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Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị và Niềm
tin – “Học tập để truyền cảm hứng”

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”
Một ngôi trường tốt luôn đặt ra những
kỳ vọng lớn hỗ trợ việc học tập của học
sinh, và trong năm học này UNIS Hà
Nội tiếp tục thực hiện kế hoạch chiến
lược 5 năm – Chiến lược 2020. Kế
hoạch này đảm bảo rằng các Giá trị về
Học tập, Cộng đồng và Trách nhiệm
của chúng tôi vừa là nguồn cảm hứng
vừa nêu bật mọi hoạt động nhằm theo
đuổi Tầm nhìn của chúng tôi về các
em học sinh. Mục tiêu chiến lược của
chúng tôi là hỗ trợ Hoạt động học tập
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xuất sắc trong một Cộng đồng học tập
kết nối trong đó không có ai là người
đứng ngoài. Quý vị có thể tìm thấy
thông tin đầy đủ về các Mục tiêu chiến
lược của chúng tôi trên trang web của
trường.

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.

•

•

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.

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.

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;
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Đồ dùng học tập
Đồ dùng cá nhân
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Chuẩn bị trước khi đến trường

Chương trình đến trường an toàn

15

Lái xe an toàn
Đỗ xe
Đến trường bằng ô tô
Đến trường bằng xe máy
Đến trường bằng xe đạp
Đi bộ

23

Đến trường bằng xe buýt

Các hình thức bắt nạt

Thay đổi thói quen đưa đón

Báo cáo với phụ huynh

Dịch vụ xe buýt của trường UNIS Hà Nội

Lịch họp mặt và tổng kết

Lên lớp và Vắng mặt

26

37

Họp mặt giáo viên và phụ huynh

Tình trạng lên lớp

Họp mặt do học sinh chủ trì

Bài tập trong thời gian nghỉ học
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Danh mục từ viết tắt được sử
dụng tại UNIS Hà Nội

MAP

Đánh giá tiến độ học tập

MS

Trường Trung học cơ sở

AGM

MYP

Chương trình Tú tài THCS

PE

Giáo dục thể chất

PSEL

Giáo dục năng lực cá nhân, cảm xúc, xã

PYP

Chương trình Tiểu học (hệ Tú tài quốc tế)

SCO

Tổ chức cộng đồng trường học

SDGs

Các mục tiêu phát triển bền vững

SHC

Trung tâm Y tế trường

SL

Học tập phục vụ cộng đồng

SST

Nhóm hỗ trợ học sinh

TIA

Yêu cầu và hành động của giáo viên

UAA

Học viện bơi lội UNIS

APAC
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Cuộc họp thường niên 				
(dành cho phụ huynh)
Hội thảo hoạt động Châu Á Thái Bình Dương

ASA

Hoạt động ngoại khóa sau giờ học

AQI

Chỉ số chất lượng không khí

BoD

Hội đồng quản trị

Disc

Mẫu giáo bé (dành cho trẻ 3 tuổi)

EAL

Tiếng Anh như một Ngôn ngữ bổ sung

ECC

Trường Mẫu giáo

ES

Trường Tiểu học

HAC

Hiệp hội t ổ chức các hoạt động thể thao		
tại Hà Nội

hội

HoS

Giám đốc nhà trường

HS

UMA

Học viện âm nhạc UNIS

Trường Trung học phổ thông

IB

UTA

Học viện tennis UNIS

Tú tài quốc tế

IT

UN

Liên Hợp Quốc

Công nghệ thông tin

K1

UoI

Chủ đề nghiên cứu

Mẫu giáo lớn 1 (cho trẻ 4 tuổi)

K2

VX

Veracross - Hệ thống quản lý thông tin

Mẫu giáo lớn 2 (cho trẻ 5 tuổi)

MRISA

Hiệp hội các trường quốc tế khu vực		
sông Mê Kông
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trường học

Thông điệp từ Hiệu trưởng
Trường Tiểu học
Thân gửi quý vị phụ huynh và học sinh
bậc Tiểu học,
Hân hạnh chào đón quý vị đến với Trường
Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội. Chúng
tôi hi vọng quý vị và gia đình sẽ hài lòng
khi trở thành thành viên của cộng đồng
Trường Tiểu học UNIS Hà Nội.
Dù đây là lần đầu quý vị đến với chúng
tôi, hay đã là một thành viên thân thiết
của nhà trường, thì cuốn sổ tay này
cũng chứa đựng nguồn thông tin phong
phú về hoạt động hàng ngày tại Trường
Tiểu học của chúng tôi và sẽ là tài liệu
hướng dẫn hữu ích cho quý vị khi cần.
Nếu quý vị không tìm thấy câu trả lời
cho những băn khoăn, thắc mắc của
mình trong cuốn sổ tay này, xin hãy vui
lòng liên hệ với giáo viên của con em
mình hoặc với Văn phòng nhà trường.
Nếu quý vị cảm thấy cuốn sổ tay này
còn thiếu thông tin nào hữu ích – xin vui
lòng thông báo với chúng tôi! Chúng tôi
luôn không ngừng tìm cách để cải thiện
chất lượng dịch vụ của mình.

Mọi hoạt động tại Trường Tiểu học
UNIS Hà Nội đều kết nối trực tiếp với
sứ mệnh của chúng tôi, đó 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 những nhà quản lý 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 thể hiện các lý tưởng
và nguyên tắc của Liên Hợp Quốc”. Mọi
thành viên của trường bao gồm đội ngũ
giáo viên, trợ giảng, nhân viên trợ giúp
và cán bộ quản lý đều luôn nỗ lực đặt
sứ mệnh của UNIS Hà Nội lên hàng đầu
mỗi khi đưa ra các quyết định liên quan
đến các em học sinh.
Lựa chọn UNIS Hà Nội cho con em
mình nghĩa là quý vị đã quyết định ủng
hộ chúng tôi trong sứ mệnh này. Chúng
tôi biết rằng nền giáo dục thành công
nhất cho mỗi trẻ em chính là nền giáo
dục mà trong đó phụ huynh và nhà
trường cùng hợp tác khăng khít với
nhau. Chúng tôi hi vọng được đồng
hành để đem lại một năm học thành
công cho con em quý vị.

Megan Brazil
Hiệu trưởng Trường Tiểu học
esprincipal@unishanoi.org

Elementary School Handbook

7

Cơ quan cấp phép, Hiệp hội liên kết
và Cơ quan quản lý
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 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 Đại hội thể thao và
nghệ thuật biểu diễn khu vực 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.
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Cơ cấu tổ chức nhà trường
Cấp quản lý
Giám đốc là người điều hành nhà trường
và chịu trách nhiệm báo cáo lên Hội đồng
quản trị; Giám đốc chịu trách nhiệm về
công tác tổ chức, vận hành và quản lý
toàn bộ các chương trình của nhà trường.
Hội đồng quản trị giám sát công việc của
Giám đốc và chịu trách nhiệm về các
chính sách cũng như công tác quản lý tài
chính của nhà trường. Giám đốc đóng
vai trò cầu nối giữa Hội phụ huynh và Hội
đồng quản trị.
Giám đốc nhà trường và các Hiệu trưởng
trường Tiểu học, Trung học cơ sở và
Trung học phổ thông được hỗ trợ bởi
một nhóm các Giám đốc và Quản lý
thuộc các phòng ban sau: Công nghệ,
Tài chính và Vận hành, Tuyển sinh, Hoạt
động ngoại khóa và Phòng Phát triển
(Truyền thông, Tiếp thị, Liên kết cộng
đồng và Hội cựu học sinh).

Hội đồng quản
trị nhà trường
(HĐQT)
Hội đồng quản trị trường UNIS Hà Nội xây
dựng tầm nhìn và Kế hoạch chiến lược dài
hạn, thiết lập và phê chuẩn các chính sách
chiến lược, thông qua ngân sách thường
niên và giám sát sức khỏe tài chính của
nhà trường. HĐQT cũng chịu trách nhiệm
tuyển dụng, bổ nhiệm và đánh giá công
việc của Giám đốc nhà trường.
HĐQT bao gồm chín thành viên. Ngoài
Giám đốc nhà trường với tư cách là
thành viên mặc nhiên, chín thành viên
của HĐQT làm việc tình nguyện: hai do
phụ huynh bầu chọn, ba do Điều phối
viên thường trú Liên Hợp Quốc chỉ định,
và bốn thành viên còn lại do HĐQT bổ
nhiệm.
Tất cả thành viên HĐQT đều có nhiệm kỳ

công tác là ba năm và có thể đảm nhiệm
vị trí này trong sáu năm liên tục, sau đó
họ phải rời HĐQT trong vòng một năm
trước khi đủ điều kiện để tham gia trở lại.

CÁC ỦY BAN THAM VẤN
Các Ủy ban tham vấn được Hội đồng
quản trị tin tưởng giao phó để nghiên
cứu và đưa ra các khuyến nghị cho Hội
đồng quản trị về những vấn đề đang tồn
tại trong thời gian giữa các cuộc họp Hội
đồng quản trị. Các Ủy ban này bao gồm
thành viên Hội đồng quản trị, nhân viên
nhà trường, phụ huynh và thành viên
cộng đồng. Nếu quý vị muốn trở thành
thành viên ủy ban, vui lòng liên hệ với
Quản trị viên Hội đồng quản trị tại địa chỉ
bodadministrator@unishanoi.org

CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
Lịch họp của HĐQT và Ủy ban tham vấn
được nêu trong kế hoạch làm việc của

nhà trường, cũng như được công bố trên
ấn phẩm Tin tức hàng tuần của trường.
Chúng tôi hoan nghênh phụ huynh tham
gia các cuộc họp mở của HĐQT với tư
cách là quan sát viên.

HOẠT ĐỘNG TRUYỀN
THÔNG CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
HĐQT tổ chức một cuộc họp tổ chức
cộng đồng trường học vào mùa thu, và
một cuộc họp phụ huynh thường niên
vào mùa xuân. HĐQT soạn thảo Báo cáo
cuối năm, cũng như thông báo trên ấn
phẩm Tin tức về các hoạt động của mình.
Để biết thêm thông tin về HĐQT của
trường UNIS Hà Nội, bao gồm các tài
liệu quản trị, Kế hoạch quản lý chiến lược
của nhà trường, các bài phát biểu và
biên bản họp được lưu trữ, vui lòng ghé
thăm website trường UNIS Hà Nội hoặc
liên hệ với Quản trị viên HĐQT tại địa chỉ
bodadministrator@unishanoi.org
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Thông tin quan trọng
Văn phòng trường tiểu học UNIS Hà Nội mở cửa 		
từ 07:45 đến 17:00

Giới thiệu Ban lãnh đạo
Trường Tiểu học UNIS Hà Nội
Bà Megan Brazil
Hiệu trưởng Trường Tiểu học
esprincipal@unishanoi.org
Điện thoại (024) 7300 4500 máy lẻ
8900 hoặc (024) 7300 4502
Bà Megan gia nhập trường UNIS Hà
Nội vào tháng 8 năm 2015. Trước khi
đến với UNIS Hà Nội, bà là thành viên
chủ chốt trong Ban lãnh đạo cấp cao
của Học viện thế giới GEMS tại Dubai,
Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất.
Bà có bằng Cử nhân Giáo dục, chứng
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chỉ sau đại học về Giáo dục quốc tế, và bằng Thạc sỹ Giáo
dục. Bà mang đến cho chúng tôi hơn 20 năm kinh nghiệm
giảng dạy, điều hành trường học, phát triển nghiệp vụ cho đội
ngũ nhân viên và quản lý chương trình giảng dạy. Bà đã từng
làm việc tại Úc, Anh, Columbia, Ấn Độ và Các tiểu vương quốc
Ả rập thống nhất.

Ông Stephen Lush
Hiệu phó Trường Tiểu học phụ
trách lớp 2-5
esudprincipal@unishanoi.org
Ông Stephen gia nhập trường UNIS
Hà Nội vào tháng 8 năm 2015. Trước
khi đến với UNIS Hà Nội, ông là Hiệu
trưởng Trường quốc tế Nido de Aguilas
tại Santiago, Chile. Ông có bằng Cử
nhân về Giáo dục đại cương và bằng
Thạc sỹ về Quản lý giáo dục. Trong quá trình theo đuổi sự
nghiệp giáo dục quốc tế, ông đã tích lũy được nhiều kinh
nghiệm phong phú với 8 năm tham gia giảng dạy và 16 năm
tham gia quản lý điều hành.

Bà Nitasha Chaudhuri
Hiệu phó Trường Tiểu học phụ trách Lớp Mẫu giáo
bé – Lớp 1

Giới thiệu Ban Thư ký Trường
Tiểu học UNIS Hà Nội

esldprincipal@unishanoi.org

Cô Nguyễn Tố Quyên
Thư ký Hiệu trưởng Trường Tiểu học

Bà Nitasha có bằng Cử nhân Văn học
Anh, chứng chỉ sau đại học về Giáo
dục, và bằng Thạc sỹ về giảng dạy
và chương trình giảng dạy. Trước khi
đến với UNIS Hà Nội vào tháng 8 năm
2015, Bà Nitasha là Hiệu phó Trường
quốc tế Mỹ tại Bombay - Ấn Độ, phụ
trách giám sát toàn bộ chương trình
Giáo dục sớm – Lớp 1. Trước khi công
tác tại Trường quốc tế Mỹ ở Bombay,
Bà Natasha là một giáo viên và điều phối viên chương trình
giảng dạy tại Luân Đôn. Bà Nitasha đến từ Ấn Độ.

espsecretary@unishanoi.org
Điện thoại (024) 7300 4500 máy lẻ
8900 hoặc (024) 7300 4502
Vui lòng liên hệ với Cô Quyên qua điện
thoại hoặc email để:

•
•

Thông báo vắng mặt

•

Hỏi đáp về các vấn đề hành chính
của Trường Tiểu học

•

Nhận bản sao kế hoạch/lịch học tập
của con em quý vị;

Đặt lịch hẹn với Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Bà Megan
Brazil.

Ông Joshua Smith
Điều phối viên Chương trình Tiểu học Hệ tú tài quốc
tế (PYP)

Cô Nguyễn Ngọc Quỳnh
Thư ký Hiệu phó Trường Tiểu học

pypcoordinator@unishanoi.org

esdpsecretary@unishanoi.org

Ông Joshua có kinh nghiệm làm việc
trong nhiều môi trường giáo dục khác
nhau ở Anh, Thụy Sĩ, Ả Rập Xê Út,
In-đô-nê-si-a, và hiện nay là trường
UNIS Hà Nội. Ông đã từng là giáo viên
lớp 2, giáo viên/trưởng nhóm giáo viên
lớp 3, và Điều phối viên Chương trình
học tập phục vụ cộng đồng. Ông có bằng Đại học về Giáo
dục Tiểu học, bằng Thạc sĩ về Lãnh đạo giáo dục, và chứng
chỉ Lãnh đạo giáo dục quốc tế từ Trung tâm Đào tạo Hiệu
trưởng. Với nhiều năm công tác trong lĩnh vực giáo dục, ông
đã đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như giáo viên, phát
triển chương trình, trưởng nhóm, điều phối viên hoạt động, và
Trợ lý cho Hiệu trưởng. Ông có hơn 7 năm kinh nghiệm làm
việc với Chương trình Tiểu học Hệ Tú Tài Quốc tế (PYP).

Điện thoại: (024) 7300 4500 máy lẻ
8914 hoặc (024) 7300 4502
Vui lòng liên hệ với Cô Quỳnh qua điện
thoại hoặc email để:

•
•

Thông báo vắng mặt
Đặt lịch hẹn với Hiệu phó Trường
Tiểu học, Ông Stephen Lush.

Cô Đỗ Thanh Phượng
Thư ký Trường Mẫu giáo (ECC)
eccsecretary@unishanoi.org
Điện thoại: (024) 7300 4500 máy lẻ
8111 hoặc (024) 7300 4501
Vui lòng liên hệ với Cô Phương qua
điện thoại hoặc email để:

•
•

Thông báo vắng mặt (trong ECC)
Đặt lịch hẹn với Hiệu phó Trường
Tiểu học, Bà Nitasha Chaudhuri
hoặc với Điều phối viên chương trình tiểu học hệ Tú tài
quốc tế,ông Joshua Smith.
Elementary School Handbook
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Cơ cấu tổ chức Trường Tiểu học
Thời gian làm việc
THỜI GIAN

THỨ HAI, THỨ
BA, THỨ NĂM,
THỨ SÁU

08:10 - 08:30 Họp buổi sáng
08:30 - 09:20 Tiết 1
09:20 - 09:25 Chuyển tiết
09:25 - 10:15 Tiết 2
10:15 - 10:35 Giải lao
10:35 - 11:25 Tiết 3

THỜI GIAN

THỨ TƯ (K1-G5)

08:10 - 08:30 Họp buổi sáng

Họp buổi sáng

08:30 - 09:20 Tiết 1

Tiết 1

09:20 - 09:40 Giải lao

Giải lao

09:40 - 10:30 Tiết 2

Tiết 2

10:30 - 10:35 Chuyển tiết

Chuyển tiết

10:35 - 11:25 Tiết 3

Tiết 3

11:25 - 12:15 Ăn trưa

Tiết 4 và ra về lúc 12:20
(không ăn trưa)

11:25 - 11:30 Chuyển tiết

12:15 - 13:05 Tiết 4

11:30 - 12:20 Tiết 4

13:05 - 13:10 Chuyển tiết

12:20 - 13:10 Ăn trưa & Giải lao
13:10 - 14:00 Tiết 5
14:00 - 14:20 Giải lao
14:20 - 15:10 Tiết 6

THỨ TƯ (Mẫu giáo bé)

13:10 - 14:00 Tiết 5
14:00 - 14:15 Giải lao
14:15 - 14:30 Kết thúc buổi học

15:10 - 15:30 Kết thúc buổi học

Tổng quan về
Trường Tiểu học
Trường Tiểu học bao gồm trường Mẫu
giáo (Lớp Mẫu giáo bé đến lớp 1) và
Trường Tiểu học (lớp 2 đến lớp 5).
Trường Tiểu học áp dụng Chương trình
Tiểu học của Hệ Tú tài quốc tế. Chương
trình phản ánh tư duy hiện đại và những
thông lệ thực hành tốt nhất trong lĩnh
vực này và đã được thiết kế kỹ lưỡng để
đáp ứng nhu cầu của học sinh tiểu học.
Học sinh trường UNIS Hà Nội đến từ
hơn 60 quốc gia khác nhau, tính đa
dạng này phản ánh lịch sử và các giá trị
cốt lõi của Liên Hợp Quốc. Theo chính
sách của Hội đồng quản trị, không
nhóm quốc tịch nào được chiếm hơn
20% tổng số học sinh ở mỗi khối lớp.
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Phân bổ học sinh
tại Trường Tiểu
học UNIS Hà Nội
UNIS Hà Nội là một trường học hòa
nhập mà ở đó mỗi đứa trẻ được coi như
một cá thể duy nhất. Chúng tôi cam
kết sẽ tìm hiểu kỹ học sinh của mình để
giúp các em tiến bộ dựa trên nền tảng
kiến thức, kỹ năng và hiểu biết hiện có
của các em xuyên suốt toàn bộ chương
trình học. Chúng tôi đánh giá thành tích
của từng học sinh dựa trên các kết quả
kỳ vọng theo khối lớp đã được quốc tế
thừa nhận được UNIS Hà Nội xây dựng
riêng cho từng khối lớp, nhưng mỗi
học sinh sẽ được dạy tùy theo mức độ
phát triển cá nhân của trẻ không phụ
thuộc vào độ tuổi hay khối lớp, để từ đó

chúng tôi có thể đưa ra chương trình hỗ
trợ riêng cho từng trẻ.
Học sinh được phân bổ vào các khối
lớp theo thời hạn chót do UNIS Hà Nội
thiết lập. Chúng tôi tập trung vào sự
tiến bộ của từng em học sinh. Rất hiếm
khi chúng tôi xem xét để học sinh lưu
ban hoặc chuyển lớp vượt tuổi so với
thời hạn chót vào 31 tháng 8. Chúng tôi
có các chương trình Hỗ trợ học tập và
chương trình Tiếng Anh như một ngôn
ngữ bổ sung (EAL) rất hiệu quả cũng
như có đội ngũ giáo viên chủ nhiệm và
giáo viên chuyên môn cho mọi nhóm
tuổi, những người có nhiều kinh nghiệm
cá nhân hóa chương trình giảng dạy,
vốn phổ biến trong môi trường hòa
nhập như tại trường chúng tôi.

Chương trình
giảng dạy Trường
Tiểu học
•

•

•

•

•
•
•
•

Dựa trên Hệ Tú tài quốc tế (IB) – từ
Lớp Mẫu giáo bé đến lớp 12 – nhằm
mục đích phát triển năng khiếu cá
nhân của thanh thiếu niên và hướng
dẫn các em áp dụng kinh nghiệm
thu được trong lớp học vào thực tiễn
thế giới bên ngoài;
Nhấn mạnh tư tưởng về nhận thức
quốc tế và trách nhiệm công dân
được thể hiện qua các tư tưởng và
nguyên tắc của Liên Hợp Quốc;
Nhấn mạnh phương pháp tiếp cận
về kỹ năng và quy trình: nêu bật tính
cá nhân hóa của quy trình học tập và
nhấn mạnh không chỉ nội dung mà
cả cách thức học của học sinh;
Nhấn mạnh rằng học tập là một quá
trình mang tính tương tác và tích
hợp, tập trung nhiều vào mối liên
hệ giữa các môn học xuyên suốt
chương trình giảng dạy, đặc biệt
thông qua việc sử dụng ngôn ngữ;
Nhằm mục đích xây dựng nhận thức
về các phương tiện truyền thông và
kỹ năng về công nghệ thông tin;
Nhằm mục đích xây dựng hiểu biết
về văn hóa Việt Nam xuyên suốt mọi
lĩnh vực của chương trình giảng dạy;
Tôn trọng tính đa dạng văn hóa
trong cộng đồng trường học;
Mở rộng ra ngoài phạm vi lớp học
thông qua các hoạt động ngoại khóa
phong phú.

Quý vị có thể tìm thấy thông tin cụ
thể và chi tiết về chương trình giảng
dạy của chúng tôi trong Tài liệu
hướng dẫn theo khối lớp của Trường
Tiểu học tại website của trường:
www.unishanoi.org/curriculum.

Học tập phục vụ
cộng đồng
Chương trình Học tập phục vụ cộng
đồng được lồng ghép vào trong chương
trình học với mục đích truyền cảm hứng
và hỗ trợ các thành viên cộng đồng trở
thành nhân tố thay đổi cho sự phát triển
bền vững và xã hội hòa nhập. Chúng tôi
tạo cơ hội cho học sinh phát triển kiến
thức, kĩ năng và thái độ cần thiết để
góp phần tạo nên tương lai tốt đẹp hơn
cho hành tinh của chúng ta và toàn xã
hội. Các em học sinh được trải nghiệm
các dự án phục vụ cho cộng đồng
thông qua các hoạt động theo chủ đề
nghiên cứu. Các chủ đề này tập trung
vào việc đạt được các mục tiêu phát
triển bền vững của Liên hợp quốc và
thông qua lăng kính đó chúng tôi dành
trọn tâm huyết cho hoạt động phục vụ
cộng đồng. Tất cả học sinh đều tham
gia một số hoạt động như Đi bộ từ thiện
của Tổ chức Rồng xanh (Blue Dragon

Walk-a-thon), Tuần lễ nâng cao nhận
thức, hành động vì các mục tiêu phát
triển bền vững (SDG Week), và các
ngày lễ của Liên hợp quốc. Chúng tôi
luôn cố gắng hết sức tạo điều kiện cho
các em hòa nhập vào cộng đồng và tự
tổ chức các hoạt động công ích. Đây
là cơ hội để học sinh phát triển nhiều kĩ
năng khác nhau và giúp các em thấy
được mình có khả năng tạo ra sự thay
đổi như thế nào.
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An ninh, Sức khỏe
và An toàn tại trường học
(ASA) (16:30), học sinh phải rời khỏi
trường, trừ khi có sự giám sát của giáo
viên hoặc phụ huynh.

Quy định tại
trường học
•

•

Thông tin liên hệ
của phụ huynh		

•

Việc cập nhật cho nhà trường số điện
thoại và địa chỉ email của phụ huynh,
người giám hộ và thông tin liên hệ trong
trường hợp khẩn cấp là hết sức quan
trọng. Vui lòng cung cấp cho trường
UNIS Hà Nội thông tin liên hệ mới nhất
của quý vị tại mọi thời điểm. Quý vị có
thể gửi email đến địa chỉ admissions@
unishanoi.org hoặc cập nhật trên hệ
thống quản lý thông tin Veracross của
chúng tôi.

•
•

Giám sát
Học sinh Trường Tiểu học (Lớp Mẫu
giáo bé đến Lớp 5) phải được giám sát
toàn thời gian tại trường.
Trường UNIS Hà Nội không cắt cử
người giám sát trẻ trước 07:55 hàng
ngày. Học sinh đến trường trước thời
điểm này cần báo cáo với Trường Tiểu
học UNIS Hà Nội hoặc Văn phòng
Trường Mẫu giáo. Sau khi kết thúc
ngày học (15:30) hoặc sau khi kết thúc
chương trình Hoạt động ngoại khóa
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•

Trường UNIS Hà Nội có khuôn viên
khép kín; khách ghé thăm trường từ
thứ Hai đến thứ Sáu, từ 08:00 đến
18:00, phải xuất trình giấy tờ cá nhân
hợp lệ với bảo vệ nhà trường.
Phụ huynh và học sinh không được
phép vào khu lớp học ngoài giờ học
trừ khi có hoạt động được tổ chức
tại đây.
Nghiêm cấm trượt ván, trượt patanh,
đi xe đạp, và sử dụng các đồ chơi/
mô hình điều khiển từ xa tại mọi thời
điểm.
Nghiêm cấm hút thuốc trong trường.
Học sinh và gia đình học sinh không
được vào sân chơi của Trường Mẫu
giáo (B11) sau giờ học (từ 07:55 đến
15:30)
Học sinh chỉ được vào sân chơi lớn ở
Tòa nhà số 9 (B9) sau giờ học hoặc
vào các ngày thứ Bảy nếu có sự
giám sát của phụ huynh. Sân chơi
này sẽ đóng cửa lúc 18:00 hàng
ngày và vào tất cả các ngày Chủ
Nhật.

Ghé thăm
trường học
Chúng tôi luôn chào đón khách đến
thăm quan trường. Tất cả khách ghé
thăm trường đều phải xuất trình giấy tờ
cá nhân, đăng ký với bảo vệ tại cổng và
sẽ được cấp thẻ thăm quan trong thời
gian ghé thăm. Tất cả khách tới thăm
trường sẽ phải có một nhân viên của
trường đi cùng trong suốt thời gian ở
trường.

Cựu học sinh của trường muốn ghé
thăm vào ngày làm việc phải đi cùng
người lớn. Học sinh chỉ được thăm quan
khu nhà ăn và sân chơi vào giờ nghỉ
trưa. Học sinh không được thăm quan
trong lớp học. Vui lòng liên hệ với Văn
phòng Trường Tiểu học để đăng ký
trước.
Thông tin chi tiết về việc ghé thăm
trường học có thể tìm thấy tại www.
unishanoi.org/campusaccess.

Rời khỏi
trường học
Học sinh không được rời khỏi trường
khi chưa được phép. Nếu một học sinh
cần rời khỏi trường, ví dụ có hẹn khám
sức khỏe hoặc khám nha sĩ, vui lòng
liên hệ với Văn phòng Trường Tiểu học.
Học sinh cần rời khỏi trường trong thời
gian học phải được sự cho phép của
phụ huynh.
Đối với học sinh được Trung tâm Y tế
cho phép về nhà, y tá của trường sẽ
thông báo cho nhân viên có liên quan
và học sinh sẽ được cấp giấp phép màu
VÀNG để xuất trình cho bảo vệ khi rời
khỏi trường.
Đối với học sinh được Văn phòng
Trường Tiểu học cho phép về nhà,
các em sẽ được cấp giấy phép màu
TRẮNG để xuất trình cho bảo vệ khi rời
khỏi trường. Học sinh không được rời
trường một mình. Phụ huynh cần chỉ
định một người lớn để đưa các em về
nhà.

Quy trình An toàn và An ninh

Diễn tập tình
huống khẩn cấp
Các buổi diễn tập tình huống khẩn cấp
được tổ chức định kỳ xuyên suốt năm
học. Kế hoạch sơ tán được dán tại mỗi
lớp học gần cửa thoát hiểm.

Chính sách
chống nắng
UNIS Hà Nội là một trường học đảm
bảo nguyên tắc chống nắng. Học sinh
phải đội mũ khi làm việc và vui chơi
ngoài trời. Chúng tôi khuyên học sinh
nên đội mũ rộng vành thay vì mũ lưỡi
trai vì khả năng chống nắng tốt hơn.
Học sinh cũng được khuyến cáo nên sử
dụng kem chống nắng.

Bình nước
Học sinh phải mang theo bình nước loại
không dễ vỡ, có dán tên và có thể tái sử
dụng. Học sinh có thể bổ sung nước từ
các vòi nước được lắp đặt ở nhiều địa
điểm khác nhau trong trường.

Trung tâm Y tế
(TTYT)
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 08:00-12:00. Về
cơ bản, TTYT thực hiện nhiệm vụ sơ
cứu cho học sinh, nhân viên trường 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. Đây là cơ hội tốt để quý vị và
con em mình xác định được vị trí của
TTYT (gần Văn phòng Trường Tiểu học,

Tòa nhà B9) cũng như thảo luận về các
vấn đề sức khỏe nếu có.

Hồ sơ y tế
của học sinh
Trước khi nhập học, học sinh phải cung
cấp Hồ sơ y tế cho nhà trường. Tất cả
học sinh phải cung cấp giấy hồ sơ y tế
theo mẫu của trường UNIS Hà Nội có
chữ ký của một bác sỹ được cấp phép,
bao gồm 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.
Chúng tôi hiểu lịch tiêm chủng giữa các
quốc gia có thể có sự khác biệt.
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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 y tế 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 y tế 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 đầy đủ trang
thiết bị để xử lý các tai nạn cũng như
tình huống khẩn cấp không quá nghiêm
trọng xảy ra trong trường. Học sinh
được 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/100.4 độ F trở lên.
Trẻ 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.

rubella, sởi, quai bị, cúm và chấy rận.
Mọi thông báo về các vấn đề sức khỏe
phải được gửi đến TTYT của trường và
sẽ được bảo mật thông tin.

Dị ứng
UNIS Hà Nội là trường học quan tâm
đến vấn đề Hạt và Dị ứng. Điều đó có
nghĩa là:

•

Chấy rận cho đến khi được chữa
khỏi.
Bệnh truyền nhiễm.

Để biết thông tin đầy đủ về Chính sách
cách ly, vui lòng xem phần về TTYT trên
trang web của trường.
Vui lòng thông báo với nhà trường về
các trường hợp bệnh truyền nhiễm như:
viêm họng do liên cầu khuẩn, thủy đậu,
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•

•

•

Chúng tôi khuyến khích phụ huynh
cung cấp thực phẩm không chứa
các loại hạt trong khẩu phần ăn trưa
và ăn nhẹ của trẻ cũng như trong
các bữa tiệc ở lớp.
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. Quý vị vui lòng đến TTYT của
trường để thảo luận về tiền sử dị ứng
của con em mình, kế hoạch xử lý
trong trường hợp dị ứng và các loại
thuốc liên quan.

Phân phát thuốc
Học sinh không được phép cất giữ,
phân phối hoặc sử dụng thuốc trong
thời gian ở trường trừ khi thuốc do y tá
của trường cấp phát. Nếu con em quý
vị cần sử dụng thuốc trong ngày, vui
lòng điền phiếu thông tin sử dụng thuốc
– phiếu có sẵn tại văn phòng Trung
tâm Y tế. Khi phụ huynh yêu cầu nhân

Cấp cứu
Quý vị cần đảm bảo thông tin liên hệ
trong trường hợp khẩn cấp luôn được
cập nhật. 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. Các chi
phí phát sinh sẽ do phụ huynh chi trả.
viên Trung tâm Y tế quản lý thuốc cho
con em mình, nhân viên Trung tâm cần
kiểm tra phụ huynh có:

•
•
•
•

Nói rõ tình trạng đang điều trị
Cung cấp thuốc trong hộp đựng
thuốc với nhãn chính xác cho học
sinh đó và ngày hết hạn
Nhận lời khuyên từ bác sĩ điều trị
Ghi trong phiếu thông tin sử dụng
thuốc

Thuốc bổ sung
Khi phụ huynh đưa thuốc bổ sung cho
con, phụ huynh nên biết rằng có thể gửi
thuốc tại Trung tâm Y tế của trường,
tuy nhiên học sinh nên tự quản lý việc
chuẩn bị.

Liên hệ Trung tâm
Y tế
Trực tiếp: Phòng G44, Tòa nhà B9,
cạnh Văn phòng Trường Tiểu học

Tiêu chuẩn hoạt
động khi chơi
ngoài trời
Chất lượng không khí: Nhà trường
thường xuyên cập nhật với các khối lớp
về Chỉ số chất lượng không khí, phản
ánh khi nào mức độ ô nhiễm không khí
quá cao và không thích hợp cho hoạt
động vui chơi ngoài trời. Vui lòng tham
khảo Biểu đồ Chỉ số chất lượng không
khí trên website của nhà trường để biết
thêm thông tin.
Chỉ số nhiệt: Việc giám sát và đưa ra
các cảnh báo về Chỉ số Nhiệt trong
những tháng hè giúp chúng tôi đảm
bảo học sinh không tiến hành hoạt
động thể chất hay vui chơi ngoài trời
trong điều kiện nắng nóng nguy hiểm.
Sét: Nhà trường có một hệ thống giám sát
sét cung cấp thông tin chính xác về hoạt
động của các cơn bão. Khi phát hiện sét ở
gần, chuông cảnh báo sẽ vang lên và yêu
cầu học sinh đang có hoạt động ngoài trời
di chuyển vào trong nhà, đóng cửa hồ bơi
cho đến khi có thông báo mới.

Điện thoại: (024) 7300 4505
Email: shc@unishanoi.org
Điều phối viên Trung tâm Y tế: Y tá Jo
Connolly
Email: jconnolly@unishanoi.org

Thời gian làm việc
Thứ Hai – thứ Sáu 08:00-18:00
Thứ Bảy

08:00-12:00

Không sử dụng bất kỳ sản phẩm nào
không được dán nhãn chính xác bằng
tiếng Anh.
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Khuôn viên trường học
Sơ đồ
trường học

1
11
7

1

Cổng chính

2

Văn phòng điều hành

3

Khu giáo dục thể chất/
Bể bơi

4

Trung tâm thể thao

5

Trường THCS/THPT lớp
6 - 12

6

Trung tâm KHCN, Ngôn
ngữ, Thiết kế (lớp 6-12)

10
6

8a

9

5

2

12

9

7

13

8b

8a

4
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3

14

Tòa nhà văn phòng: VP
Giám đốc nhà trường,
Phòng Tài chính, Phòng
Nhân sự, Phòng Tuyển
sinh và Phòng Phát triển
Thư viện, phòng học
trường THCS, phòng
sinh hoạt chung trường
THPT

8b

Nhà ăn, Phòng Hoạt
động học sinh, Trung
tâm học tập Lý Thái Tổ

9

Trường Tiểu học

10

Trung tâm nghệ thuật

11

Trường Mẫu giáo (ECC)

12

Sân thể thao ngoài trời có
mái che

13

Sân chơi trường Tiểu học

14

Sân bóng

Thư viện và Công nghệ

Thư viện
Thời gian làm việc
Thứ Hai đến thứ Sáu: 07:30 đến
17:00
Thứ Bảy: 09:00 đến 112:00
Học sinh Trường Tiểu học hàng tuần
đều có các giờ học trên Thư viện mượn
sách và đọc sách. Chúng tôi khuyến
khích học sinh lên Thư viện vào giờ giải
lao và nghỉ trưa.
Chúng tôi rất hoan nghênh các em học
sinh Trường THCS và THPT tới Thư viện
trước giờ lên lớp, giờ ăn trưa, sau giờ
học và trong giờ học.

Bất kỳ thành viên nào của cộng đồng
UNIS Hà Nội đều có thể mượn sách và
các nguồn học liệu. Thời gian mượn
cho mỗi món đồ là 2 tuần. Nếu học sinh
cần mượn lâu hơn do yêu cầu môn học
thì phải được sự đồng ý của Thư viện.
Phụ huynh và học sinh có nhu cầu truy
cập các nguồn học liệu có sẵn phù hợp
với nhu cầu học tập của học sinh có thể
tìm kiếm danh mục có trong phần Thư
viện trên website UNIS Hà Nội. Nếu cần
sự trợ giúp, vui lòng gửi thư tới library@
unishanoi.org

Chính sách của
thư viện
Học sinh Trường Tiểu học có thể mượn
sách hàng tuần và chúng tôi khuyến
khích các em mượn sách tiếng mẹ đẻ
cũng như sách tiếng Anh. Cuối mỗi
tháng chúng tôi sẽ gửi thông báo về nhà
để nhắc nhở việc hoàn trả muộn.

Quản lý thư viện của Trường Tiểu học là
Bà Monica Mayer
eslibrarian@unishanoi.org.

Thư viện đóng cửa các ngày nghỉ lễ của
trường.
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Công nghệ và
hoạt động học tập
Trường UNIS Hà Nội coi công nghệ như
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 các
em trong xã hội toàn cầu.
Trường UNIS Hà Nội luôn nỗ lực tạo
ra trải nghiệm học tập bằng cách tích
hợp công nghệ trong tất cả các môn
học. Từ lớp Mẫu giáo bé cho đến lớp 3,
học sinh hích sử dụng các công cụ đa
phương tiện phù hợp với lứa tuổi như
iPads, máy tính xách tay và các thiết bị
di động khác. Mỗi học sinh lớp 4 và lớp
5 được phát một máy Chromebook và
cấp quyền truy cập vào iPads chung.
Nhà trường luôn tìm cách trang bị cho
các em những kiến thức và kĩ năng cần
thiết để học và sống một cách hiệu quả
trong một thế giới ngày càng kỹ thuật
số.
Để sử dụng các trang thiết bị công
nghệ của nhà trường, bao gồm hệ
thống email và Internet, học sinh và
phụ huynh/người giám hộ phải điền
và ký vào Thỏa thuận chấp nhận trách
nhiệm sử dụng công nghệ thông tin.
Điều phối viên công nghệ Trường Tiểu
học, ông William Neal Clark, hỗ trợ
hoạt động dạy và học bằng công nghệ
của Trường Tiểu học. Quý vị có thể
liên hệ với ông Neal qua email wclark@
unishanoi.org
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Quyền truy cập
vào hệ thống
Veracross, các
trang blog và
SeaSaw của phụ
huynh
Mỗi phụ huynh trường UNIS Hà Nội đều
được Văn phòng Tuyển sinh cung cấp
tên truy cập và mật khẩu cá nhân để sử
dụng hệ thống Veracross.
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên
quan đến tên truy cập và mật khẩu của
hệ thống Veracross, vui lòng liên hệ
qua email techsupport@unishanoi.org

Giáo viên sẽ cập nhật định kỳ trang
blog của từng lớp – tại đây quý vị sẽ tìm
thấy thông tin cụ thể về hoạt động học
tập và làm việc trên lớp của con em
mình cũng như những lời nhắc nhở hữu
ích.
SeeSaw là một công cụ công nghệ
giúp học sinh và giáo viên sử dụng để
ghi chép, khen ngợi và phản ánh về việc
học tập của học sinh. Giáo viên chủ
nhiệm sẽ liên lạc với phụ huynh vào đầu
năm học để cung cấp thông tin đăng
nhập chi tiết. Những ý kiến đóng góp
của phụ huynh rất có ý nghĩa trong quá
trình học tập của con. Vui lòng kiểm
tra các bài đăng trên SeaSaw thường
xuyên - để lại bình luận và câu hỏi để
các con thây được phụ huynh quan tâm
việc học của mình như thế nào.

Chuẩn bị trước khi đến trường
Chương trình định
hướng và chuyển
tiếp dành cho học
sinh
Chương trình định hướng dành cho gia
đình học sinh mới và Ngày tựu trường
dành cho tất cả các gia đình học sinh
cũ cũng như mới sẽ cung cấp cái nhìn
tổng quát về các chương trình và hoạt
động của nhà trường. Vui lòng xem
thông tin chi tiết trên lịch làm việc trực
tuyến ở website của trường UNIS Hà
Nội.

Trang phục
•

•

Học sinh mặc trang phục và giày
dép thoải mái và phù hợp cho phép
học sinh tự do tham gia vào nhiều
hoạt động thực hành khác nhau tại
trường.
Học sinh phải ăn mặc gọn gàng và
tôn trọng tính đa dạng tại trường.

•
•

•

Vật dụng trang trí như trang sức và
kiểu mẫu áo phông không nên quá
phô trương.
Do trong phòng sử dụng điều hòa
nên nhiệt độ có thể không ổn định.
Vì vậy học sinh nên mặc trang phục
nhiều lớp hoặc mang theo áo khoác
nhẹ.

(có sẵn ở cửa hàng tại sảnh Trung tâm
thể thao, Tòa nhà B4)

•
•
•

•

Học sinh phải đội mũ, khuyến khích
sử dụng mũ rộng vành, trong mọi
hoạt động ngoài trời.

Trang phục – Giáo
dục thể chất
•

•

Áo đồng phục thể dục hoặc áo
phông của trường UNIS Hà Nội
Học sinh phải mặc quần short đồng
phục của trường UNIS Hà Nội trong
các giờ Giáo dục thể chất
Mũ
Giày thể thao kèm tất hoặc dép xăng

đan thể thao bít mũi/gót phù hợp với
hoạt động thể chất
Học sinh phải mang theo một bình
nước đầy trong các giờ Giáo dục thể
chất
Bạt lò xo – để đảm bảo an toàn khi
sử dụng bạt lò xo, học sinh phải mặc
trang phục như sau:
○ Quần dài thể thao
○ Áo dài tay
○ Tất

Học sinh lớp Mẫu giáo bé đến lớp 3
có thể mặc đồng phục thể dục trong
những ngày có giờ Giáo dục thể chất.
Học sinh lớp 4 và lớp 5 phải thay trang
phục sau giờ Giáo dục thể chất. Các
em có thể mặc đồng phục thể dục đến
trường và thay sang trang phục thông
thường sau giờ Giáo dục thể chất.

Trang phục – Bơi lội
•
•
•
•
•

Đồ bơi phù hợp
Kính bơi
Mũ bơi nếu học sinh để tóc dài
Khăn
Dép xỏ ngón

Trangphục– Biểudiễn
Buổi biểu diễn là một sự kiện quan
trọng trong lịch biểu diễn các môn nghệ
thuật tại trường. Học sinh sẽ tham gia
vào buổi trình diễn nghệ thuật hàng
năm. Học sinh được yêu cầu mặc trang
phục biểu diễn khi lên sân khấu. Học
sinh có thể mặc áo sơ mi biểu diễn của
UNIS Hà Nội vào các ngày có tiết học
âm nhạc. Bộ trang phục gồm có:

•
•
•
•

Quần đen dài
Giày đen
Tất đebn
Áo biểu diễn của UNIS (áo polo) (có
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Trường UNIS Hà Nội không chịu trách
nhiệm về bất kỳ hỏng hóc hay mất mát
nào liên quan đến đồ dùng cá nhân. Vui
lòng ghi tên học sinh và tên lớp học lên
tất cả các vật dụng.

Hướng dẫn học
tập tại nhà
Chúng tôi mong muốn tối đa hóa sự lựa
chọn và quyền tự do trong học tập của
học sinh, trong đó có hoạt động tự học
tại nhà.

sẵn ở cửa hàng tại sảnh Trung tâm
thể thao, Tòa nhà B4) hoặc áo sơ mi
trơn một màu như sau:
○ Lớp Mẫu giáo bé tới lớp 3: màu
xanh hoàng gia
○ Lớp 4-5: màu trắng

Đồ dùng học tập
Nhà trường cung cấp toàn bộ đồ dùng
học tập cần thiết. Học sinh chỉ cần
mang theo balo, bình nước, mũ, đồ ăn
trưa và ăn nhẹ (nếu không mua tại nhà
ăn của trường).

Đồ dùng cá nhân
Chúng tôi cũng khuyên học sinh không
nên mang theo:

•
•

Đồ chơi hay đồ vật sưu tầm có giá trị
Trang sức có giá trị hoặc đồng hồ
đắt tiền vì trường UNIS Hà Nội sẽ
không chịu trách nhiệm về bất kỳ
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•
•

hỏng hóc hay mất mát nào liên quan
đến những đồ vật này
Không nên mang đồ chơi đến
trường, bao gồm cả đồ chơi và thiết
bị điện tử
Không được mang vũ khí đồ chơi
hoặc bất kỳ loại vũ khí nào đến
trường

Quý vị hãy dành thời gian trao đổi với
con em mình về những đồ vật thích
hợp để mang đến trường. Nếu các
em mang theo tiền thì chỉ nên mang
một lượng nhỏ phục vụ cho mục đích
cụ thể, ví dụ mua đồ ăn nhẹ. Tiền nên
được cất trong ví hoặc trong phong bì
có ghi tên học sinh.
Học sinh KHÔNG được sử dụng điện
thoại di động trong giờ học hoặc giờ
giải lao. Nếu học sinh mang theo điện
thoại đến trường, điện thoại phải được
cất trong cặp sách và tắt nguồn từ
08:00 đến 15:30.

Nhiều nghiên cứu học thuật đã chỉ ra
rằng hoạt động có tác động tích cực
nhất đến thành tích học tập của học
sinh trường Tiểu học là thú vui đọc sách
hàng ngày. Chúng tôi hi vọng các em
đọc sách hàng ngày tại nhà, bằng cả
tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ. Việc thành
thạo tiếng mẹ đẻ hỗ trợ cho năng lực
và sự thành công trong học tiếng Anh
của trẻ. Nên khuyến khích học sinh tự
đọc một mình và đọc cho phụ huynh,
ngoài việc phụ huynh đọc cho trẻ nghe
thường xuyên. Hệ thống giám sát hoạt
động đọc sách tại nhà sẽ thay đổi tùy
theo khối lớp và học sinh khối lớp càng
lớn thì càng đòi hỏi mức độ độc lập
nhiều hơn.
Cách tốt nhất để học sinh tiếp thu
các kỹ năng toán học là thông qua
trò chơi với anh chị em và cha mẹ
của trẻ - ví dụ, các trò như Snakes &
Ladders, Monopoly, Yahtzee, Cluedo,
Sequence, trò chơi với thẻ bài, xúc xắc,
v.v. Ngoài ra hoạt động này còn giúp
trẻ được dành thời gian bên cha mẹ,
tránh xa tivi và các thiết bị điện tử.
Còn rất nhiều hoạt động đem lại tác
động tích cực hơn so với bài tập về nhà
mà trẻ nên tham gia, trong đó có chơi
tự do, chơi ngoài trời, tập thể dục, và
dành thời gian bên gia đình.

Đến trường

Đến trường hàng
ngày
Trường sẽ cử người giám sát học sinh
trên sân chơi từ 7:55. Học sinh không
nên đến trường trước thời điểm này.
Chuông báo vào lớp sẽ reo lúc 08:07 và
các em học sinh trở về lớp học bắt đầu
giờ sinh hoạt đầu giờ lúc 08:10. Giáo viên
chủ nhiệm sẽ kiểm tra số học sinh có
mặt và báo cáo cho Thư ký hiệu trưởng
trường Tiểu học về các trường hợp vắng
mặt trước 08:20.

Chương trình Đến
trường an toàn
Chương trình Đến trường an toàn nhằm
mục đích đảm bảo con em quý vị 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
nhà trường theo số điện thoại (024) 7300
4500 máy lẻ 8914 hoặc (024) 7300 4502
hoặc qua email từ 07:45 đến 08:00 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.
Đến 08:20 mỗi sáng, giáo viên sẽ gửi báo
cáo số học sinh có mặt lên văn phòng
nhà trường. Thư ký trường Mẫu giáo và
thư ký trường Tiểu học sẽ kiểm tra lại với
giáo viên về các trường hợp vắng mặt
chưa được thông báo.
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Lái xe an toàn
Mọi người cần cẩn thận và kiên nhẫn khi
đưa đón học sinh. Việc lái xe cẩn trọng
và chậm rãi là hết sức quan trọng. Bất
kỳ ai sử dụng xe máy hoặc xe đạp ra vào
trường học đều phải đội mũ bảo hiểm.

Đỗ xe
•
•
•

•

Mọi phương tiệnphải xuất trình giấy
phép đỗ xe khi vào trường UNIS Hà
Nội.
Có thể xin giấy phép đỗ xe bằng điền
đơn đăng ký online hoặc tại Phòng
Điều hành, tòa nhà B2 và trả lại khi
không còn học/công tác tại trường.
Không được phép đổi giấy phép đỗ xe
giữa các xe với nhau, mỗi phương tiện
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.
Quý vị hoặc tài xế của quý vị vui lòng
không chạy xe trong trường trong lúc chờ
đưa đón học sinh.

Đến trường bằng
xe máy
Học sinh được đưa đón bằng xe máy
phải dừng ở cổng chính. Lái xe muốn đỗ
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06:00 – 08:20

06:00 – 08:20

15:00 – 18:00

14:00 – 18:00

THỨ NĂM –
THỨ SÁU

THỨ BẢY &
CHỦ NHẬT

06:00 – 08:20

Đóng cửa

Đến trường bằng
xe buýt

Ô tô CHỈ được đỗ trước Tòa nhà B7
trong phần diện tích quy định sẵn.
Xe máy và xe đạp phải để trong khu
vực có mái che.

THỨ TƯ

15:00 – 18:00

Trường có các khu vực đỗ xe riêng.

•

THỨ HAI – THỨ
BA

xe trong trường, có giấy phép đỗ xe hợp
lệ và cả lái xe và người được chở đều có
mũ bảo hiểm.

Xe buýt vào trường và ngay lập tức di
chuyển đến khu vực đưa đón đã quy
định sẵn dành cho xe buýt ở bên phải
cổng chính.

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.

Thay đổi thói quen
đưa đón

Đến trường bằng
xe đạp
Mọi đối tượng đến trường bằng xe đạp
phải vào và ra khỏi trường 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 và không được đi xe
trong trường.

Đi bộ
Học sinh đi bộ đến trường có thể vào qua
lối dành cho người đi bộ tại cổng chính
hoặc qua Cửa số 5, gần Tòa nhà Trường
Tiểu học (B9) và cạnh Khu D Khu Đô thị
Ciputra.

Vui lòng thông báo cho nhà trường biết
nếu có bất kỳ thay đổi nào về phương
thức đón trả trẻ. Mọi thông báo phải
được gửi tới trường trước 11 giờ sáng
để tất cả những người liên quan đến
học sinh đều nắm được thông tin.
Thông báo trước cho nhà trường về
việc sắp xếp phương tiện chuyên chở
là cần thiết để chúng tôi có thể đảm
bảo học sinh rời khỏi trường an toàn và
tránh nhầm lẫn. Mọi thay đổi cần được
thông báo tới thư ký trường và điều phối
viên xe buýt, thông qua email hoặc qua
hệ thống Veracross.

Học sinh cần phải:

•
•
•
•
•
•
•
•

Dịch vụ xe buýt
của trường UNIS
Hà Nội

Quản lý hệ thống xe buýt

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.

•
•

Thông báo học sinh vắng mặt;

•

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

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 những học
sinh thường xuyên sử dụng dịch vụ này.
Do có những lo ngại về sức chứa và
tính an toàn nên học sinh không được
di chuyển trên bất kỳ phương tiện xe
buýt nào khác ngoài xe do nhà trường
chỉ định.

Vui lòng liên hệ với Ông Lai, Điều phối
xe buýt, qua số điện thoại (024) 7300
4510, di động 091876 7755 hoặc email
transportmanager@unishanoi.org để:

•
•
•

Thông báo các vi phạm quy định an
toàn;

•
•
•

Luôn luôn cư xử đúng mực, tuân thủ
các quy định của nhà trường khi di
chuyển trên xe buýt
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
Tránh lên xuống khi xe đang chạy
Tuân thủ hướng dẫn của lái xe và
nhân viên giám sát xe
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, chỉ quay
trở lại xe khi có sự cho phép của
nhân viên giám sát (đồng thời không
đứng dưới lòng đường)
Tránh ăn uống trên xe
Chỉ xuống xe tại địa điểm đã quy
định sẵn
Luôn luôn thắt dây an toàn.

Nếu vi phạm các quy định trên, học
sinh có thể bị đình chỉ sử dụng dịch vụ
xe buýt và gửi báo cáo lên Hiệu phó nhà
trường.

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.

Quy tắc ứng xử 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 cung cấp, cũng như dịch vụ
xe buýt của trường UNIS Hà Nội.
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Lên lớp và Vắng mặt
•
•

Không nghỉ sớm trước khi bắt đầu kỳ
nghỉ lễ của nhà trường
Không trở lại trường muộn sau khi kỳ
nghỉ lễ đã kết thúc

Thư ký nhà trường sẽ tiếp tục cập
nhật tình hình các trường hợp vắng
mặt không có lý do qua điện thoại đến
09:00.
Với trường hợp nghỉ ốm kéo dài, phụ
huynh phải thông báo với Hiệu trưởng
và văn phòng nhà trường để các giáo
viên nắm được tình hình. Trẻ 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
Học sinh phải đến trường hàng ngày.
Các hoạt động trên lớp, thảo luận,
làm việc nhóm, thuyết trình và kiểm
tra đánh giá đều là những phần không
thể thiếu trong phương pháp giảng
dạy theo hướng truy vấn của chúng tôi
và không thể lặp lại bên ngoài trường
học. Vui lòng thông báo việc vắng mặt
của học sinh tại trường càng sớm càng
tốt, thông báo qua email hoặc qua hệ
thống Veracross.
Những trường hợp sau được coi là vắng
mặt ‘có lý do’:

•

Với những trường hợp vắng mặt khác,
gia đình phải gửi đơn xin nghỉ phép lên
Hiệu trường nhà trường. Những trường
hợp vắng mặt không có lý do sẽ được
xếp vào nhóm ‘vắng mặt: đã thông
báo’ (ví dụ, đi du lịch trong thời gian
học). Thông tin về tình trạng lên lớp
của học sinh được nêu trong học bạ và
được coi là hồ sơ lưu trữ chính thức của
nhà trường.
Phụ huynh có thể hỗ trợ việc lên lớp
thường xuyên của con em mình bằng
cách:

•
•

Nghỉ ốm

•

•

Hẹn khám sức khỏe hoặc khám nha
sĩ
Gia đình trực tiếp của học sinh có
người mắc bệnh nghiêm trọng

•

•
•

Gia đình có tang
Lễ hội tôn giáo
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Trường hợp khẩn cấp hoặc gia đình
có việc đặc biệt, có thông báo với
ban quản trị nhà trường

Sắp xếp tất cả lịch hẹn ngoài giờ học
(khám sức khỏe, khám nha sĩ v.v)
Sắp xếp các chuyến du lịch và nghỉ
mát trong thời gian nhà trường nghỉ
lễ

Trường hợp nghỉ học để tham gia hoạt
động do nhà trường tổ chức như các
chuyến thăm quan qua đêm hoặc dã
ngoại ban ngày không được tính là
vắng mặt.
Học sinh nghỉ nhiều hơn 20 ngày học
trong một năm (20 ngày) được xếp vào
nhóm vắng mặt thường xuyên. Học
sinh không được phép nghỉ nhiều hơn
20 ngày trong một năm học.
Nhà trường sẽ xem xét khả năng lên lớp
và học tại UNIS Hà Nội của học sinh
nếu học sinh nghỉ nhiều hơn 20 ngày
học trong một năm học.Nếu tiếp tục
vắng mặt học sinh có thể phải nghỉ học
tại trường UNIS Hà Nội.

Bài tập trong thời
gian nghỉ học lâu
Trường Tiểu học không giao thêm
bài tập về nhà cho học sinh vắng mặt
trong những trường hợp đã được nhà
trường cho phép. Trong thời gian nghỉ
học, học sinh nên đọc sách hàng ngày.
Chúng tôi khuyến khích các em viết
nhật ký trong những kỳ nghỉ dài, sử
dụng bưu thiếp, vé và ảnh mà các em
thu thập được, để có thể thuyết trình
trước lớp sau khi trở lại Hà Nội.

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 Hiệu trưởng Trường Tiểu học
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 họ vắng nhà.

Tham gia lớp Giáo
dục thể chất
Chúng tôi yêu cầu học sinh tham gia tất
cả các lớp Giáo dục thể chất vì đây là
một hợp phần bắt buộc trong chương
trình giảng dạy của nhà trường. Học
sinh phải trao đổi với giáo viên nếu cảm
thấy không thể tham gia đầy đủ các lớp
học này. Chúng tôi luôn khuyến khích
học sinh và giáo viên đối thoại tích cực
với nhau.
Với các chấn thương nhẹ, học sinh có
thể tham gia hạn chế hoặc chỉ luyện
tập phần cơ thể không bị chấn thương.
Học sinh phải thông báo với giáo viên
về chấn thương của mình kèm theo
thư xác nhận từ phụ huynh/người giám
hộ. Giáo viên sẽ thiết kế bài tập hoặc

chương trình riêng cho học sinh.
Bể bơi của nhà trường là bể bơi nước
nóng, với nhiệt độ ổn định quanh năm
từ 28 đến 30 độ C. Bơi lội là một phần
quan trọng trong nội dung Giáo dục thể
chất và không học sinh nào được miễn
trừ trường hợp đang mắc bệnh truyền
nhiễm, trong trường hợp này học sinh
sẽ tạm thời nghỉ học.
Theo khuyến cáo y tế, học sinh không
cần vắng mặt trong giờ Giáo dục thể
chất hay bơi lội nếu bị cảm nhẹ, đau
đầu hoặc mắc các triệu chứng nhẹ
khác. Nếu học sinh không thể tham gia
hoạt động nào trong thời gian hơn một
tuần, vui lòng cung cấp cho nhà trường
giấy xác nhận của bác sỹ.
Nếu quý vị có bất kỳ yêu cầu hay thắc
mắc nào về tình trạng sức khỏe và hoạt
động Giáo dục thể chất, vui lòng liên
hệ với Trung tâm y tế trường qua email
shc@unishanoi.org.

Sinh nhật
Chúng tôi rất mong muốn được tổ chức
sinh nhật tại trường cho các em học
sinh. Nếu quý vị muốn đem đồ ăn đến
trường để chia sẻ nhân dịp sinh nhật
con em mình, xin liên hệ với giáo viên
của trẻ để sắp xếp thời gian thích hợp
trước giờ ăn trưa hoặc giờ nghỉ giải
lao. Vui lòng chia sẵn bánh và đồ ăn
nhẹ. Dễ nhất là sử dụng các loại bánh
cupcake. Lưu ý rằng một số trẻ có thể
dị ứng với các loại hạt. Thiệp mời sinh
nhật nên được phát bên ngoài trường
học, trừ khi thiệp gửi chung cho cả lớp.
Vui lòng không gửi quà tặng cho học
sinh. Vì mục tiêu cam kết phát triển bền
vững, nhà trường không sử dụng nhựa
dùng một lần. Vì vậy, vui lòng không
sử dụng thìa nhựa, dĩa nhựa trong các
buổi tiệc sinh nhật tại trường.
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Ăn tại trường
Bữa phụ
Bữa phụ của Khối lớp 1 đến lớp 5 bắt
đầu lúc 10:15 (09:20 vào thứ Tư). Học
sinh phải mang theo phần ăn nhẹ lành
mạnh từ nhà vì các em không được
phép đến khu nhà ăn vào bữa phụ.
Chúng tôi khuyến khích phụ huynh
chuẩn bị rau và hoa quả tươi, bánh mỳ,
phomai, bánh quy khô, v.v.để trong
hộp đậy kín và có thể tái sử dụng. Vào
giờ nghỉ giải lao buổi chiều, từ 14:00
đến 14:20 học sinh có thể mang thêm
phần ăn nhẹ nếu muốn. Tại trường Mẫu
giáo, phần ăn nhẹ buổi chiều dành cho
học sinh từ Lớp Mẫu giáo bé tới Lớp
Mẫu giáo lớn 2 đã có trong khẩu phần
ăn hàng ngày do Nhà ăn của trường
cung cấp.

Bữa trưa
Học sinh thuộc trường Mẫu giáo (ECC)
ăn trưa trong lớp dưới sự giám sát của
các giáo viên và trợ giảng. Khối lớp 1
đến lớp 5 ăn trưa tại khu nhà ăn, dưới
sự giám sát của các giáo viên trực. Học
sinh từ lớp 1 đến lớp 5 có thể mua đồ
ăn trưa tại nhà ăn hoặc mang theo từ
nhà.

Nhà ăn
Nhà ăn của trường cung cấp thực đơn
(món chính, rau, hoa quả, đồ uống và
tráng miệng) riêng cho từng khối lớp
gồm các món Á, Âu và món chay thay
đổi theo ngày.
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 Phòng Tài
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•

•

•

chính 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.

Quý vị có thể xem thực đơn hàng tuần
trên website của trường UNIS Hà Nội
www.unishanoi.org/lunch tại mục
Community Life/Canteen.
Bữa trưa của học sinh Mẫu giáo bé và
Mẫu giáo lớn 1 được nhà trường cung
cấp miễn phí. Để tránh lãng phí thức ăn,
vui lòng thông báo với Thư ký lớp Mẫu
giáo về dự định của gia đình quý vị (mua
tại trường hay mang từ nhà) cho quý
đầu tiên của năm học. Học sinh khối
Mẫu giáo 2 muốn mua đồ ăn tại trường
sẽ được nhà trường phân phát tới tận
lớp học. Các em sẽ dùng bữa trưa theo
thực đơn lên sẵn gồm các món Á hoặc
món Âu thay đổi luân phiên. Gia đình
học sinh khối Mẫu giáo lớn 2 đặt suất

ăn tại trường sẽ được tạo một tài khoản
để thanh toán. Học sinh khối Mẫu giáo
lớn 2 không được sử dụng coupon của
nhà ăn để mua suất ăn trưa và cũng
không được lựa chọn ngày nào sẽ ăn
trưa tại trường; phần ăn trưa phải được
đặt trước theo quý.
Trường UNIS Hà Nội cung cấp lò vi
sóng để học sinh khối lớp 2 đến lớp 12
hâm nóng đồ ăn tại nhà ăn của trường.
Quý vị nên hướng dẫn trước cho con
em mình về quy trình sử dụng lò vi
sóng. 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.
Học sinh trường Tiểu học không nên
mua các sản phẩm bánh hoặc kem ở
nhà ăn trong giờ học. Các em không
được đến khu nhà ăn vào bữa phụ. Các
thực phẩm này chỉ được mua sau giờ
học dưới sự giám sát của người lớn.
Học sinh về nhà bằng xe buýt không
được mua đồ ăn từ nhà ăn của trường
do hạn chế về thời gian và thiếu sự giám
sát của người lớn.

Xử lý đồ thất lạc
Quý vị vui lòng dành thời gian dán nhãn
Vui lòng dán nhãn tất cả đồ dùng của
con em mình để nhà trường có thể trả
lại đồ cho đúng người.
Có 6 tủ đựng đồ thất lạc được đặt tại
trường Mẫu giáo, trường Tiểu học,
trường THCS, trường THPT, trung tâm
thể thao và lối đi dừng chờ xe buýt. Đồ
dùng bị bỏ quên tại nhà ăn và trung
tâm nghệ thuật sẽ được thu gom và để
trong tủ đồ tại trường Tiểu học. Khi tủ
chứa đầy, đồ thất lạc sẽ được cất giữ
trong kho cho đến ngày trưng bày đồ
thất lạc. Hai lần một năm, nhà trường
phối hợp với Tổ chức cộng đồng trường
học (SCO) tổ chức ngày tìm đồ thất lạc.
Tất cả mọi đồ thất lạc đều được bày
trên bàn để mọi người đến tìm và nhận
về. Sau ngày hôm đó, những đồ không
có người nhận sẽ được quyên góp từ
thiện.

Các điểm tìm đồ
thất lạc
4

Trung tâm thể thao

5

Trường THCS/THPT lớp
6-12

6

Trung tâm KHCN, Ngôn
ngữ, Thiết kế (lớp 6-12)

9

Trường Tiểu học

11

Trường Mẫu giáo (ECC)

1
11
7

10
6

8

9

5

2

12

4

3

9
13

8b

14

Bến xe buýt (cạnh B6)
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Một cộng đồng học tập
có trách nhiệm
Thiết lập và duy
trì một môi trường
hiệu quả

Cam kết phát triển
bền vững
UNIS Hà Nội thực hiện cam kết với
các mục tiêu phát triển bền vững của
Liên Hợp Quốc bằng cách đảm bảo
cân bằng về tự nhiên, kinh tế, xã hội và
phúc lợi để đưa ra các lựa chọn và hành
động của chúng tôi.
Thông qua các hoạt động của học sinh,
UNIS Hà Nội lựa chọn trở thành trường
học không sử dụng nhựa dùng một lần.
Do đó, việc bán đồ ăn nhẹ, hộp đựng đồ
ăn nhẹ hay đồ ăn trưa sẽ không sử dụng
nhựa dùng một lần. Khi lên kế hoạch
cho các hoạt động và đặt đồ ăn chuyển
tới trường, xin hãy lưu ý tới các nhà cung
cấp có thể sử dụng các lựa chọn thay
thế và có thể đáp ứng nhu cầu không sử
dụng nhựa dùng một lần.
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Đồ nhựa
dùng một
lần

Các lựa chọn thay
thế

Màng bọc
thực phẩm

Giấy sáp, Vải bọc
thực phẩm bằng
sáp ong

Túi ni-lông

Thùng các tông và
giấy hoặc túi đi chợ
sử dụng nhiều lần
Túi tự hủy sinh học
tinh bột bắp

Túi ziplock

Giấy sáp, Vải bọc
thực phẩm bằng
sáp ong, Hộp bảo
quản thực phẩm
tupperware

Chai nước
nhựa

Chai lọ đựng nước
sử dụng nhiều lần

Ống hút
nhựa

Ống hút tre, sậy,
giấy hoặc inox

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 có thể 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.
Ngăn chặn những hành vi ứng xử không
đúng mực không phải là điều dễ dàng
và cần thời gian, sức sáng tạo cũng như
lòng kiên nhẫn của cả cộng đồng.
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

•

Củng cố những hành vi ứng xử tích
cực

•
•

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

Áp dụng các biện pháp xử lý mang
tính logic cho những hành vi ứng xử
không đúng mực
Người lớn tại trường phải xây dựng
môi trường lớp học nhạy bén theo
bảy nguyên tắc chỉ đạo và thông
lệ thực hành sau đây, trên cơ sở
nghiên cứu của các nhà lý luận và

thực hành giáo dục theo phương
pháp Lớp học nhạy bén. (www.
responsiveclassroom.org)

hình thành các đặc trưng tính cách sau:

•

Bảy nguyên tắc
chỉ đạo

•

1. Kiến thức xã hội quan trọng không

•

kém kiến thức học thuật

2. Cách thức học quan trọng không

kém nội dung học: quy trình và nội
dung luôn song hành với nhau

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

•

4. Để thành công cả về mặt học

thuật và mặt xã hội, trẻ cần xây
dựng các kĩ năng xã hội và kĩ năng
tự quản

•

5. 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

•

6. Tìm hiểu về gia đình học sinh và

hợp tác với họ là vấn đề thiết yếu
trong giáo dục trẻ

7. Cách thức người lớn ở trường làm
việc với nhau cũng quan trọng
không kém năng lực của từng cá
nhân; những thay đổi lâu dài bắt
nguồn chính từ nhóm đối tượng
người lớn.

Xây dựng các đặc
tính của học sinh
Hệ Tú tài quốc tế
Phương pháp quản lý hành vi của
chúng tôi nhằm nhấn mạnh và xây
dựng các đặc tính của học sinh thuộc
Hệ Tú tài quốc tế, theo đó học sinh sẽ

•

•

•
•

Thích tìm hiểu: Các em độc lập
trong hoạt động học tập và hoạt
động xã hội.
Am hiểu: Các em được trang bị kỹ
năng giải quyết vấn đề và xử lý xung
đột.
Biết tư duy: Các em có nhiều sáng
kiến, có tư duy phản biện và sáng
tạo để nhận thức và tiếp cận các vấn
đề phức tạp, đồng thời đưa ra các
quyết định hợp lý và đúng mực.
Biết giao tiếp: Các em quyết đoán
và tự tin trình bày quan điểm của
mình. Các em làm việc hiệu quả và
tự giác hợp tác với người khác.

điểm yếu của bản thân để hỗ trợ quá
trình phát triển cá nhân.

Hành vi đúng mực
là như thế nào?
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, chơi thể thao giỏi, biết hỗ trợ
bạn bè, đồng cảm với người khác, giải
quyết xung đột theo hướng tích cực,
đạt thành tích học tập tốt, biết bảo vệ
lẽ phải.

Có nguyên tắc: Các em cư xử đúng
mực và trung thực, nhận thức sâu
sắc về lẽ phải và sự công bằng, biết
tôn trọng các cá nhân, nhóm, và
cộng đồng khác. Các em biết chịu
trách nhiệm về hành động của mình
và hậu quả phát sinh từ những hành
động đó.
Không định kiến: Các em hiểu và
tiếp thu góc nhìn đa chiều, đồng thời
sẵn sàng trải nghiệm để phát triển
bản thân.
Chu đáo: Các em biết chia sẻ, đồng
cảm, và tôn trọng nhu cầu cũng như
cảm xúc của người khác. Các em
tham gia đóng góp cho cộng đồng
và hành động để thay đổi môi trường
và cuộc sống của mọi người theo
hướng tích cực.
Mạnh dạn: Các em có lòng dũng
cảm, sự quyết đoán, yêu lẽ phải và
biết bảo vệ quyền và nghĩa vụ của
nhau.
Cân bằng: Các em phấn đấu đạt
được sự thịnh vượng cho bản thân
cũng như cho người khác.
Tự đánh giá: Các em biết suy nghĩ
chín chắn về công việc học tập,
hành động, điểm mạnh cũng như
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Quản lý hành vi

Quản lý hành vi tại
trường UNIS Hà Nội
Các thông lệ thực hành của chúng tôi ngày
càng tập trung vào những yếu tố sau:

•

•
•
•
•

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
Người lớn có trách nhiệm xử lý hành vi
vi phạm ngay tại thời điểm phát sinh
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•
•
•

•

•
•

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 các em thông qua những lời
nhận xét, cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể.

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
Chúng tôi áp dụng Phương pháp
Phục hồi khi trò chuyện với học sinh
tại trường UNIS Hà Nội để giúp các
em hiểu rõ rằng chúng tôi không dung
túng cho những hành vi ứng xử không
đúng mực, các cá nhân phải chịu trách
nhiệm về hành động của mình với sự trợ
giúp của các hệ thống phù hợp. Triết lý
này bao hàm việc giải quyết thiệt hại đã
gây ra mà không cần quy trách nhiệm
hay đổ lỗi. 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.

QUY TRÌNH/TRÁCH
NHIỆM

ÁP DỤNG TRONG THỰC TIỄN NHƯ THẾ NÀO?

R

Phản ứng trước mọi vụ việc
xảy ra

Báo cáo vụ việc với giáo viên chủ nhiệm, Hiệu phó và/hoặc Chuyên viên tư vấn và/
hoặc phụ huynh tùy vào mức độ nghiêm trọng/tần suất vi phạm.

E

Điều tra vụ việc

Phương pháp giải quyết vấn đề. Đặt câu hỏi.

S

Chia sẻ quan điểm

Mọi đối tượng có liên quan đều có cơ hội chia sẻ quan điểm của mình. Cán bộ nhà trường
sẽ đặt các câu hỏi theo Phương pháp phục hồi như sau:
Chuyện gì đã xảy ra?
Lúc đó em đã nghĩ gì?
Em nghĩ hành vi của mình sẽ làm ai buồn lòng? Theo cách nào?
Những việc em đã làm có tác động đến em ra sao? Theo cách nào?
Em cần làm gì để sửa chữa những việc em đã làm?
Phải làm gì để sửa chữa những việc đã làm?
Lần sau em sẽ thay đổi cách ứng xử của mình như thế nào?

T

Xử lý xung đột

Tổ chức các buổi gặp mặt/hòa giải theo hướng phục hồi có sự tham gia của học sinh.
Thừa nhận thiệt hại và thỏa thuận cách giải quyết.

O

Tổ chức buổi gặp mặt tiếp
theo

Trong vòng 1 tuần sau vụ việc để kiểm tra tình hình, tiếp tục tổ chức các buổi gặp mặt
khác nếu cần.

R

Lưu hồ sơ về vụ việc

Biểu mẫu báo cáo sự cố.

E

Đánh giá

Nếu hành vi tiếp diễn, cần tổ chức một buổi gặp mặt với phụ huynh/người chăm sóc
– tìm kiếm các biện pháp hỗ trợ bên ngoài nếu cần. Học sinh có thể phải nghỉ học tại
trường UNIS Hà Nội nếu thường xuyên tái phạm.
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Quy trình quản lý hành vi
Cấp độ 2
Đây là những hành vi 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 Hiệu phó quyết định trên cơ sở
tham vấn với giáo viên có liên quan và
sẽ lưu thông tin về hành vi vi phạm trên
cơ sở dữ liệu Veracross. Nhà trường sẽ
thông báo cho phụ huynh.

Ví dụ về các Vi phạm Cấp độ 2

•

Cấp độ 1
Đây là những hành vi do giáo viên trực
tiếp xử lý bằng các biện pháp can thiệp
tối thiểu. 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

•

Sử dụng phục trang hoặc trang sức
không phù hợp

Mất trật tự trong lớp
Vô lễ
Không làm bài tập về nhà
Xả rác
Xô đẩy
Trêu chọc ở mức độ nhẹ
Đi học muộn thường xuyên
Không hoàn thành chương trình học
đúng hạn
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•
•
•

Làm việc riêng trong giờ học

•

Truy cập các website không thuộc
nội dung học

•
•

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

Chơi trò chơi trong giờ học
Nhai kẹo cao su.

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, các em sẽ phải nói chuyện với
giáo viên. Giáo viên sẽ đặt ra các câu
hỏi trọng điểm theo hướng phục hồi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiếp tục tái diễn các vi phạm Cấp
độ 1
Chửi tục
Không trung thực trong học tập
Trêu chọc thường xuyên
Xô đẩy
Phá hoại tài sản
Gửi email mang tính xúc phạm
Không trung thực
Bắt nạt gián tiếp (như định nghĩa bên
dưới)
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

Ví dụ về các biện pháp xử lý
vi phạm Cấp độ 2

•
•
•
•
•
•
•
•

Hạn chế các quyền lợi và hoạt động
của học sinh
Làm bù bài tập còn thiếu
Không được ngồi học trong lớp
Làm bài tập tại lớp của giáo viên
khác
Tổ chức các buổi tư vấn cá nhân
Tổ chức các buổi hòa giải
Phụ huynh tham gia giải quyết vụ
việc
Xây dựng biểu đồ hành vi tích cực
của cá nhân

•

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

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.
Trên cơ sở tham vấn với lớp và giáo viên
chứng kiến vụ việc, Hiệu phó 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.
Hiệu phó hoặc Hiệu trưởng nhà trường
sẽ lưu thông tin về hành vi vi phạm trên
hệ thống Veracross. Nhà trường sẽ
thông báo cho phụ huynh.

Ví dụ về các vi phạm Cấp độ 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiếp tục tái diễn các vi phạm Cấp
độ 2
Gây nguy hiểm cho bản thân hoặc
người khác
Thách thức giáo viên nhiều lần
Hành vi phá hoại nghiêm trọng
Hút thuốc
Lạm dụng về thể chất và bằng lời nói
Bắt nạt – về thể chất/bằng lời nói/
qua mạng
Trộm cắp thông tin cá nhân

Ví dụ về các biện pháp xử lý
vi phạm Cấp độ 3

•
•
•
•
•

Tin tặc
Kích động, xúi giục người khác

•
•
•
•
•

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
Xây dựng biểu đồ hành vi tích cực
của cá nhân với sự trợ giúp của giáo
viên tư vấn học đường
Hệ thống liên lạc giữa gia đình và nhà
trường (thông qua hình thức email,
biểu đồ hành vi hoặc nhật ký)
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
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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
thành tích học tập của học sinh hoặc
khả năng hoàn thành nhiệm vụ của
nhân viên nhà trường.
Các thành viên cộng đồng trường UNIS
Hà Nội phải ứng xử theo hướng tôn
trọng bản thân và người khác để gìn giữ
những giá trị mà sứ mệnh nhà trường
đã đề ra. 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.

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 nạt là
hành vi không thể dung thứ, thông qua
chương trình giáo dục mang tính phòng
ngừa trên quy mô toàn trường nhằm
thiết lập các quy trình nhất quán và hiệu
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quả trong điều tra và xử lý hành vi bắt
nạt học đường.

Định nghĩa hành vi
bắt nạt
Bắt nạt là hành vi gây hấn “lặp đi lặp
lại, 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”.
Bắt nạt là bất kỳ hành vi nào nhằm mục
đích gây tổn hại hoặc đe dọa về mặt
thể chất, tinh thần, xã hội hay bằng lời
nói đối với một cá nhân hay một nhóm
người và vi phạm quyền cảm thấy an
toàn và được bảo vệ của một cá nhân.
Những hành vi này tuyệt đối không thể
dung thứ trong cộng đồng trường UNIS
Hà Nội.

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 email, điện thoại di
động, hình ảnh hoặc các phòng
chat nhằm sỉ nhục và hành hạ
người khác.

Báo cáo với phụ huynh
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 3, 4, 5. 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 học 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. Bài thi sẽ cung cấp
thông tin chính thống để hỗ trợ chúng
tôi đưa ra các quyết định mang tính
chuyên môn và sư phạm. Bài thi thường
được tổ chức vào tháng 2 hàng năm.

Nhà trường thường xuyên liên lạc với
phụ huynh trong suốt năm học để trao
đổi với phụ huynh về thành tích và sự
tiến bộ của học sinh:

Lịch họp mặt và
tổng kết
Quý 1: Họp mặt giáo viên - phụ huynh
Cuối kỳ 1: Báo cáo tổng kết kỳ 1
Cuối kỳ 1: Họp mặt giáo viên – phụ
huynh
Quý 3: Họp mặt do học sinh chủ trì
Cuối kỳ 2: Báo cáo tổng kết cuối năm

Họp mặt giáo viên
– phụ huynh
Đây là các buổi họp mặt nhằm báo
cáo với phụ huynh về thành tích, lĩnh

vực thế mạnh, cũng như các mục tiêu
cần thực hiện để củng cố thêm những
mặt còn yếu kém của con em mình.
Giáo viên sẽ nhân cơ hội này giải đáp
thắc mắc, báo cáo thành tích, xử lý các
vướng mắc của phụ huynh và giúp họ
xác định vai trò của mình trong việc
giáo dục con cái.

Đánh giá kết quả
học tập
Học sinh khối lớp 3 – lớp 5 sẽ thực hiện
bài kiểm tra môn Tiếng Anh và Toán
ngẫu nhiên trên máy tính vào cuối mỗi
năm học. Phụ huynh sẽ được thông
báo kết quả kiểm tra.

Họp mặt do học
sinh chủ trì
Các buổi họp mặt này có sự tham gia
của cả học sinh và phụ huynh. Các em
sẽ tham gia trao đổi về hoạt động học
tập cũng như thành tích của mình với
phụ huynh. Với sự hỗ trợ và hướng dẫn
của giáo viên, các em sẽ tự lựa chọn nội
dung muốn thảo luận. Phụ huynh có cơ
hội tìm hiểu cách thức và nội dung con
em mình học tại trường thông qua một
loạt kinh nghiệm học tập được trình bày
trong buổi gặp mặt.
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Các chương trình hỗ trợ khác
dành cho học sinh
nhằm thúc đẩy và củng cố quá trình
học tập, phát triển cũng như sức khỏe
thể chất và tinh thần của học sinh. Giáo
viên tư vấn có thể làm việc với từng cá
nhân học sinh và gia đình các em, làm
việc với nhóm nhỏ học sinh hay giảng
bài trước cả lớp, hoặc trên cơ sở tham
vấn cho từng cán bộ nhà trường. Dịch
vụ này bao gồm:

•
•
•

•
•
Trường UNIS Hà Nội cung cấp các
chương trình Tư vấn, Hỗ trợ học tập, Trị
liệu Ngôn ngữ/Khả năng nói và Tư vấn
tâm lý cho học sinh. Đội ngũ Trợ giúp
học sinh của nhà trường cam kết giúp
đỡ các em thành công cả về mặt học
thuật cũng như xã hội.
Nhà trường sẽ đề xuất dịch vụ hỗ trợ
cho học sinh trên cơ sở các quan sát
và đánh giá chuyên môn của giáo viên,
hệ thống dữ liệu giáo dục, kết quả học
tập trước đây và hiện tại, các bài kiểm
tra học lực, và/hoặc đánh giá của các
chuyên gia y tế có liên quan.

Hỗ trợ học tập
Giáo viên làm nhiệm vụ Hỗ trợ học tập
sẽ hợp tác chặt chẽ với học sinh, giáo
viên và phụ huynh nhằm giúp đỡ những
trẻ cần hỗ trợ thêm để hoàn thành
chương trình học. Các giáo viên này có
thể làm việc với từng học sinh, nhóm
nhỏ học sinh, hay từng lớp, hoặc làm
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việc với giáo viên Trường Tiểu học để
đưa ra các biện pháp can thiệp trong
phạm vi lớp học.

Trị liệu Ngôn ngữ
và Khả năng nói
Chuyên gia trị liệu ngôn ngữ và khả
năng nói sẽ làm việc với các học sinh
cần hỗ trợ về khả năng phát âm, ngôn
ngữ, sự lưu loát và giọng nói. Học sinh
được chẩn đoán mắc các vấn đề về
ngôn ngữ và khả năng nói thường sẽ
tiếp nhận trị liệu một mình hoặc theo
nhóm nhỏ. Phụ huynh và giáo viên chủ
nhiệm cũng sẽ được cung cấp các biện
pháp hỗ trợ học sinh trong môi trường
học tập.

Tư vấn
Giáo viên tư vấn Trường Tiểu học sẽ hỗ
trợ học sinh, phụ huynh và giáo viên

Đánh giá học sinh gặp các vấn đề về
mặt xã hội, cảm xúc và/hoặc hành vi
Tiến hành tư vấn cho từng cá nhân
hoặc theo nhóm nhỏ
Xây dựng và quản lý các chương
trình hỗ trợ học sinh (các khóa học
dành cho phụ huynh, hỗ trợ học sinh
vượt qua giai đoạn chuyển tiếp)
Tham vấn với phụ huynh và giáo viên
Giảng dạy về Đánh giá mức độ căng
thẳng tâm lý (PSEL) trước lớp

Tư vấn tâm lý
Trường UNIS Hà Nội có một chuyên gia
tâm lý làm việc toàn thời gian, có khả
năng thực hiện một loạt bài kiểm tra
tâm lý học giáo dục để xác định xem
nhà trường có thể đáp ứng tốt nhất nhu
cầu của học sinh bằng cách nào. Học
sinh mới chuyển đến trường UNIS Hà
Nội sẽ được chúng tôi cung cấp dịch vụ
tư vấn tâm lý.

Hỗ trợ học sinh trải qua
giai đoạn chuyển tiếp

Bất kỳ giai đoạn chuyển tiếp nào, dù là
thay đổi lớp học, mất bạn bè, chuyển
trường hay thay đổi quốc gia sinh sống
đều tiềm ẩn nhiều thách thức đối với
trẻ. Thay đổi là không thể tránh khỏi
và mỗi trẻ có khả năng thích ứng khác
nhau. Phản ứng của từng trẻ, mức độ
dễ dàng và thời gian trẻ cần để vượt
qua giai đoạn chuyển tiếp là rất khác
nhau và thường phụ thuộc vào tính
cách của trẻ. Mỗi khi có sự thay đổi,
việc phải rời bỏ hoặc mất đi bạn bè
chính là điều khó khăn nhất đối với các
em. Mức độ sâu sắc của mối quan hệ
giúp chúng ta dự đoán trước trẻ sẽ đau
buồn nhiều hay ít. Nếu trẻ từ chối sự
thay đổi, trẻ có thể sẽ rơi vào trạng thái
phủ nhận. Trẻ sẽ kiên trì giữ các thói
quen cũ và chủ động kháng cự mọi
thay đổi. Trẻ có thể sẽ tỏ ra tức giận,
băn khoăn lo lắng hoặc sợ hãi, liên tục
càu nhàu và phàn nàn.

Các giáo viên tư
vấn của chúng tôi
sẽ hỗ trợ học sinh
trải qua giai đoạn
chuyển tiếp như
thế nào?
Học sinh chuyển ĐẾN trường
UNIS Hà Nội

•

•

•

Học sinh chuyển ĐI khỏi
trường UNIS Hà Nội

•

Vào đầu năm học, tất cả học sinh
mới của trường sẽ có cơ hội tham gia
các buổi định hướng dành cho học
sinh mới với giáo viên tư vấn.
Giáo viên tư vấn sẽ tìm cách thiết lập
mối quan hệ với học sinh mới để các
em có được một người thân thiết và
quen thuộc với các em trong những
tuần đầu tiên tại trường.

Giáo viên tư vấn sẽ tập hợp học sinh
mới thành các nhóm nhỏ để tham
gia vào hoạt động ‘Chào mừng đến
trường UNIS Hà Nội’, đây là hoạt
động nhằm giúp học sinh hòa nhập
dễ dàng và nhanh chóng vào ngôi
trường mới.

•

Giáo viên tư vấn sẽ hỗ trợ học sinh
sắp chuyển trường tập hợp thành
các nhóm nhỏ để tham gia vào hoạt
động khác nhau. Các hoạt động này
được thiết kế giúp cho các em hiểu
rõ hơn về quy trình chuyển trường.
Mục tiêu là hỗ trợ các em chuyển
tiếp thành công.
Nhà trường sẽ gửi tặng tất cả học
sinh sắp chuyển đi một chiếc áo
phông đặc biệt của trường UNIS Hà
Nội như một món quà chia tay, rất
nhiều em muốn được bạn bè ký tặng
lên chiếc áo này.

Elementary School Handbook

39

Phụ huynh có thể
làm gì để hỗ trợ
các em?
•

•
•
•

•

Nếu con em quý vị gặp khó khăn với
sự thay đổi sắp xảy ra trong cuộc
sống, hãy tìm hiểu cảm xúc và suy
nghĩ của chúng. Đây cũng là cơ hội
để các em tìm hiểu về bản chất của
sự thay đổi trong cuộc sống của
chúng ta
Tính toán trước các chi tiết trong
thực tiễn
Liên tục nhấn mạnh vào các khía
cạnh tích cực của sự thay đổi
Nhận thức được vai trò của mình với
tư cách là phụ huynh trong quá trình
chuyển tiếp (quý vị đang hỗ trợ hay
gây cản trở?)
Chủ động hỗ trợ, ví dụ, nếu con em
quý vị là người hướng ngoại, hãy thiết
lập mạng lưới bạn bè cho các em
(sử dụng skype hay email hoặc các
phương thức khác)
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

Cẩn thận lắng nghe các thắc mắc và
mối quan tâm của con em mình
Trong một số trường hợp, cần có
các buổi tư vấn ngắn hạn để giúp
các em chấp nhận thay đổi
Khuyến khích các em tìm hiểu về các
khía cạnh của sự thay đổi – có hoạt
động mới nào mà các em có thể
tham gia?
Trường học mới như thế nào?
Lớp học thiết kế ra sao?
Phòng ngủ mới của con trông như
thế nào?
Cho các em tự lựa chọn trong quá
trình chuẩn bị
Giúp các em tận dụng lợi thế mà sự
thay đổi này mang lại để sẵn sàng
cho sự thay đổi kế tiếp
Liên hệ với giáo viên tư vấn học
đường nếu quý vị cần thêm thông tin
hỗ trợ

Hoạt động ngoại khóa

Mục đích 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.
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. Để biết thêm thông tin chi tiết
về chương trình Hoạt động ngoại khóa,
vui lòng đọc cuốn Sổ tay Hoạt động
ngoại khóa tại www.unishanoi.org/
co-curricular.
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Hoạt động dã
ngoại
Các chuyến thăm quan và dã ngoại
là một phần không thể thiếu trong đời
sống học sinh tại trường UNIS Hà Nội.
Các chuyến dã ngoại nhằm mục đích
khám phá văn hóa địa phương và mở
rộng hoạt động học tập liên quan đến
các Chủ đề nghiên cứu (UoI). Bất kỳ
học sinh nào tham gia các chuyến dã
ngoại do nhà trường tài trợ đều phải
có sự cho phép bằng văn bản của phụ
huynh hoặc người giám hộ. Quy định
này áp dụng cho các chuyến dã ngoại
diễn ra trong ngày học. Nhà trường sẽ
gửi thông báo trước cho phụ huynh.
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Hoạt động cắm
trại của học sinh
lớp 5
Trường UNIS Hà Nội tổ chức cho học
sinh khối lớp 5 tham gia dã ngoại ngoài
phạm vi Hà Nội. Chuyến dã ngoại này
thường được tổ chức vào mùa thu và
kéo dài 3 ngày. Học sinh đã từng vi
phạm kỷ luật có thể sẽ bị cấm tham
gia các chuyến dã ngoại ngoài thành
phố tùy vào quyết định của giáo viên và
Hiệu trưởng nhà trường.

Hội đồng học sinh
Mô hình Hội đồng học sinh Trường Tiểu
học là cơ hội để đại diện học sinh của
các lớp thuộc khối 2 – 5 trình bày quan
điểm của mình nhằm cải thiện hoạt
động của nhà trường. Mục đích thứ hai
của mô hình này là đem lại cơ hội để
các em học sinh xây dựng một cộng
đồng trường học sôi nổi thông qua việc
tổ chức các hoạt động cộng đồng và
đóng góp ý kiến vào các buổi họp của
nhà trường. Học sinh nào cũng có thể
ứng cử vào Hội đồng học sinh, mỗi lớp
sẽ có hai đại diện được lựa chọn thông
qua một quy trình bầu cử dân chủ và
các em sẽ đại diện cho lớp mình để
tham gia vào các cuộc họp hội đồng
học sinh trong suốt năm học.

Hướng dẫn phụ huynh
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. Nếu phụ
huynh hoặc người giám hộ rời khỏi Hà
Nội, họ phải chỉ định một người đại
diện/giám hộ (người giám hộ) và thông
báo cho nhà trường bằng văn bản trước
chuyến đi. 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.
Điều này bao gồm việc tham gia tất cả
các cuộc họp được tổ chức liên quan
đến sự tiến bộ của trẻ. Người giám hộ
phải được ủy quyền để thay mặt phụ
huynh ký tất cả các giấy tờ và tài liệu
cũng như được ủy quyền để đưa ra các
quyết định chấp thuận bằng miệng.
Người giám hộ phải đảm bảo các tiêu
chuẩn tại gia đình để đảm bảo trẻ có
thể tập trung vào hoạt động học tập.
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
càng sớm càng tốt.

Dịch vụ thông tin
liên lạc
Bản tin của nhà trường: Tờ
Tin tức
Tin tức là bản tin hàng tuần của trường,
gửi đến phụ huynh qua mạng vào thứ
Sáu hàng tuần. Đây là bản tin được cá
nhân hóa tổng hợp các thông tin cập

nhật về các lớp học của con và về khối
lớp của con. Bản tin này bao gồm cả
các thông báo của Ban lãnh đạo nhà
trường, Hội đồng quản trị và Tổ chức
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 mới sắp diễn ra.
Phòng Phát triển chịu trách nhiệm phát
hành “Tin Tức”. Quý vị có thể xem nội
dung Tin tức thông qua địa chỉ https://
blogs.unishanoi.org hoặc trên website
nhà trường tại www.unishanoi.org/
newshub

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 gửi email đến admissions@
unishanoi.org để thông báo nếu có bất
kỳ thay đổi nào hoặc cập nhật trên hệ
thống hông tin trường học Veracross
của chúng tôi.

Website
Website của trường UNIS Hà Nội cung
cấp thông tin cho các đối tượng bên
ngoài nhà trường, về quy trình tuyển
sinh, tiểu sử cán bộ nhân viên, thông
tin chung về nhà trường cũng như cuộc
sống tại Hà Nội. Website cũng chứa
đựng các thông tin hoạt động và nội
dung bản tin của nhà trường – tờ Tin
tức.

Kỷ yếu trường UNIS Hà Nội
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 và
mỗi học sinh của trường UNIS Hà Nội
sẽ được nhận một bản miễn phí.
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Họp mặt phụ
huynh

Các vướng mắc
của phụ huynh

Nhà trường tổ chức rất nhiều buổi họp
mặt và phổ biến thông tin cho phụ
huynh xuyên suốt năm học, bao gồm:

Với những vấn đề không thể giải quyết
được qua các buổi họp mặt với giáo
viên và với những thắc mắc liên quan
đến việc vận hành nhà trường nói
chung, quý vị nên trao đổi với Hiệu phó
nhà trường. Quý vị có thể đặt lịch hẹn
qua Thư ký Hiệu phó Trường Tiểu học.
Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết,
quý vị có thể liên hệ với Hiệu trưởng
Trường Tiểu học và tiếp theo là Giám
đốc nhà trường.

•
•

•

Hoạt động “Họp mặt cộng đồng
trường với Giám đốc nhà trường”
Hoạt động Cà phê sáng với Ban lãnh
đạo Trường Tiểu học được tổ chức
hàng tháng – đây là sự kiện tổng
hợp vừa nhằm phổ biến thông tin, tổ
chức hội thảo cho phụ huynh vừa là
buổi giải đáp thắc mắc không chính
thức
Các diễn đàn của phụ huynh, các
buổi phổ biến thông tin và các buổi
họp mặt của Tổ chức cộng đồng
trường học.

Quý vị có thể xem thông tin chi tiết trên
lịch hoạt động của trường UNIS Hà Nội.

Trao đổi với giáo
viên
Phụ huynh có thể ghé thăm lớp trước
khi bắt đầu và sau khi kết thúc ngày
học. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn trò
chuyện với giáo viên của con em mình
lâu hơn, vui lòng đặt lịch hẹn riêng qua
email hoặc nhờ học sinh chuyển thư
cho giáo viên. Nếu quý vị muốn liên hệ
với giáo viên trong giờ học, vui lòng gửi
tin nhắn qua Thư ký Trường Tiểu học.
Trong trường hợp khẩn cấp, quý vị nên
trao đổi trực tiếp với Thư ký Trường Tiểu
học.
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Các yêu cầu thay đổi chính sách của
nhà trường và phản đối quyết định của
Giám đốc nhà trường có thể sẽ được
trình lên HĐQT. Mọi hoạt động trao đổi
với HĐQT phải được thực hiện bằng
văn bản và phải được gửi đến Chủ tịch
HĐQT trường UNIS Hà Nội. Các quyết
định liên quan đến chính sách của nhà
trường chỉ được đưa ra trên cơ sở ý kiến
thống nhất của HĐQT trong các cuộc
họp định kỳ hoặc bất thường.

Lộ trình giải quyết các vướng mắc
của phụ huynh:
Phụ huynh
Giáo viên chủ nhiệm/Giáo viên
Hiệu phó
Hiệu trưởng
Giám đốc
HĐQT

•

Trợ giúp ngôn ngữ

Quý vị có thể xem thông tin chi tiết trên
website của nhà trường tại địa chỉ www.
unishanoi.org/sco
Chúng tôi rất hoan nghênh sự tham gia
tình nguyện của quý vị phụ huynh. Để tìm
hiểu thêm về cách thức đóng góp vào
hoạt động của nhà trường, vui lòng liên
hệ qua email: CLO@unishanoi.org

Hội phụ huynh khối lớp

Phụ huynh tham
gia vào hoạt động
của trường
Tổ chức cộng đồng trường
học (SCO)
Tổ chức cộng đồng trường học UNIS
Hà Nội là tổ chức bao gồm toàn bộ phụ
huynh và giáo viên nhà trường.
Khi ghi danh cho con em mình tại trường
UNIS Hà Nội, phụ huynh nghiễm nhiên trở
thành 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, góp phần
vào sự phát triển của nhà trường và phối
hợp với Ban quản lý nhà trường.

Phụ huynh có thể:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tham dự các hoạt động và sự kiện
SCO (xem chi tiết trên lịch hoạt động
của nhà trường)
Tham gia vào các hội nhóm tình
nguyện như, Spring Fair Committee
(Hội chợ mùa xuân), Book Sale
Committee (Hoạt động bán sách),
Snack Sale Committee (Hoạt động
bán đồ ăn nhẹ) v.v...

Hội phụ huynh khối lớp đóng vai trò hỗ
trợ và liên kết giữa giáo viên, phụ huynh
và học sinh, đặc biệt là những gia đình
mới gia nhập cộng đồng trường UNIS
Hà Nội. Các đại diện Hội phụ huynh khối
lớp cũng trợ giúp Hiệu trưởng và đóng
vai trò cầu nối giữa Hiệu trưởng và SCO.
Phụ huynh có thể tình nguyện ứng cử
vào Hội phụ huynh khối lớp sau khi danh
sách các lớp được công bố vào tháng
Sáu hoặc trong cuộc họp SCO đầu tiên
của năm học hoặc gửi email đến địa chỉ
SCO@unishanoi.org. Nhiệm vụ có thể
bao gồm:

•

•

Hỗ trợ chào đón các gia đình học sinh
mới

•

Hỗ trợ 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

•

Tham gia hoạt động Bán sách
Tổ chức và tham gia chào mừng Ngày
Liên Hợp Quốc
Tham gia vào Hội phụ huynh lớp
Trở thành tình nguyện viên thư viện
Tổ chức các hoạt động xã hội để xây
dựng cộng đồng

•

Trao đổi với giáo viên chủ nhiệm về
các hoạt động hỗ trợ mà Hội phụ
huynh có thể tiến hành xuyên suốt
năm học.
Giới thiệu bản thân với các gia đình
học sinh mới qua email, điện thoại và
qua các hoạt động Cà phê sáng.
Quảng cáo về các sự kiện và hoạt
động của Trường Tiểu học.
Tham dự các buổi cà phê sáng/phổ
biến thông tin được tổ chức hàng tháng
với Ban lãnh đạo Trường Tiểu học
Phản hồi các thông tin quan trọng về
nhà trường cho phụ huynh, và phản
hồi các thông tin quan trọng về phụ
huynh cho Ban lãnh đạo Trường Tiểu
học và SCO
Tham dự các buổi định hướng/phổ
biến thông tin của khối lớp mình.
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