngoại khóa. Học sinh có 
thể phải chọn tham gia một hoạt động 
và bỏ một hoạt động khác thay vì tham 
gia không đầy đủ cùng lúc nhiều chương 
trình. Trong mọi trường hợp, huấn luyện 
viên và người hướng dẫn cần xử lý các 
hiện tượng trùng lặp để học sinh KHÔNG 
bị rơi vào thế khó xử.

Khi học sinh bị trùng lịch do không thể 
thay đổi lịch của các hoạt động, các 
nguyên tắc sau đây sẽ được áp dụng:

1. Biểu diễn, thi đấu (tức tham gia trận 
đấu, cuộc thi, buổi biểu diễn) được 
ưu tiên so với hoạt động tập luyện, 
thực hành. Học sinh sẽ được miễn 
thực hành hoặc tập luyện mà không 
bị phạt.

2. Hoạt động sẽ diễn ra vào ngày ưu 
tiên của hoạt động đó sẽ được ưu 
tiên. Ở cấp THCS, thứ ba và thứ 
năm là ngày ưu tiên cho các môn 
thể dục thể thao trong khi thứ hai, 
thứ tư và thứ sáu là ngày ưu tiên của 
các môn khác. Ở cấp THPT, thứ 
hai, thứ tư và thứ sáu là ngày ưu tiên 
cho các môn thể dục thể thao trong 

khi thứ ba và thứ năm là ngày ưu tiên 
của các môn khác.

3. Nếu hoạt động thực hành/tập luyện 
diễn ra cùng một giờ, thời gian thực 
hành được chia đều cho hai hoạt 
động. Điều này KHÔNG đồng nghĩa 
với việc học sinh được tham gia thi 
đấu ở hai môn thể thao trong một 
mùa.

4. Nếu hoạt động thi đấu, biểu diễn 
của một môn trùng với hoạt động 
thi đấu, biểu diễn của một môn 
khác, học sinh được phép lựa chọn 
mà không bị phạt. Nếu phát sinh 
vấn đề, Hiệu trưởng cùng Giám đốc 
Phòng HĐHS sẽ đóng vai trò trung 
gian giải quyết vấn đề phát sinh.

Thỏa thuận hỗ trợ 
nơi lưu trú
Bất kỳ học sinh nào khi đã chấp nhận 
trở thành thành viên của một nhóm hoạt 
động ngoại khóa của UNIS Hà Nội phải 
hiểu rõ trách nhiệm hỗ trợ nơi lưu trú mà 
trường đã thỏa thuận khi trở thành thành 
viên của MRISA và APAC cũng như khi 
tham gia hợp tác với các trường quốc 
tế khác trên thế giới. Khi nhà trường tổ 
chức các sự kiện bắt buộc phải lưu trú 
qua đêm, chúng ta có trách nhiệm thu 

xếp nơi lưu trú cho học sinh được mời. 
Với việc đồng ý trở thành thành viên của 
một nhóm hoạt động ngoại khóa của 
UNIS Hà Nội, gia đình học sinh đồng ý 
hỗ trợ chương trình bằng cách sẵn sàng 
để học sinh được mời lưu trú tại gia đình.

Nhà trường hiểu rằng có một số trường 
hợp đột xuất hoặc hoàn cảnh gia đình 
gây khó khăn cho việc thực hiện nghĩa vụ 
hỗ trợ nơi lưu trú. Vui lòng liên hệ Phòng 
HĐHS trong trường hợp này để học sinh 
có thể tiếp tục tham gia vào hoạt động 
ngoại khóa. Nếu một gia đình học sinh 
của UNIS Hà Nội không thể thực hiện 
nghĩa vụ hỗ trợ nơi lưu trú vào một thời 
điểm nhất định, gia đình đó có nghĩa vụ 
đề xuất một gia đình khác thuộc UNIS 
Hà Nội thực hiện nghĩa vụ này thay mình. 
Mỗi gia đình phải hoàn thành nghĩa vụ 
hỗ trợ nơi lưu trú của mình trước khi thực 
hiện nghĩa vụ này cho một gia đình khác.
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Sự kiện lưu trú tại 
khách sạn
Bất kỳ sự kiện nào không liên quan đến 
APAC hoặc MRISA sẽ là sự kiện lưu trú tại 
khách sạn. Danh sách những khách sạn 
phù hợp sẽ được gửi tới trường được mời 
trước khi diễn ra sự kiện.

Chuyến đi giao lưu 
phục vụ hoạt động 
ngoại khóa
Mục đích của hoạt động giao 
lưu dành cho học sinh
Thông qua hoạt động giao lưu mang tính 
trải nghiệm và ý nghĩa, chúng tôi hướng 
tới mục tiêu tạo cơ hội học tập đa dạng và 
phong phú cho học sinh phù hợp với sứ 
mệnh của nhà trường. Hoạt động giao lưu 
dành cho học sinh được xem là trải nghiệm 
có giá trị và là chương trình mở rộng của 
các chương trình trên giảng đường. Hoạt 
động này tạo cơ hội để học sinh nâng cao 
kiến thức về văn hóa cũng như phát triển 
bản thân. Vai trò đại diện cho nhà trường 
thông qua việc tham gia vào các hoạt 
động sẽ giúp nâng cao tinh thần đoàn kết 
trong trường, tạo động lực để học sinh 

phấn đấu trong học tập, phát triển lòng tự 
trọng và trưởng thành hơn.

Giám sát của người lớn
Mỗi chuyến giao lưu phải có tối thiểu một 
cán bộ của UNIS Hà Nội tham gia. Tỷ lệ 
người lớn và học sinh không vượt quá 
12 học sinh/1 người lớn (12:1). Học sinh 
nữ khối lớp 8 hoặc nhỏ hơn phải có cán 
bộ giám sát nữ đi cùng trong tất cả các 
chuyến giao lưu.

Phụ huynh tham gia
Phụ huynh có thể được mời nếu cần 
hoặc bắt buộc phải tham gia theo yêu 
cầu của từng chuyến đi. Trường UNIS Hà 
Nội không chịu trách nhiệm tổ chức cho 
người lớn tham gia cùng với học sinh với 
vai trò người giám sát/hướng dẫn/quản lý 
bổ sung nếu không có yêu cầu của nhà 
trường.

Chỗ ở của học sinh
Học sinh sẽ lưu trú cùng địa điểm với cả 
nhóm (tức ở nhà bạn hoặc ở khách sạn).

Chính sách đặt chỗ/vé
Học sinh khi tham gia các chuyến giao lưu 
bằng kinh phí của UNIS Hà Nội phải đặt 
chỗ/vé cùng cả nhóm. Học sinh không 
được đặt chỗ/vé riêng.

Chi phí
Phụ huynh có con đi giao lưu chịu trách 
nhiệm thanh toán trước 400 USD tiền vé 
máy bay và phí nhập cảnh. UNIS Hà Nội 
sẽ tài trợ những chi phí còn lại. Phụ huynh 
sẽ được thông báo trước về các trường 
hợp ngoại lệ so với hướng dẫn này. Chi phí 
được xuất hóa đơn và gửi cho phụ huynh 
thông qua Phòng Tài chính - Kế toán của 
UNIS Hà Nội. Mặc dù trường UNIS Hà Nội 
trong một số trường hợp có thể hỗ trợ xin 
thị thực khi có yêu cầu nhưng phụ huynh/

học sinh có trách nhiệm chi trả chi phí xin 
thị thực.

Đồng phục
Học sinh bắt buộc phải mặc đồng phục 
trong thời gian di chuyển ở trong nước và 
nước ngoài trong suốt hành trình. Trang 
phục học sinh được phép mặc bao gồm 
áo thun tay ngắn của trường UNIS Hà 
Nội, quần tây kaki hoặc quần hoặc váy 
màu đen và giày dùng hàng ngày. Học 
sinh không được phép mặc quần bò hoặc 
quần shorts. Giày của học sinh phải ở tình 
trạng tốt.

Di chuyển
Tất cả học sinh bắt buộc phải di chuyển 
cùng nhóm bằng phương tiện do nhà 
trường cung cấp. Học sinh có thể được 
phép về nhà gặp bố mẹ sau khi tham dự 
sự kiện xa nhà.

Họp trực tuyến
Yêu cầu đối với chuyến đi đầu tiên trong 
mỗi năm học là phụ huynh và học sinh 
phải xem cuộc Họp trực tuyến về thông tin 
chuyến đi.

Trách nhiệm học tập
Học sinh vắng mặt do tham gia các 
chuyến đi của nhà trường chịu trách nhiệm 
gặp gỡ giáo viên trước chuyến đi và xác 
định thời hạn hoàn thành những bài học 
không thể tham gia được. Quy tắc chung 
là học sinh có một ngày học bù chu mỗi 
ngày vắng mặt.

Bộ môn nên thông báo trước cho học sinh 
về bài tập cần làm bù. Nguyên tắc chung 
là học sinh được miễn kiểm tra đánh giá 
diễn ra vào ngày đi học ngay sau ngày kết 
thúc chuyến đi với trường hoặc kết thúc sự 
kiện ngoại khóa lớn “tại trường”.
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Đi cùng Câu lạc bộ 
bơi Phoenix (PSC)
Những gia đình học sinh tham gia chịu 
trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí liên 
quan đến các buổi nhóm họp của PSC 
ngoài phạm vi thành phố Hà Nội. Các gia 
đình phải tự lên kế hoạch đi lại riêng liên 
quan đến các vấn đề như vé máy bay, tàu 
xe, nơi lưu trú. UNIS Hà Nội sẽ chi trả phí 
vào cửa cho từng người trước và sau đó 
gửi hóa đơn tới từng gia đình thông qua 
Phòng Tài chính - Kế toán.

Bên cạnh đó, các gia đình đi cùng cũng 
chịu trách nhiệm chi trả chi phí cho huấn 
luyện viên bao gồm vé máy bay, chi phí 
lưu trú, chi phí đi lại và chi phí tiêu vặt (theo 
chính sách của UNIS Hà Nội). Các khoản 
phí này sẽ được chia đều cho tất cả mọi 
người trên cơ sở số vận động viên bơi. Tỷ lệ 
huấn luyện viên/vận động viên bơi không 
vượt quá 12 vận động viên/1 huấn luyện 
viên. Trách nhiệm của huấn luyện viên của 
PSC chỉ giới hạn ở các hoạt động huấn 
luyện “theo buổi” đối với các buổi huấn 
luyện có kèm theo lưu trú tại khách sạn.
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Quay lại trường sau chuyến đi
Bảng dưới đây hướng dẫn dành cho học 
sinh quay lại trường sau chuyến đi bằng 
phương tiện hàng không:

Học sinh nên đến lớp sớm hơn nếu có thể. 

Học sinh phải đến lớp vào ngày đi, 
ngày trước đó và ngày hôm sau sau khi 
chuyến đi cùng trường kết thúc.

Hướng dẫn đi lại 
dành cho huấn 
luyện viên/người 
hướng dẫn
1. Hành vi của học sinh–tất cả nội quy 

của UNIS Hà Nội về hành vi đều áp 
dụng cho tất cả các chuyến đi. Học 
sinh phải tuân thủ bộ Quy tắc Ứng 
xử của học sinh do UNIS Hà Nội 
đề ra cũng như bộ quy tắc ứng xử 
của tổ chức chủ trì (APAC, MRISA, 

THỜI GIAN HẠ 
CÁNH

TIẾT VẮNG MẶT GIỜ ĐIỂM DANH

Trước10 giờ tối. KHÔNG 8:10 sáng

Từ 10-11 giờ tối Tiết 1 9:20 sáng

Từ 11 giờ tối tới 1 giờ sáng Tiết 1 & 2 10:55 sáng

HAC, THIMUN…). Học sinh và phụ 
huynh phải điền và nộp Mẫu đơn 
Quy tắc Ứng xử và Mẫu Thỏa thuận 
Tham gia Hoạt động.

2. Người lớn tham gia trong vai trò 
huấn luyện viên/ người quản lý/
người giám sát của UNIS Hà Nội 
không được phép sử dụng rượu bia 
vì phải chịu trách nhiệm về sự an 
toàn và an ninh của học sinh ở mọi 
thời điểm cho tới khi các em trở về 
nhà.

3. Huấn luyện viên, người quản lý, và 
người giám sát cần nỗ lực đảm bảo 
rằng tất cả các sự kiện đều diễn ra 
có ý nghĩa và thú vị đối với mọi học 
sinh và khuyến khích học sinh đối 
xử tôn trọng với những người liên 
quan không phân biệt sắc tộc, giới 
tính, tín ngưỡng hay khả năng.

4. Người lớn đi cùng phải có mặt tại 
địa điểm diễn ra sự kiện vào mọi thời 
điểm, trừ trường hợp nghiêm trọng 
(như tình huống y tế khẩn cấp) và 
giám sát hành vi của học sinh. Tình 
cảm, tâm lý và thể chất của học 
sinh phải luôn là yếu tố ưu tiên hàng 
đầu trong mọi quyết định.

5. Huấn luyện viên, người quản lý, và 
người giám sát không được sử dụng 
ngôn ngữ hoặc có hành vi tục tĩu 
khi tham gia, giám sát hoặc xem sự 
kiện.

6. Đồng phục khi di chuyển phục vụ 
các hoạt động ngoại khóa của UNIS 
Hà Nội – vào cả hai ngày đi và về 
giữa UNIS Hà Nội và điểm đến.

7. Giờ giới nghiêm là 10 giờ tối đối 
với hầu hết các chuyến đi cho mỗi 
đêm sự kiện. Giờ giới nghiêm của 
các chuyến đi lưu trú tại khách sạn 
có thể thay đổi. Việc điểm danh 
giới nghiêm được thực hiện HÀNG 
đêm. Việc điểm danh được thực 
hiện bằng một trong hai cách sau,                         
(1) người lớn gọi học sinh, hoặc (2) 
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học sinh gọi người lớn. Dù bằng 
cách nào thì cuộc gọi phải được 
thực hiện bằng điện thoại cố định 
của nơi lưu trú, KHÔNG PHẢI bằng 
điện thoại di động. Cần nói chuyện 
trực tiếp với TỪNG học sinh mỗi 
đêm. Trong trường hợp học sinh 
gọi cho người lớn, nếu học sinh 
KHÔNG gọi trước 10:15 tối, phải 
gọi lại để kiểm tra. Việc vi phạm quy 
định giới nghiêm phải được báo cáo 
lên Trưởng đoàn và/hoặc Trường 
chủ trì hoạt động để thông báo cho 
Giám đốc Phòng HĐHS của UNIS 
Hà Nội.

8. Ở nhà bạn – nếu phát sinh bất kỳ 
vấn đề gì khiến quý vị lo lắng về 
nơi ở của học sinh, vui lòng liên 
hệ Trường chủ trì hoạt động hoặc 
Giám đốc Phòng HĐHS của UNIS 
Hà Nội. Đêm đầu tiên gọi điểm danh 
giới nghiêm, người phụ trách cần 
hỏi về tình hình nơi ở. Có người lớn 
ở nhà hay không? Học sinh có cảm 
thấy an toàn hay không? Vào buổi 
sáng ngày hôm sau sau đêm đầu 
tiên, thực hiện thủ tục kiểm tra tiếp 
theo và hỏi học sinh xem có vấn đề 
gì phát sinh đối với các bạn khác 
hay không.

9. Mỗi chuyến đi sẽ được cấp một số 
di động của trường UNIS Hà Nội. Số 
di động này có chức năng chuyển 
vùng quốc tế. Số này được dùng 
để thực hiện các cuộc gọi cần thiết 
liên quan đến chuyến đi. Người phụ 
trách có thể nhận điện thoại và sạc 
từ Phòng HĐHS. Trên điện thoại đã 
lưu sẵn những số liên lạc chính của 
UNIS Hà Nội. Ngoài ra, các trường 
chủ trì thường cũng sẽ cung cấp 
thẻ SIM nội địa hoặc điện thoại để 
thực hiện gọi điểm danh vào giờ giới 
nghiêm.

10. Tiền dự phòng tình huống khẩn cấp 
(giá trị $500USD). Phòng HĐHS sẽ 
phối hợp với Phòng Tài chính - Kế 
toán để ứng số tiền này. Số tiền này 

được hoàn trả cho Phòng Tài chính 
- Kế toán sau khi kết thúc chuyến đi 
và quay trở lại trường cùng hóa đơn 
của các khoản đã chi tiêu.

11.  Hồ sơ thông tin chuyến đi – nhận từ 
Phòng HĐHS. Tập hồ sơ bao gồm: 
thông tin chuyến bay, vé máy bay 
cho từng người, bản sao hộ chiếu và 
thị thực, thông tin liên lạc của phụ 
huynh, thông tin y tế và bảo hiểm 
của học sinh, số liên lạc khẩn cấp.

12. Tình huống y tế khẩn cấp – nếu cần 
phải đưa học sinh tới cơ sở y tế địa 
phương. Thông báo cho phụ huynh 
ngay khi có thể và liên lạc với Giám 
đốc Phòng HĐHS hoặc Hiệu trưởng 
trường THCS, THPT.

13. Chụp ảnh – đây là hoạt động không 
bắt buộc và được khuyến khích. 
Hình ảnh có thể bao gồm hình ảnh 
đội/nhóm, hoạt động/tham gia, trao 
giải, hình ảnh khác. Sau khi trở về 
trường UNIS Hà Nội, vui lòng gửi 
hình ảnh cho Phòng HĐHS.

14. Hộ chiếu/giấy thông hành của học 
sinh – thu lại để lưu trữ an toàn khi 
học sinh không cần sử dụng nữa. 
Có thể giữ những giấy tờ này trong 
két sắt của khách sạn hoặc tại 
trường chủ trì. Ngoài ra, người phụ 
trách nên thu lại hộ chiếu trong thời 
gian quá cảnh sau khi đã làm thủ 
tục xuất nhập cảnh.

15. Thời gian học tập – Nếu thời gian 
cho phép, trong những ngày di 
chuyển, người phụ trách nên thu 
xếp địa điểm để học sinh có thể làm 
bài tập theo nhóm. Khi sự kiện đã 
khai mạc, việc thu xếp thời gian sẽ 
khó khăn hơn.

16. Đảm bảo rằng tất cả các nội dung 
trên đều được quan tâm từ thời 
điểm xuất phát cho tới khi quay 
về và trách nhiệm đối với học sinh 
được chuyển lại cho gia đình.

Thông tin liên lạc 
quan trọng
Mã vùng điện thoại của Việt Nam (+84)

Tarique AL-Iesa (Giám đốc Phòng 
HĐHS) – 0125 882-8672

Adrian Hubbard (Quản lý chương trình 
HĐHS) – 0127 842-2067

Scott Schaffner (Hiệu trưởng trường 
THPT) –   0913 254 280

Marc Vermeire (Hiệu trưởng trường 
THCS) –   0123 644 7796

Ms. Hoa (Phòng HĐHS) –                         
096 648-7786

Ms. Giang (Phòng HĐHS) –                                
091 654-2624

Mr. Lai (Điều phối viên xe buýt) –                       
091 876-7755

Y tá của trường (Susan McComic) –              
0129 642-5628

Khi người giám sát được cử đi cùng 
chuyến đi, tất cả các vấn đề huấn luyện/
quản lý sẽ thuộc thẩm quyền của huấn 
luyện viên và người quản lý, trừ khi người 
giám sát được đề nghị tham gia hỗ trợ. 
Trong thời gian thi đấu/tập luyện/biểu 
diễn, người giám sát cần có mặt tại địa 
điểm diễn ra các hoạt động này nhưng 
có thể ngồi quan sát, cổ vũ cho học sinh 
và xem sự kiện.

Nếu người giám sát hoặc Trưởng đoàn 
có thắc mắc gì về những thông tin nêu 
trên, vui lòng liên hệ với Giám đốc Phòng 
HĐHS trước ngày đi. Trong hầu hết các 
trường hợp, người giám sát chỉ cần liên 
hệ với Trưởng đoàn để xác nhận trách 
nhiệm của mình.
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Quy trình kỷ luật
Ứng xử và hành vi của học 
sinh
Học sinh phải luôn ứng xử một cách hợp 
lý để có thể thể hiện được uy tín của bản 
thân và của nhà trường. Những hành vi 
trái với kỳ vọng về hành vi ứng xử của 
trường UNIS Hà Nội (tham khảo Sổ tay 
Phụ huynh & Học sinh) hoặc bất kỳ hành 
vi nào đi ngược với lợi ích cao nhất của 
nhóm hoạt động ngoại khóa có thể khiến 
học sinh bị treo hoặc mất tư cách thành 
viên của nhóm tùy thuộc vào mức độ 
nghiêm trọng của vi phạm. Tùy thuộc 
vào tình hình cụ thể mà học sinh có thể 
phải nhận thêm các hình thức kỷ luật bổ 
sung từ phía nhà trường bên cạnh hình 
thức treo hoặc tước tư cách thành viên 
của học sinh trong nhóm hoạt động 
ngoại khóa.

Bộ quy tắc ứng xử của học 
sinh – Đi theo nhóm
Trường UNIS Hà Nội đã xây dựng bộ Quy 
tắc Ứng xử cùng với các tổ chức hoạt 
động trường học trong nước và quốc tế 
áp dụng với toàn bộ học sinh di chuyển 
tới hoặc tham gia các hoạt động ngoại 
khóa. Mục đích của bộ quy tắc này là 
khuyến khích học sinh không vi phạm 
những hành vi ảnh hưởng tiêu cực tới 
uy tín của nhà trường và/hoặc tổ chức 
hoặc ảnh hưởng tới bản thân học sinh.
Học sinh không được phép thực hiện 
những hành động nguy hiểm đến sức 
khỏe và an toàn của học sinh và những 
người xung quanh. Những chính sách 
này được xây dựng nhằm giúp học sinh 
đưa ra những lựa chọn phù hợp và có 
trách nhiệm. Dưới đây là một số nội dung 
chính sách chung và kỳ vọng về hành vi 
của học sinh:

1. Nghiêm cấm hút thuốc, uống và/
hoặc tàng trữ rượu hoặc sử dụng 

và/hoặc tàng trữ trái phép chất ma 
túy trong thời gian diễn ra hoạt động 
của trường UNIS Hà Nội.

2. Học sinh phải tuân thủ mọi nội quy 
của sự kiện/nhà trường và phải 
tham dự tất cả các hoạt động dự 
kiến đã nêu trong chương trình sự 
kiện.

3. Giờ giới nghiêm buổi tối cho tất cả 
các thành viên tham gia sự kiện là 
10 giờ đối với học sinh THPT và 9 
giờ đối với học sinh THCS trừ khi 
trường chủ trì và người giám sát 
của trường UNIS Hà Nội có thỏa 
thuận khác. Việc gọi điện/kiểm tra 
tại phòng để điểm danh giờ giới 
nghiêm sẽ được thực hiện mỗi dêm. 
Học sinh không được rời khỏi nơi 
cư trú/phòng khách sạn sau giờ 
giới nghiêm. Nếu sự kiện diễn ra tại 
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Khi tham gia một hoạt động, học sinh 
vi phạm lỗi nghiêm trọng liên quan đến 
rượu, thuốc lá, sử dụng ma túy, gian lận, 
lừa dối, vi phạm giờ giới nghiêm và vi 
phạm các khu vực “hạn chế xâm nhập” 
(cũng như hỗ trợ và giúp bạn thực hiện 
những hành vi trên) sẽ phải chịu những 
hậu quả sau đây:

1. Học sinh có thể không được tiếp tục 
tham gia vào hoạt động.

2. Học sinh sẽ bị gửi trả về gia đình 
nếu có thể và gia đình phải chi trả 
toàn bộ chi phí.

3. Nhà trường sẽ áp dụng các biện 
pháp kỷ luật phù hợp bên cạnh 
những hình phạt do trường chủ trì 
đưa ra (như MUN, APAC, MRISA, 
HAC).

4. Sau 2 lần vi phạm trong một năm 
học, học sinh sẽ không được phép 
tham gia tất cả các sự kiện trong 
một năm lịch bao gồm sự kiện 
tương tự diễn ra vào năm sau.

Lưu ý bổ sung về 
vấn đề kỷ luật
Vui lòng lưu ý rằng bộ quy tắc ứng xử và 
hướng dẫn kỷ luật của trường UNIS Hà 
Nội tuân thủ theo nội dung hướng dẫn 
của APAC và MRISA. Các quy trình kỷ 
luật bổ sung đối với chương trình hoạt 
động ngoại khóa tại UNIS Hà Nội được 
giới thiệu trong Sổ tay Phụ huynh& Học 
sinh được lưu trữ trực tuyến.

Hà Nội, học sinh trường UNIS Hà 
Nội có thể gọi cho huấn luyện viên/
người giám sát bằng điện thoại bàn 
ở nhà để xác minh mình đã về đến 
nhà. Nếu gia đình không có điện 
thoại bàn, học sinh phải sử dụng 
điện thoại của phụ huynh và phụ 
huynh phải nói chuyện với huấn 
luyện viên/người giám sát.

4. Hoạt động thăm quan hoặc dã 
ngoại tại thành phố chủ trì chỉ được 
thực hiện khi có sự cho phép của 
người giám sát học sinh. Học sinh 
không được phép tham gia các hoạt 
động ngoài chương trình một mình 
hoặc theo nhóm khi chưa được 
phép của người giám sát tương 
ứng và Trường chủ trì hoạt động và 
chỉ được phép tham gia khi đã xác 
nhận điểm đến và thời gian quay lại.

5. Học sinh không được phép dùng 
thuốc khi không có đơn và/hoặc 
chỉ định của bác sỹ được cấp phép 
hành nghề, cán bộ y tế của trường 
sở tại hoặc được Trường chủ trì hoạt 
động xác minh và lưu lại.

6. Tất cả các nội quy của trường UNIS 
Hà Nội liên quan đến hành vi và 
cách ứng xử của học sinh đều được 
áp dụng trong thời gian diễn ra sự 
kiện và học sinh phải luôn tuân thủ 
bộ Quy tắc Ứng xử của trường UNIS 
Hà Nội.
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Vai trò của người phụ trách 
(như huấn luyện viên, người 
quản lý)?
1. Truyền tải triết lý.

2. Góp phần thực hiện tuyên bố sứ 
mệnh của nhà trường thông qua 
các hoạt động ngoại khóa.

3. Tích cực thúc đẩy sự phát triển tình 
cảm, thể chất và tâm lý của học 
sinh.

4. Hướng dẫn học sinh áp dụng các 
kỹ thuật của một hoạt động cụ thể 
nhằm khai thác hết khả năng của 
bản thân.

5. Đảm nhận các nhiệm vụ quản lý có 
liên quan.

6. Thúc đẩy tinh thần kỷ luật tự giác.

7. Dạy học sinh trở thành công dân 
tốt.

8. Tác động tích cực đến những học 
sinh tham gia về đạo đức, thói quen 
làm việc và quan hệ ứng xử.

9. Đặt an toàn lên thành ưu tiên hàng 
đầu và thông báo cho phụ huynh 
hoặc người giám hộ theo pháp luật 
nếu xảy ra chấn thương nặng.

Trách nhiệm của 
các bên liên quan
VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN 
QUAN

Phụ huynh có vai trò gì?
1. Tham gia và ủng hộ.

2. Ủng hộ những học sinh tham gia 
(gồm tất cả các thành viên trong 
nhóm).

3. Ủng hộ người hướng dẫn bằng cách 
tôn trọng quyền ra quyết định của 
người hướng dẫn liên quan đến việc 
xây dựng và quản lý nhóm hoạt 
động ngoại khóa.

4. Nêu gương tốt cho học sinh bằng 
cách hỗ trợ tích cực cho học sinh 
của nhà trường cũng như học sinh 
từ các trường khác tham gia sự kiện.

5. Nếu tham gia hoạt động thực hành 
hoặc tập luyện, giữ vai trò quan sát 
và tôn trọng quyết định của người 

hướng dẫn trong trường hợp buổi 
tập được tổ chức kín.

6. Trực tiếp liên lạc người hướng dẫn 
nêu lên quan ngại của học sinh 
tham gia hoặc phụ huynh (trao đổi 
là yếu tố then chốt).

7. Cùng vui hết mình với cơ hội mà con 
được trải nghiệm thông qua chương 
trình hoạt động ngoại khóa sinh 
động.
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Học sinh tham gia đóng vai 
trò gì?
1. Tham gia hết khả năng của bản 

thân.

2. Tôn trọng và hợp tác với tất cả 
người hướng dẫn.

3. Tham dự đầy đủ và đúng giờ tất cả 
các buổi thực hành/tập luyện.

4. Là một công dân tốt.

5. Đảm bảo tiêu chuẩn học tập và khối 
lượng bài học theo yêu cầu của 
trường UNIS Hà Nội.

6. Xây dựng, duy trì và thúc đẩy quan 
hệ tốt với những học sinh khác cùng 
tham gia.

7. Luôn nêu gương tốt và sống theo 
tôn chỉ của chương trình hoạt động 
ngoại khóa của UNIS là: CAM KẾT, 
CẦN MẪN, TRUNG THỰC, TÔN 
TRỌNG và TRÁCH NHIỆM

8. Nhận thức đầy đủ rằng bản thân 
là đại diện của nhà trường và của 
cộng đồng UNIS Hà Nội nên đương 
nhiên ở vị trí đi đầu. Tự hào về 
chương trình, nhà trường và cộng 
đồng.

9. Vui vẻ tham gia các hoạt động 
ngoại khóa.

HƯỚNG DẪN TRAO ĐỔI 
DÀNH CHO PHỤ HUYNH

Những vấn đề phù hợp có thể thảo luận 
cùng với người hướng dẫn hoạt động: 

• Cách đối xử với con – về mặt thể chất 
và tinh thần.

• Phương pháp giúp con tiến bộ.

• Quan ngại về hành vi của con

Những vấn đề không phù hợp để đưa ra 
thảo luận cùng với người hướng dẫn hoạt 
động:

• Mức độ tham gia (như thời gian thi 
đấu, vai trong một vở kịch hoặc nhạc 
kịch).

• Quyết định về công tác quản lý (kế 
hoạch thi đấu, học sinh nào đóng vai 
nào, chọn nhạc).

• Về học sinh khác.

Quy trình đặt vấn đề thảo luận với người 
hướng dẫn hoạt động:

1. Gọi điện thoại để đặt lịch hẹn. Gọi 
điện thoại cho người hướng dẫn tại 
trường hoặc hẹn gặp người hướng 
dẫn.

2. Nếu không liên lạc được với người 
hướng dẫn, gọi điện cho Phòng 
HĐHS, chúng tôi sẽ thu xếp một 
cuộc hẹn với quý vị.

3. Vui lòng KHÔNG gặp người hướng 
dẫn của một hoạt động trước/sau 
cuộc thi/buổi biểu diễn hoặc buổi 
tập/thực hành mà không hẹn trước. 
Đây là những thời điểm mệt mỏi và 
nhạy cảm và việc tiếp xúc sẽ không 
giúp giải quyết vấn đề.

4. Nếu sau khi gặp mà vấn đề vẫn 
không được giải quyết ổn thỏa, 
bước tiếp theo là gọi điện để hẹn 
gặp Giám đốc Phòng HĐHS và thảo 
luận về vấn đề. Ở cuộc gặp này, các 
bên sẽ quyết định những bước tiếp 
theo cần triển khai.
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Thông tin bổ sung 
về chương trình
Hưỡng dẫn đặt đồng phục thể 
thao cho đội/nhóm
Trường UNIS Hà Nội sẽ cung cấp cho 
các đội đi thi đấu đồng phục thi đấu phù 
hợp. Một đội hoặc nhóm đi thi đấu có 
nguyện vọng mua thêm quần áo/đồng 
phục cần tuân thủ những hướng dẫn sau 
đây:

1. Mọi thành viên trong nhóm đều tự 
nguyện và có khả năng mua.

2. Tôn trọng tính thống nhất về lô-gô, 
biểu tượng và màu sắc của trường 
UNIS Hà Nội.

3. Chỉ in tên hoặc họ chính thức lên 
đồng phục mặc trong các trận thi 
đấu, không sử dụng biệt danh hoặc 
những từ ngữ khác.

4. Huấn luyện viên/người hướng dẫn 
sẵn sàng chịu trách nhiệm xử lý các 
thủ tục tiếp theo nếu cần. Huấn 
luyện viên phải xác nhận với Cán bộ 
liên lạc cộng đồng (CLO).

5. Cần xác nhận và thống nhất thời 
hạn in áo với CLO tại Phòng Phát 
triển.

6. Trình thiết kế áo lên CLO để tiến 
hành rà soát sơ bộ.

7. Giám đốc Phòng HĐHS và Giám 
đốc Phát triển phê duyệt thiết kế 
cuối cùng.

8. Huấn luyện viên/Người hướng dẫn 
phối hợp với bộ phận mua sắm (nếu 
cần) để yêu cầu nhà cung cấp đưa 
ra báo giá cuối cùng.

9. Huấn luyện viên/Người hướng dẫn 
trình Mẫu mua sắm nội bộ (IRF) 
cùng chi tiết đơn hàng (tên học sinh, 
kích cỡ áo, số lượng…) lên Giám 
đốc Phòng HĐHS để ký.

10. Huấn luyện viên/Người hướng dẫn 
thu tiền của học sinh. Tổng số tiền 
thu được phải khớp với số tiền nêu 
trong IRF. Huấn luyện viên/Người 
hướng dẫn nộp tiền cho Phòng Tài 
chính - Kế toán. Phòng Tài chính - 
Kế toán sẽ không chấp nhận thanh 
toán và IRF nếu có chênh lệch giữa 
khoản tiền thực nộp và khoản ghi 
trong IRF.

11. Phòng Tài chính - Kế toán chuyển 
IRF tới Phòng mua sắm để xử lý đơn 
hàng và đặt hàng.

12. Nhà cung cấp giao hàng cho Phòng 
HĐHS và gửi hóa đơn tới Phòng 
mua sắm để tiến hành thanh toán.

Áo mặc khi di chuyển
Học sinh di chuyển ra ngoài phạm vi 
thành phố Hà Nội và đại diện cho UNIS 
cần mua áo cộc tay của UNIS Hà Nội tại 
“cửa hàng”.

Trang phục hòa nhạc
Hoọ sinh tham gia vào các sự kiện nghệ 
thuật APAC cần có trang phục hòa nhạc 
riêng. Trang phục hòa nhạc có thể thay 
đổi theo năm và phụ thuộc vào quyết 
định của cả nhóm dưới sự lãnh đạo của 
quản lý.

Đồng phục của các đội thể 
thao
Mỗi bộ đồng phục (áo và quần shorts) 
không bị trả lại trong vòng một tuần sau 
khi kết thúc mùa giải sẽ được tính giá 
2.000.000 đồng và hóa đơn sẽ được gửi 
tới gia đình của học sinh – vận động viên. 
Nếu bộ đồng phục bị thất lạc một phần, 
học sinh không phải trả phí một phần.

Thông tin chung quan trọng
• Mỗi huấn luyện viên thể thao sẽ có 

một bộ sơ cứu để sử dụng suốt mùa. 
Trung tâm Y tế trường có cán bộ trực 
đến 6 giờ chiều trong tuần và từ 8 giờ 
sáng đến 1 giờ chiều các ngày thứ 
bảy.

• Trường UNIS Hà Nội có chính sách 
cụ thể về chất lượng không khí, chỉ số 
nhiệt và ánh sáng. Huấn luyện viên và 
học sinh cần nắm được những chính 
sách này để đảm bảo an toàn và sức 
khỏe.

• Học sinh tham gia chương trình ngoại 
khóa phải ký và nộp Thỏa thuận Tham 
gia Hoạt động của trường UNIS Hà 
Nội tại Phòng HĐHS.

• Thứ hai, thứ tư và thứ sáu là những 
ngày ưu tiên cho các đội thể dục, thể 
thao; và thứ ba và thứ năm là những 
ngày ưu tiên dành cho các môn còn 
lại ở cấp THPT. Ở cấp THCS, thứ 
ba và thứ năm là những ngày ưu tiên 
dành cho các đội thể dục, thể thao; 
và thứ hai, thứ tư và thứ sáu là những 
ngày ưu tiên cho các hoạt động khác.

• Học sinh phải có mặt tại trường tối 
thiểu nửa ngày mới đủ điều kiện tham 
gia vào hoạt động ngoại khóa.

• Học sinh bị tạm đình chỉ học không 
được tham gia hoạt động ngoại khóa 
vào những ngày bị tạm đình chỉ.

• Học sinh tự giữ vật dụng có giá trị.

• Học sinh chịu trách nhiệm đối với 
thiết bị được cấp và chỉ sử dụng thiết 
bị đó cho các hoạt động/cuộc thi 
tại trường. Học sinh phải chịu trách 
nhiệm nếu thiết bị bị mất hoặc hư 
hỏng.

• Chỉ mặc đồng phục thể thao khi diễn 
ra các trận đấu.
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Giải thưởng cho 
các hoạt động 
ngoại khóa
Giải Cầu thủ giá trị nhất (chỉ 
dành cho cấp THPT)
Thái độ tích cực, không bao giờ bỏ cuộc, 
tập luyện và thi đấu hết mình, có khả năng 
lãnh đạo, kỹ huật giỏi. Là cầu thủ sẽ khiến 
cả đội thấy thiếu nhất khi rời khỏi đội.

Giải Bầu chọn của cầu thủ (chỉ 
dành cho cấp THPT)
Thái độ tích cực, rất có đạo đức nghề 
nghiệp, thúc đẩy sự gắn kết trong đội, tôn 
trọng huấn luyện viên và đồng đội, là đại 
sứ cho chương trình thể thao của UNIS, 
không bao giờ bỏ cuộc.

Giải Bầu chọn của huấn luyện 
viên (chỉ dành cho cấp THPT)
Ví dụ về Giải Bầu chọn của huấn luyện 
viên bao gồm: Cầu thủ giá trị nhất (MVP), 
Cầu thủ tiến bộ nhất (MIP), Cầu thủ tập 
luyện chăm chỉ, hết mình nhất, Khả năng 
lãnh đạo, Tinh thần đồng đội nhất, Truyền 
cảm hứng tốt nhất. Tiêu chí lựa chọn người 
nhận giải do huấn luyện viên toàn quyền 
quyết định.

Vận động viên của năm (cấp 
THCS và THPT)
Học sinh – vận động viên có những đóng 
góp quan trọng đối với chương trình thể thao 
của UNIS trong đó nhấn mạnh yếu tố khả 
năng của vận động viên. Những khía cạnh 
khác cũng được xem xét gồm tinh thần thể 
thao, thái độ, khả năng hòa đồng với đồng 
đội, huấn luyện viên và đối thủ. Vận độngviên 
phải từng tham dự tối thiểu hai hoặc ba môn 
thể thao trong năm học. Ứng viên chưa bị 
loại khỏi đội do lỗi kỷ luật hoặc ứng xử.

Giải Đại sứ thể thao (cấp THCS 
và THPT)
Học sinh – vận động viên thường thể hiện 
tinh thần thể thao tích cực, thái độ tích 
cực, kỹ thuật tốt và khả năng hòa đồng với 
đồng đội và huấn luyện viên. Ứng viên là 
đại sứ của nhà trường và chương trình thể 
thao của UNIS Hà Nội.

Giải Diễn viên của năm (cấp 
THPT)
Là học sinh đã có mức độ cam kết mạnh 
mẽ đối với bộ môn Kịch trong chương 
trình hoạt động ngoại khóa. Có thể bao 
gồm nhiều lĩnh vực trong đó có: Nhạc kịch 
THPT, Kịch THPT và Nhà hát APAC.

Giải Nghệ sỹ âm nhạc của 
năm (cấp THPT)
Là học sinh có mức độ cam kết mạnh 
mẽ đối với môn Âm nhạc trong chương 
trình hoạt động ngoại khóa. Có thể bao 
gồm nhiều lĩnh vực trong đó có:Nhạc kịch 
THPT, Đội hợp xướng cấp THPT, Dàn 
nhạc, Ban nhạc, Đội hợp xướng và/hoặc 
Dàn nhạc APAC.

Giải Thành tích xuất sắc trong 
Nghệ thuật (cấp THPT)
Những học sinh đạt thành tích xuất sắc ở 

tối thiểu 2 lĩnh vực Nghệ thuật – Âm nhạc, 
Kịch, Nhảy. Học sinh thể hiện kỹ năng cao 
trong những loại hình nghệ thuật đã chọn.

Giải Hy sinh vì nghệ thuật (cấp 
THPT)
Học sinh thể hiện sự cam kết đối với các 
bộ môn Nghệ thuật ở tối thiểu 2 lĩnh vực 
Nghệ thuật – Âm nhạc, Nhảy, Nghệ thuật 
thị giác. Học sinh đã có tác phẩn trong 
những loại hình nghệ thuật đã chọn, chứng 
minh được sự cam kết của mình trong 
những lĩnh vực này.

Giải Phoenix của năm (Khối 
10-12)
Học sinh đã thể hiện đạo đức nghề nghiệp 
gương mẫu, cam kết đối với chương trình 
cùng sự cống hiến, đam mê và tự hào. 
Điều kiện là học sinh đã tham gia tối thiểu 
ba chương trình ngoại khóa chính trong 
năm học. Ứng viên đã tham gia hài hòa 
các chương trình vận động và phi vận 
động (như Đội V bóng chuyền, MUN, và 
Đội hợp xướng hoặc Đội JV bóng chuyền, 
Đội V bóng đá và ban nhạc). Giải thưởng 
này tôn vinh những người có đóng góp 
toàn diện đối với chương trình ngoại khóa 
của nhà trường.
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Họ và tên học sinh:   

I. Quy tắc hoạt 
động và đồng ý 
tham gia
1. Mẫu AA: Mỗi học sinh và một phụ 

huynh/người giám hộ phải đọc và 
nộp Mẫu Thỏa thuận tham gia hoạt 
động của trường UNIS Hà Nội trong 
vòng một tuần sau khi bắt đầu 
hoạt động ngoại khóa. Vào từng 
năm học, mỗi học sinh phải nộp 
một Mẫu Thỏa thuận tham gia hoạt 
động của trường UNIS Hà Nội.

2. Đồng ý: Học sinh và phụ huynh 
đồng ý tham gia vào tất cả các sự 
kiện dự kiến sẽ được tổ chức liên 
quan đến hoạt động, bao gồm các 
sự kiện diễn ra ngoài khuôn viên 
trường cũng như các chuyến đi ra 
nước ngoài có thể được tổ chức và 
sẽ thông báo khả năng trùng lịch 
sự kiện cho người hướng dẫn hoạt 
động ngay khi phát hiện ra.

3. Tiêu chuẩn được tham gia: Để 
được tham gia vào các hoạt động 
ngoại khóa tại UNIS Hà Nội, mỗi 
học sinh phải có thứ hạng tốt. Học 
sinh không thỏa mãn các tiêu chí về 
kết quả học tập và kỷ luật sẽ phải 
được xem xét căn cứ vào chính 
sách, hướng dẫn và kỳ vọng về tiêu 
chuẩn được tham gia trong Sổ tay 
Phụ huynh & Học sinh.

4. Chuyên cần: Học sinh được phép 
vắng mặt tối đa 15% các buổi thực 
hành/ luyện tập/ trận đấu/ buổi biểu 
diễn/ hội thảo đã được lên kế hoạch 
trước vì các lý do ốm, chấn thương 

II. Ủy quyền các 
vấn đề về y tế
Tôi, người ký tên dưới đây, ủy quyền và 
cho phép người giám sát của Trường 
quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội đưa ra các 
quyết định liên quan đến vấn đề chăm 
sóc y tế và/hoặc phẫu thuật của con tôi. 
Tôi hiểu rằng cán bộ giám sát/trưởng 
đoàn của trường UNIS Hà Nội sẽ nỗ lực 
tối đa thông báo cho tôi bằng diện thoại 
trong trường hợp con tôi cần chăm sóc y 
tế. Bệnh viện, phòng khám, hoặc cơ sở 
y tế tương tự cùng với các bác sỹ, y tá, y 
sĩ, trợ lý y sỹ hoặc các cán bộ y tế khác 
có thể tin tưởng vào quyết định và sự ủy 
quyền của cán bộ giám sát/trưởng đoàn 
của trường UNIS Hà Nội liên quan đến 
bất kỳ hình thức chăm sóc hoặc điều trị 
y tế nào, trong đó bao gồm phẫu thuật, 
mà những cán bộ y tế đó cho rằng cần 
thiết phải tiến hành đối với con tôi–xin lưu 
ý lại là sau khi đã thông báo cho tôi qua 
điện thoại. Ngoài ra, tôi đồng ý chi trả 
toàn bộ chi phí, phí phát sinh liên quan 
đến chăm sóc y tế cho con tôivà trường 
UNIS Hà Nội cùng đại diện của trường 
không có trách nhiệm nào đối với những 
chi phí phát sinh đó.

hoặc lý do gia đình mà không bị mất 
tư cách thành viên của nhóm hoạt 
động ngoại khóa. 15% này không 
bao gồm việc học sinh vắng mặt 
tại các buổi thực hành/ luyện tập/ 
trận đấu/ buổi biểu diễn/ hội thảo 
để tham gia các hoạt động được 
phép tham gia liên quan đến trường. 
Học sinh cần lập kế hoạch cho các 
hoạt động không liên quan đến nhà 
trường (như làm thêm, thể dục thể 
thao tại cộng đồng, các hoạt động 
cộng đồng) sao cho không trùng với 
bất kỳ buổi tập trung nào đã được 
lên kế hoạch từ trước.

5. Loại/Bỏ: Học sinh bỏ một nhóm 
hoạt động ngoại khóa mà không 
có sự đồng ý của người hướng dẫn 
hoặc bị cấm tham gia vì lý do kỷ 
luật không được phép tham gia vào 
nhóm hoạt động ngoại khóa khác 
trong cùng một mùa.

6. Cách ứng xử và hành vi của học 
sinh: Học sinh phải luôn ứng xử 
một cách hợp lý để có thể thể hiện 
được uy tín của bản thân và của nhà 
trường. Những hành vi trái với kỳ 
vọng về hành vi ứng xử của trường 
UNIS Hà Nội (tham khảo Sổ tay Phụ 
huynh & Học sinh) hoặc bất kỳ hành 
vi nào đi ngược với lợi ích cao nhất 
của nhóm hoạt động ngoại khóa 
có thể khiến học sinh bị treo hoặc 
mất tư cách thành viên của nhóm 
tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng 
của vi phạm. Tùy thuộc vào tình 
hình cụ thể mà học sinh có thể phải 
nhận thêm các hình thức kỷ luật bổ 
sung từ phía nhà trường bên cạnh 
hình thức treo hoặc tước tư cách 
thành viên của học sinh trong nhóm 
hoạt động ngoại khóa.

Phụ lục A  

Mẫu Thỏa thuận tham gia hoạt 
động của trường UNIS Hà Nội
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III. Hỗ trợ nơi lưu 
trú
Bất kỳ học sinh nào khi đã chấp nhận 
trở thành thành viên của một nhóm hoạt 
động ngoại khóa của UNIS Hà Nội phải 
hiểu rõ trách nhiệm hỗ trợ nơi lưu trú mà 
trường đã thỏa thuận khi trở thành thành 
viên của MRISA và APAC cũng như khi 
tham gia hợp tác với các trường quốc 
tế khác trên thế giới. Khi nhà trường tổ 
chức các sự kiện bắt buộc phải lưu trú 
qua đêm, chúng ta có trách nhiệm thu 
xếp nơi lưu trú cho học sinh được mời. 
Với việc đồng ý trở thành thành viên của 
một nhóm hoạt động ngoại khóa của 
UNIS Hà Nội, gia đình học sinh đồng ý 
hỗ trợ chương trình bằng cách sẵn sàng 
để học sinh được mời lưu trú tại gia đình.

Nhà trường hiểu rằng có một số trường 
hợp đột xuất hoặc hoàn cảnh gia đình 
gây khó khăn cho việc thực hiện nghĩa vụ 
hỗ trợ nơi lưu trú. Vui lòng liên hệ Phòng 
HĐHS trong trường hợp này để học sinh 
có thể tiếp tục tham gia vào hoạt động 
ngoại khóa. Nếu một gia đình học sinh 
của UNIS Hà Nội không thể thực hiện 
nghĩa vụ hỗ trợ nơi lưu trú vào một thời 
điểm nhất định, gia đình đó có nghĩa vụ 
đề xuất một gia đình khác thuộc UNIS 
Hà Nội thực hiện nghĩa vụ này thay mình. 
Mỗi gia đình phải hoàn thành nghĩa vụ 
hỗ trợ nơi lưu trú của mình trước khi thực 
hiện nghĩa vụ này cho một gia đình khác.

Phụ lục A (Thỏa thuận tham gia hoạt 
động)
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Trước khi khởi 
hành
Quản lý và Giám đốc Phòng HĐHS cần 
gặp để thảo luận những nội dung sau:

• Kế hoạch và kỳ vọng đối với hoạt 
động

• Ngày khởi động hoạt động

• Quy trình sơ tuyển

• Lịch trình và thời gian tập luyện

• Bất kỳ vấn đề nào mà quản lý quan 
ngại liên quan đến hoạt động

• Hướng dẫn về buổi biểu diễn/sự kiện 
liên quan.

Biểu diễn sơ loại
• Quảng cáo hoạt động thông qua hòm 

thư điện tử của học sinh và thông báo 
buổi sáng.

• Tổ chức gặp những học sinh quan 
tâm và kiểm tra sơ loại nếu cần.

• Quản lý sẽ lên kế hoạch và tổ chức 
có hệ thống và công bằng hoạt động 
biểu diễn sơ loại.

• Số lượng học sinh tham gia vào hoạt 
động biểu diễn sơ loại phải được ghi 
chép chính xác.

• Trước khi bắt đầu vòng sơ loại, giải 
thích quy trình và thời gian với sinh 
viên và phụ huynh.

• Giải thích “Mẫu Thỏa thuận tham gia 
hoạt động” của trường UNIS Hà Nội 
với tất cả học sinh tham gia biểu diễn 
sơ loại; sau khi hoàn thành mẫu này, 
học sinh phải nộp lại trong vòng tuần 
thứ nhất sau khi hoạt động đã bắt 
đầu.

• Các quản lý cần đảm bảo đối xử một 
cách tinh tế và cảm thông đối với 
những học sinh bị loại.

• Nộp về Phòng HĐHS danh sách đầy 
đủ những học sinh tham gia (gồm họ 

và tên, giới tính, khối lớp và học sinh 
và học sinh có sử dụng xe buýt hay 
không)

Trước buổi biểu 
diễn
• Trên cơ sở thông tin về học sinh, xác 

định mục tiêu và kỳ vọng cho nhóm 
và hệ quả nếu không đạt được các 
mục tiêu và kỳ vọng (như học sinh đến 
muộn hoặc vắng mặt không lý do).

• Trong trường hợp danh sách học sinh 
tham gia có thay đổi, cần thông báo 
cho Phòng HĐHS sớm nhất có thể.

• Liên lạc với phụ huynh để giới thiệu 
bản thân và cung cấp thông tin cho 
phụ huynh nếu cần (thường qua thư 
điện tử).

• Hoàn tất và nộp về Phòng HĐHS 
mẫu danh sách liên quan (thường do 
Phòng HĐHS phát sau khi nhận từ 
trường chủ trì).

• Phối hợp với Phòng HĐHS thu xếp 
chụp ảnh chung cho cả nhóm.

• Phát và thu về Mẫu Quy tắc Ứng xử; 
nộp mẫu đã điền đầy đủ thông tin về 
Phòng HĐHS. Phối hợp chặt chẽ với 
Giám đốc Phòng HĐHS để đảm bảo 
tất cả học sinh đều hiểu rõ những kỳ 
vọng đã đề ra.

• Quản lý chịu trách nhiệm liên hệ với 
lãnh đạo tương ứng của bộ phận mình 
để thông báo về việc vắng mặt vì lý do 
đi công tác và để hoàn thành những 
hồ sơ cần thiết liên quan.

• Quản lý trước hết phải thực hiện vai 
trò của các nhà giáo dục sau đó mới 
tới vai trò của nhà quản lý. Các quản 
lý luôn phải hành xử chuyên nghiệp và 
đòi hỏi điều tương tự đối với mỗi học 
sinh của trường UNIS Hà Nội.

• Quản lý phát đồng phục, ghi lại những 
học sinh đã nhận, thu đồng phục và 

thông báo cho Phòng HĐHS về việc 
mất đồng phục, không trả đồng phục 
hoặc đồng phục trả lại trong tình trạng 
hư hỏng.

• Quản lý sẽ thông báo cho học sinh 
tham gia về tất cả những yêu cầu liên 
quan đến buổi biểu diễn bao gồm 
những nội dung như danh sách vật 
dụng cần mang theo, quà cảm ơn 
gia đình chủ nhà, đồng phục khi di 
chuyển, giờ giới nghiêm…

• Quản lý nhận tiền dự phòng từ Phòng 
Tài chính - Kế toán và chịu trách 
nhiệm giữ, sử dụng và hoàn trả (cùng 
biên nhận nếu có).

• Quản lý nhận một điện thoại và cục 
sạc cùng Hồ sơ thông tin chuyến đi tại 
Phòng HĐHS.

Hướng dẫn tham 
gia buổi biểu diễn
• Quản lý chịu trách nhiệm đảm bảo 

học sinh được giám sát và nắm được 
vị trí của học sinh.

• Quản lý phải thực hiện giờ giới nghiêm 
và gọi điểm danh giờ giới nghiêm. 
Không ai được phép vi phạm quy định 
về giờ giới nghiêm hay không thực 
hiện gọi điểm danh giờ giới nghiêm.

• Quản lý phải túc trực 24 giờ mỗi ngày 
để giải quyết bất kỳ tình huống nào 
phát sinh trong ngày diễn ra buổi biểu 
diễn hoặc những ngày phải di chuyển.

• Quản lý mặc áo thun cộc tay dành 
cho các hoạt động của trường UNIS 
Hà Nội vào ngày di chuyển và phải 
đảm bảo học sinh tuân thủ quy định 
về đồng phục khi di chuyển của 
trường UNIS Hà Nội.

• Nếu có thể,quản lý chụp lại hình ảnh 
tại buổi biểu diễn và gửi về Phòng 
HĐHS.

Phụ lục B 

Quản lý nghệ thuật đi cùng
–Tài liệu tham khảo nhanh
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Sau buổi biểu diễn
• Viết một bài báo về mùa thi đấu/buổi 

biểu diễn và gửi về mục Tin Tức.

• Hoàn trả tiền dự phòng còn lại, điện 
thoại, chìa khóa và thiết bị.

• Lên kế hoạch họp tổng kết với Giám 
đốc Phòng HĐHS.

Phòng HĐHS của 
trường UNIS Hà 
Nội sẽ
• Thông báo toàn bộ những thư tín liên 

lạc do trường chủ trì gửi tới.

• Nộp Mẫu danh sách học sinh và 
những tài liệu bắt buộc khác tới 
trường chủ trì.

• Chụp ảnh nhóm.

• Thu xếp phương tiện di chuyển đi và 
về từ sân bay Nội Bài.

• Đặt vé máy bay.

• Thu xếp với Phòng Tài chính - Kế toán 
để chi trả tiền tiêu vặt cho các quản lý.

• Thông báo với bộ phận hành chính 
của trường THPT và THCS về việc 
học sinh vắng mặt vì lý do tham gia 
chuyến đi.

• Phối hợp với Điều phối viên xe buýt 
của trường UNIS Hà Nội để bố trí xe 
buýt cho những học sinh có sử dụng 
xe buýt. Việc này sẽ được thực hiện 
sau khi danh sách đã được quản lý gửi 
về Phòng HĐHS.

• Điều phối toàn bộ giấy tờ thông hành 
cần thiết của học sinh và quản lý.

• Đặt phòng ở cho quản lý.

• Yêu cầu Phòng Tài chính - Kế toán 
chuẩn bị tiền dự phòng.

• Cấp một điện thoại và một cục sạc 
cho mỗi chuyến đi.

• Phát áo thun cộc tay mặc khi di 
chuyển của trường UNIS Hà Nội cho 
quản lý và học sinh.

• Phối hợp với bộ môn và bộ phận hành 
chính trường THPT, THCS chọn ra 
người giám sát cho chuyến đi.

Phụ lục B (Tài liệu tham khảo nhanh 
dành cho quản lý)
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Nhắc việc đầu 
mùa 
• Họp trước mùa giải – Thỏa thuận 

tham gia hoạt động... – Không thỏa 
thuận tham gia hoạt động, không tập 
luyện! Thời gian hoàn thành một tuần.

• Trong vòng 2 tuần sau khi mùa giải 
bắt đầu,thu mẫu cung cấp nơi lưu trú. 
Không đóng góp đồng nghĩa với việc 
không đủ điều kiện tham gia.

• Bố trí nhận thiết bị với Phòng HĐHS 
(tủ đồ, túi sơ cứu, bảng, còi…)

• Thông báo nhu cầu sử dụng xe buýt 
của trường với cán bộ phụ trách hoạt 
động ngoại khóa – cô Hoa cần danh 
sách tên học sinh sau buổi tập đầu 
tiên

• Phòng HĐHS gửi bảng tóm tắt thông 
tin trước mùa giải tới phụ huynh.

• Thảo luận – trong tuần tập luyện thứ 
nhất

Thỏa thuận tham gia hoạt động
Lịch hoạt động và trùng lặp
Cam kết – 85%

• Thời hạn của hộ chiếu và giấy tờ 
thông hành khác (nếu phải di chuyển) 
– hộ chiếu phải có giá trị trong 6 tháng 
kể từ sau ngày khởi hành và trong một 
số trường hợp chuẩn bị một trang giấy 
trắng

• Kiểm tra trùng lịch (cụ thể là các 
cuộc họp bắt buộc tham gia, đi cùng 
trường…) và thông báo cho Giám đốc 
Phòng HĐHS, Tarique AL-Iesa

• Gửi danh sách ban đầu cho cán bộ 
phụ trách hoạt động ngoại khóa, cô 
Hoa – đánh dấu nhắc việc trên lịch khi 
kết thúc tuần thứ nhất.

Nhắc việc giữa 
mùa
Cung cấp danh sách cuối cùng cho cô 
Giang (ngày xác nhận sau) – đánh dấu 
nhắc việc trên lịch

• Nếu tự thu xếp và chi trả tiền khách 
sạn, cần thông báo cho cô Giang 
trước chuyến đi tối thiểu 1 tháng vì 
đây là thời điểm nhà trường thực hiện 
thanh toán tiền khách sạn.

• Sắp xếp người dạy thay với hiệu 
trưởng/hiệu phó.

• Đảm bảo phối hợp với Phòng HĐHS 
tiến hành chụp ảnh nhóm

• Yêu cầu về nơi lưu trú gửi tới Điều phối 
viên hoạt động, cô Giang – Phải nộp 
cùng danh sách cuối cùng

• Thông tin chuyến đi từ Phòng HĐHS 
nhưng phải nhắc học sinh và kiểm tra 
toàn bộ các mẫu đơn thông hành và 
hoàn thành thủ tục liên quan đến thị 
thực

• Mặc trang phục khi đi khởi hành và 
trở về

• Thu đồng phục từ những vận động 
viên không đi cùng sau trận cuối cùng 
ở trong nước

• Thu đồng phục của vận động viên 
đi cùng NGAY KHI sự kiện kết thúc 
(trước khi về nhà)

Nhắc việc sau mùa
• Đã trả hiết bị

• Đã trả đồng phục

• Đã trả điện thoại

• Đã trả túi y tế

• Trả băng rôn, bảng hiệu và cúp về 
cho Giám đốc Phòng HĐHS, Tarique 
AL-Iesa

• Đã trả túi y tế/sơ cứu

• Đã trả chìa khóa tủ đồ

• Đã trả/gửi biên nhận tiền dự phòng 
cho Điều phối viên hoạt động, cô 
Giang

• Đã nộp báo cáo tổng kết mùa giải 
lên Giám đốc Phòng HĐHS, Tarique 
AL-Iesa

• Họp tổng kết với Giám đốc Phòng 
HĐHS

PHOENIX CỐ LÊN!
 

Phụ lục C  

Tài liệu tham khảo nhanh dành cho 
huấn luyện viên
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Chấn động não là 
gì?
Chấn động não là một loại hình chấn 
thương sọ não gây ra do đầu bị va, đập 
hoặc lắc. Chấn động não cũng có thể 
xảy ra khi cơ thể bị tác động khiến đầu 
và não di chuyển trước sau rất nhanh 
khiến não bị sóc hoặc xoắn trong hộp 
sọ.

Não di chuyển đột ngột khiến các tế bào 
não bị kéo giãn và rách, gây tổn thương 
tế bào và tạo ra những thay đổi về mặt 
hóa học trong não.

Làm thế nào để 
nhận biết khả năng 
bị chấn động não?
Chấn động não có thể là hậu quả của 
việc bị ngã hoặc vận động viên va chạm 
với nhau, với mặt đất hoặc với vật thể 
khác như cột gôn. Ngay cả một cú va 
hoặc đập nhẹ cũng có thể gây ra hậu 
quả nghiêm trọng.

Huấn luyện viên là những người đầu tiên 
xác định liệu vận động viên có dấu hiệu 
chấn động não hay không. Huấn luyện 
viên là người hiểu rõ vận động viên và 
có thể nhận thấy dấu hiệu bất thường 
– ngay cả khi bản thân vận động viên 
không nhận ra hoặc không muốn chấp 
nhận thực tế đó.

Vì vậy để hỗ trợ việc nhận biết dấu hiệu 
chấn động não, huấn luyện viên cần 
quan sát và yêu cầu phải thông báo hai 
vấn đề sau:

1. Xảy ra cú va, đập hoặc lắc mạnh 
vào phần đầu hoặc cơ thể khiến 
đầu bị chuyển động nhanh.

VÀ

2. Bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng 
chấn động não nào như vận động 
viên thay đổi hành vi, suy nghĩ hoặc 
chức năng thể chất.

3. Các dấu hiệu và triệu chứng chấn 
động não thường xuất hiện sớm 
sau chấn thương. Tuy nhiên, ban 
đầu hậu quả của chấn thương có 
thể không đáng chú ý. Ví dụ, trong 
vài phút đầu, vận động viên có thể 
hơi bị choáng hoặc phản ứng chậm 
nhưng một giờ sau có thể không 
nhớ là mình đã tham gia tập luyện 
hoặc thi đấu.

4. Huấn luyện viên cần thường xuyên 
kiểm tra dấu hiệu chấn động não và 
dặn phụ huynh theo dõi tại nhà. Bất 
kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng chấn 
động não nào tiến triển theo chiều 
hướng xấu đi đều cần phải can thiệp 
y tế khẩn cấp.

Dấu hiệu và triệu 
chứng
Những vận động viên trải qua một hoặc 
nhiều dấu hiệu và triệu chứng trong danh 
sách dưới đây hoặc những vận động viên 
cho biết “cảm thấy không bình thường” 
sau khi bị va, đập hoặc lắc phần đầu 
hoặc cơ thể có khả năng bị chấn động 
não.

Triệu chứng theo cảm nhận của vận 
động viên:

• Đau đầu hoặc cảm thấy “áp lực” trong 
đầu

• Buồn nôn hoặc nôn ói

• Chóng mặt, mất thăng bằng

• Nhìn một thành hai hoặc bị nhòe

• Nhạy cảm với ánh sáng

• Nhạy cảm với tiếng ồn

• Cảm thấy chậm chạp, chếnh choáng, 
nôn nao, mơ hồ

• Mất tập trung hoặc gặp vấn đề về trí 
nhớ

• Choáng

• Không “cảm thấy bình thường” hoặc 
“cảm thấy khó chịu”

Dấu hiệu theo quan sát của 
huấn luyện viên:
• Có vẻ choáng váng hoặc đờ đẫn

• Nhầm lẫn về bài tập hoặc vị trí

• Quên chỉ đạo của huấn luyện viên

• Không nắm rõ trận đấu, tỷ số hoặc 
đối thủ

• Di chuyển vụng về

• Trả lời chậm chạp

• Bất tỉnh (dù trong thời gian ngắn)

• Thay đổi tâm trạng, hành vi hoặc tính 
cách

• Không thể nhớ lại những sự kiện xảy 
ra trước khi va chạm hoặc ngã

• Không nhớ lại được những sự kiện xảy 
ra sau khi va chạm hoặc bị ngã

Phụ lục D 

Thông tin về chấn động não dành 
cho huấn luyện viên
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Dấu hiệu nguy 
hiểm của chấn 
động não là gì?
Trong một số trường hợp hiếm hoi, một 
cục máu đông nguy hiểm có thể hình 
thành trong não của vận động viên bị 
chấn động não và ép não vào thành hộp 
sọ. Gọi số cấp cứu hoặc đưa vận động 
viên tới phòng cấp cứu ngay lập tức nếu 
sau một cú va, đập hoặc lắc đầu hoặc 
cơ thể, vận động viên có một hoặc một 
vài dấu hiệu nguy hiểm sau đây:

• Một bên đồng tử lồi lên

• Lịm đi hoặc không thể gọi dậy

• Đau đầu trầm trọng hơn

• Yếu, tê liệt hoặc giảm khả năng điều 
phối

• Liên tục nôn ói

• Nói nhíu

• Co giật hoặc động kinh

• Không nhận ra người hoặc địa điểm

• Ngày càng choáng, tăng động

• Có hành vi bất thường

• Bất tỉnh (ngay cả khi bất tỉnh trong 
thời gian ngắn cũng cần phải cân 
nhắc một cách nghiêm trọng)

Huấn luyện viên 
cần làm gì nếu tình 
nghi chấn động 
não?
Dù vận động viên là thành viên quan 
trọng của đội hay trận đấu sắp kết thúc, 
nếu tình nghi vận động viên bị chấn động 
não, huấn luyện viên cần thay người 
ngay lập tức. Huấn luyện viên cần tuân 
thủ kế hoạch hành động bốn bước như 
sau:

1.Thay người
Quan sát dấu hiệu và triệu chứng chấn 
động não nếu vận động viên bị va đập 
vào đầu hoặc cơ thể. Nếu nghi ngờ, đưa 
vận động viên đó ra nghỉ!

2.Đảm bảo vận động viên 
được khám
BỞI MỘT CHUYÊN GIA Y TẾ PHÙ HỢP.

Huấn luyện viên không được tự ý đánh 
giá mức độ nghiêm trọng của chấn 
thương. Các chuyên gia y tế có một 
số phương pháp để đánh giá mức độ 
nghiêm trọng của chấn động. Huấn 
luyện viên cần lưu lại những thông tin 
dưới đây để hỗ trợ chuyên gia y tế khám 
cho vận động viên sau chấn thương:

• Nguyên nhân chấn thương và lực tác 
động và đầu hoặc cơ thể

• Có bị bất tỉnh hay không (ngất) và nếu 
có diễn ra trong bao lâu

• Có bị mất trí nhớ ngay sau chấn thương 
hay không

• Có bị động kinh ngay sau chấn thương 
không

• Số lần chấn động não trước đây (nếu 
có)

3.Thông báo cho phụ huynh 
hoặc người giám hộ
Thông báo để phụ huynh hoặc người 
giám hộ biết về khả năng chấn động não 
và cung cấp thông tin cho phụ huynh. 
Bảng thông tin này giúp phụ huynh theo 
dõi vận động viên nhằm phát hiện dấu 
hiệu hoặc triệu chứng diễn biến xấu đi 
khi các em về nhà hoặc quay lại trường.

4.Đưa vận động viên ra nghỉ
Vận động viên phải được đưa ra nghỉ 
ngay trong ngày xảy ra chấn thương và 
cho tới khi chuyên gia y tế cho biết đã 
hết triệu chứng và vận động viên có thể 

thi đấu, tập luyện trở lại. Sau khi đưa vận 
động viên bị tình nghi chấn động não ra 
nghỉ, quyết định quay trở lại tập luyện 
hoặc thi đấu là quyết định thuộc về các 
chuyên gia y tế.

Thông tin
Một số người có niềm tin sai lầm rằng 
tiếp tục thi đấu khi bị chấn thương là biểu 
hiện của sức mạnh và lòng can đảm. 
Một số vận động viên cố tình giấu các 
triệu chứng.

Huấn luyện viên không được phép để 
vận động viên thuyết phục rằng vận 
động viên đó “không vấn đề gì” hoặc 
rằng vận động viên đó “nén đau để 
chơi.” Không cho phép người khác 
gây áp lực buộc vận động viên bị chấn 
thương phải thi đấu tiếp. Nhấn mạnh với 
vận động viên và phụ huynh rằng tiếp tục 
thi đấu trong tình trạng bị chấn động não 
sẽ rất nguy hiểm.

Tại sao huấn luyện 
viên phải lo lắng về 
vấn đề chấn động 
não?
Hầu hết vận động viên bị chấn động não 
đều hồi phục nhanh và hồi phục hoàn 
toàn. Tuy nhiên, ở một số vận động viên 
khác, dấu hiệu và triệu chứng chấn động 
có thể tiếp tục kéo dài nhiều ngày, nhiều 
tuần hoặc thậm chí lâu hơn.

Nếu vận động viên bị chấn động não, 
bộ não cần thời gian để lành hẳn. Chấn 
động não tái phát trước khi não hồi phục 
– thường trong một thời gian ngắn (tính 
bằng giờ, ngày, tuần) – có thể làm chậm 
tiến trình hồi phục hoặc tăng nguy cơ 
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phát sinh vấn đề về sau. Trong một số 
tình huống hy hữu, chấn động não liên 
tục có thể gây ra tình trạng phù não hoặc 
tổn thương não vĩnh viễn. Tình trạng này 
có thể dẫn tới tử vong.

Làm thế nào để 
giúp vận động viên 
dần tập luyện trở 
lại?
Vận động viên cần quay trở lại tập luyện 
dưới sự giám sát của một chuyên gia y tế 
có chuyên môn. Nếu có thời gian, huấn 
luyện viên cần phối hợp chặt chẽ với 
chuyên gia huấn luyện của đội.

Dưới đây là năm bước mà huấn luyện 
viên và chuyên gia y tế cần áp dụng để 
giúp vận động viên quay trở lại tập luyện 
và thi đấu một cách an toàn. Lưu ý rằng 
đây là một quá trình diễn ra từng bước. 
Không nên hoàn thành tất cả những 
bước này trong một ngày mà cần kéo dài 
ra nhiều ngày, tuần hoặc tháng.

Cơ bản:
Vận động viên không còn bất kỳ triệu 
chứng chấn động não nào. Vận động 
viên chỉ chuyển sang mức vận động tiếp 
theo nếu không xuất hiện bất kỳ triệu 
chứng nào ở bước hiện tại.

Bước 1:
Bắt đầu bằng những bài tập aerobic 
nhẹ nhằm tăng nhịp tim của vận động 
viên. Bài này tương đương với đạp xe, 
đi bộ hoặc chạy thư giãn 5-10 phút.         
Không nâng tạ ở bước này.

Bước 2:
Tiếp tục những hoạt động giúp nâng 
nhịp tim của vận động viên kết hợp với 
chuyển động đầu và cơ thể. Bao gồm 
các bài chạy vừa phải, chạy ngắn, đạp 
xe tại chỗ cường độ trung bình, nâng tạ 
cường độ trung bình (giảm thời gian và/
hoặc cân nặng so với bình thường).

Bước 3:
Bổ sung thêm hoạt động thể chất nặng 
và không va chạm như chạy bứt tốc/
chạy bình thường, đạp xe tại chỗ cường 
độ cao, thường xuyên tập nâng tạ, các 
bài tập không tiếp xúc theo đặc thù môn 
thi đấu (theo 3 chiều di chuyển).

Bước 4: 
Vận động viên có thể quay lại tập luyện 
và va chạm bình thường (nếu phù hợp với 
đặc thù của môn thể thao đó) trong các 
bài tập có kiểm soát.

Bước 5: 
Vận động viên có thể quay trở lại thi 
đấu. Nếu các triệu chứng xuất hiện trở 
lại hoặc xuất hiện triệu chứng mới khi 
vật động viên hoạt động tích cực hơn 
ở bất kỳ bước nào, đây là dấu hiệu cho 
thấy vận động viên đang nỗ lực quá sức. 
Vận động viên nên dừng các hoạt động 
này và liên lạc với bác sỹ. Sau khi nghỉ 
ngơi thêm và không xuất hiệu thêm triệu 
chứng, vận động viên có thể bắt đầu từ 
bước kế trước.

Bạn có biết?
• Trẻ nhỏ và thiếu niên là đối tượng dễ bị 

chấn động não và cần nhiều thời gian 
phục hồi hơn người trưởng thành.

• Những vận động viên từng bị chấn động 
não có nguy cơ bị lại cao hơn.

• Tất cả các loại chấn động não đều nguy 
hiểm.

• Việc nhận biết và ứng phó phù hợp với 
hiện tượng chấn động não khi xảy ra có 
thể giúp ngăn chặn chấn thương thêm 
hoặc thậm chí tử vong.

“Nếu nghi ngại, 
cho dừng lại!”
THAM GIA THẢO LUẬN TẠI  www. 
facebook.com/CDCHeadsUp

Nguồn: Chương trình Heads up của 
CDC. Được xây dựng trên cơ sở khoản 
viện trợ dành cho Quỹ CDC từ Ủy ban 
Điều hành Quốc gia về Tiêu chuẩn Thiết 
bị Thể thao (NOCSAE).

VUI LÒNG TRUY CẬP>>WWW.CDC.
GOV/CONCUSSION ĐỂ BIẾT THÊM 
CHI TIẾT

Phụ lục D (Bảng thông tin về chấn động 
não dành cho huấn luyện viên)
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