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LỜI CHÀO MỪNG CỦA CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC 

 

Kính gửi Quý Phụ Huynh/ Người giám hộ, 

 

Thay mặt Hội đồng Giáo dục, chúng tôi xin chào đón tất cả các em học sinh đến với Hệ thống Giáo dục Tesla. Dù là học sinh cũ hay học sinh 

mới, các em đều có thể yên tâm rằng Tesla là nơi mang đến cho các em chương trình giáo dục hiện đại và toàn diện theo tiêu chí “Tất cả 

học sinh đều được quan tâm”, giúp các em phát triển hài hòa cả về tri thức, tâm hồn, thể chất và thẩm mĩ. 
 

Cuốn Sổ tay này được biên soạn nhằm giúp các em học sinh và Quý phụ huynh hiểu được triết lí giáo dục và các quy định, chính sách của 

Tesla nhằm đảm bảo mỗi học sinh đều nhận được lợi ích tối đa trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường. 
 

Với mục đích bảo vệ và phục vụ, các quy định được soạn ra và thực thi nghiêm túc vì lợi ích chung của học sinh, phụ huynh và giáo viên. 

Do vậy, Quý phụ huynh và học sinh vui lòng đọc kĩ và nắm rõ các quy định, chính sách trong Sổ tay này và đừng ngần ngại liên hệ với chúng 

tôi nếu có bất kì thắc mắc nào. 
 

Chúc toàn thể các em học sinh một năm học mới thành công. 

 

Chào thân ái. 

 

Giám đốc điều hành 

Nguyen Huong Trung  
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LỜI CHÀO MỪNG CỦA TỔNG HIỆU TRƯỞNG 

 
Kính gửi Quý Phụ Huynh, 
 
 
Tôi rất vui mừng chào đón các em học sinh đến với năm học 2020-2021. Kể từ khi thành lập trường vào năm 2015, Trường Song Ngữ Tesla 

đã, đang và sẽ tiếp tục mang đến một chương trình giảng dạy đầy sáng tạo với nền tảng vững chắc do chương trình giáo dục MOET mang 

lại, thêm vào đó là chương trình Tesla +M vô cùng độc đáo. Với sự tập trung vào việc phát triển ngôn ngữ cũng như dạy, học bằng cả tiếng 

Anh và tiếng Việt, Hệ thống Giáo dục Tesla đảm bảo sự phát triển toàn diện và đáp ứng những yêu cầu của ngôn ngữ mẹ đẻ cùng với kỹ 

năng giao tiếp trong tiếng Anh.  Phương pháp tích hợp này giúp cho học sinh của Hệ thống Giáo dục Tesla có cơ hội được tiếp xúc với sự 

cân bằng về nghệ thuật và công nghệ bên cạnh đó là các môn học chính để mỗi học sinh được tiếp nhận một nền giáo dục có giá trị và 

phù hợp với con đường tương lai.  

 

Từ những năm đầu và trong suốt quá trình học tập tại Hệ thống Giáo dục Tesla, cách tiếp cận này mang đến cho mỗi đứa trẻ khả năng 

phát triển trí tò mò bẩm sinh thông qua nhấn mạnh vào việc tìm hiểu và khám phá, để các bé tìm tòi dựa vào sở thích và khả năng một 

cách tự chủ, có cơ hội tiếp xúc thường xuyên với việc học đa ngành và theo ngữ cảnh, nơi các môn học thường được mở rộng để cung cấp 

các ví dụ trong các tình huống thực tế. Việc chúng tôi áp dụng các phương pháp giảng dạy đương đại bên cạnh các phương pháp truyền 

thống, sẽ đảm bảo rằng các em phát triển một cách cân bằng, toàn diện và độc lập, được trang bị các kỹ năng cho một thế giới luôn thay 

đổi và tiến bộ. 

 

Năm 2020 là một thời gian cực kỳ thú vị trong lịch sử Hệ thống Giáo dục Tesla, khi chúng tôi bắt tay vào thực hiện một phương pháp mới, 

theo tiêu chuẩn quốc tế và được dẫn dắt bởi một nhóm các nhà giáo dục quốc tế có kinh nghiệm. Là một thành viên của gia đình Tesla, 

Quý Phụ huynh sẽ được chứng kiến và sẽ là một phần của sự chuyển đổi này trong vài năm tới. 

 

Tôi có niềm tin mạnh mẽ vào tầm quan trọng của sự hợp tác trong học tập để tạo ra một cộng đồng học tập thực sự và tôi mong muốn 

thiết lập và nuôi dưỡng mối quan hệ hợp tác này với Quý Phụ huynh. Vui lòng  xem qua Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi của chúng tôi 

để hiểu cách Hệ thống Giáo dục Tesla tin tưởng rằng chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình. 

Tôi rất mong muốn được đồng hành cùng với Quý Phụ huynh trong suốt năm học. 

 
 

Chúc toàn thể các em học sinh một năm học mới thành công, 
 

Simon Lee 

Tổng hiệu trưởng 

 
 
 



Tesla – Parent Student Handbook -Tesla 2020-2021 4 

 

TẦM NHÌN 
 
Trở thành tập đoàn giáo dục hàng đầu bằng việc mang đến cho các em học sinh niềm đam mê khoa học và công nghệ thông qua việc phát 

triển mạnh mẽ các kỹ năng ngôn ngữ. 

 

SỨ MỆNH 
 
Mang đến cho Học sinh môi trường giáo dục toàn diện dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa giảng dạy khoa học và công nghệ hiện đại của 

phương Tây với giáo dục văn hóa truyền thống phương Đông: 

 

Chúng tôi thực hiện sứ mệnh bằng việc 
 
 

Kết hợp chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (Bộ GD & ĐT) với Chương trình tiếng Anh học thuật tiêu chuẩn quốc tế thông 

qua yêu cầu và phương pháp tiếp cận dự án. 
 

Làm việc với đội ngũ giáo viên, nhân viên và quản trị viên chuyên nghiệp từ nước ngoài và Việt Nam với chuyên môn giáo dục cao, tận 

tâm với nghề, cam kết chất lượng giảng dạy và học tập. 
 

Nuôi dưỡng mối quan hệ giữa Giáo viên - Học sinh mang đến niềm tin cho Phụ huynh, luôn đồng hành với Phụ huynh trong hành trình 

giáo dục con cái bằng việc khuyến khích Học sinh vượt qua khả năng của chính mình. 
 

Trang bị nền tảng giáo dục vững chắc cho Học sinh từ khi còn nhỏ để các em có được kiến thức và kỹ năng tốt gốp phần thành công khi 

trưởng thành. 
 

Mang đến cho các em môi trường học tập, trải nghiệm thú vị. 
 

 

Giá trị cốt lỗi 
 

Tiên phong 
§ Dẫn đầu và hướng dẫn  
§ Chủ động  
§ Tiếp nhận hòa nhập trao đổi văn hóa 
§ Tìm hiểu thông qua đặt câu hỏi  
§ Đam mê khám phá 
 

Cam kết 
§ Tự tin đối mặt với nghịch cảnh  
§ Dám dấn thân  
§ Học hỏi từ thử thách 
 

 
 

Trải nghiệm 
§ Tiếp cận và trải nghiệm sự mới lạ  
§ Nhiệt tình  
§ Chia sẻ tình yêu cuộc sống, yêu con người  
§ Tiếp thu kiến thức sâu rộng  
§ Thích nghi dễ dàng với mọi hoàn cảnh  
 

Sáng tạo 
§ Tự định hướng và đổi mới  
§ Duy trì niềm đam mê học tập và nghiên cứu khoa học  
§ Tinh thần lạc quan, sáng tạo 
§ Chủ động, giải quyết vấn đề một cách độc lập  
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LỊCH SỬ VỀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC TESLA 
 
Tên và thương hiệu của Hệ thống Giáo dục Tesla (Tesla Education Group) được đặt theo tên nhà khoa học lỗi lạc Nikola Tesla, ông là 

một trong 10 nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại. Thương hiệu của Nhà trường dựa trên tầm nhìn của người sáng lập, nhằm phát 

triển cho Học sinh toàn diện về đạo đức, kỹ năng sáng tạo, năng lực học tập tốt - đặc biệt là về công nghệ, khoa học và thiết kế - thể 

chất, xã hội và tinh thần. 
 

Tập đoàn Giáo dục Song ngữ Quốc tế Tesla (TBIS) được thành lập năm 2015, cung cấp các chương trình giảng dạy Mầm non, Tiểu học 

và Trung học cơ sở theo chương trình giáo dục tích hợp tiêu chuẩn quốc tế.  Học sinh được khám phá, phát triển cá nhân, tương tác và 

trải nghiệm. Ở mỗi giai đoạn, Nhà trường cố gắng chuẩn bị cho Học sinh đối mặt với nhiều thử thách mà Học sinh sẽ gặp phải khi bước 

ra xã hội và thế giới. Đó là một hành trình đáng nhớ, bồi đắp tình bạn, khích lệ tinh thần phấn đấu không ngừng của Học sinh, Giáo 

viên, Phụ huynh và cựu Học sinh, và cũng là hành trình thúc đẩy tinh thần bềnh bỉ của Nhà trường đưa Tập đoàn giáo dục Song Ngữ 

Quốc tế Tesla dẫn đầu trong ngành giáo dục. 
 

Nhà trường mở cơ sở Tesla thứ hai với tổng số 200 Học sinh từ Mầm non đến Tiểu học và đang tiếp tục triển khai chương trình giảng 

dạy tích hợp chuẩn quốc tế được xây dựng dựa trên Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

với các môn học cụ thể được dạy và học bằng tiếng Anh và tiếng Việt, đồng thời triển khai các môn học về thiết kế, công nghệ và trí tuệ 

nhân tạo cho tất cả các cấp học tại Tesla để hướng tới các mục tiêu giáo dục. Chúng tôi mong muốn xây dựng Hệ thống giáo dục Tesla 

là nơi nuôi dưỡng và đào tạo những bạn trẻ khát khao tri thức, đam mê khoa học, công nghệ và nghệ thuật; chuẩn bị kỹ năng hội nhập 

toàn cầu, sẵn sàng học hỏi vì sự tiến bộ của nhân loại, khả năng lãnh đạo và luôn đi đầu với tinh thần của nhà khoa học Tesla. 
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BAN LÃNH ĐẠO CẤP CAO  
 

  HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Thành viên+CEO 
Nguyễn Hương Trung 

 

Thành viên 
Huỳnh Nam Trung 

 

Thành viên 
Thẩm Quyền Anh 

 

Thành viên 
Nguyễn Thị Quỳnh Lâm 

 

Thành viên 
Robin Klymov 
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 NHÓM LÃNH ĐẠO CHUYÊN MÔN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tổng Hiệu trưởng 
Simon Lee 

 

Hiệu trưởng MN, TiH 
Sẽ được thông báo sớm 

 

Hiệu trưởng chương 
trình Bộ GD&ĐT  

Nguyễn Trường Tồn 
 

Hiệu trưởng MN 
chương trình Bộ GĐ&T 

Lê Thị Hồng Son 
 

Hiệu trưởng MN 
chương trình Bộ GĐ&T 
Nguyễn Thị Kim Hiếu 

 

Điều phối chương 
trình Tih 

Nguyễn Hà Huyền Kim 
 

Điều phối chương 
trình MN 

Phạm Thị Hương Trà 
 

Điều phối chương 
trình Tih 

Nguyễn Thị Quỳnh Diên 
 



Tesla – Parent Student Handbook -Tesla 2020-2021 8 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ LỘ TRÌNH HỌC TẬP 

BẬC MẦM NON 

 

Giáo dục Mầm non được xây dựng dựa trên một chương trình giảng dạy tích hợp với các môn học cụ thể được dạy và học bằng tiếng 

Anh và tiếng Việt theo các tiêu chuẩn quốc tế. 

Trẻ em thích tự nhiên khám phá, trải nghiệm, hay đặt câu hỏi. Mặc dù các em phạm sai lầm nhiều lần nhưng vẫn cố gắng... Trẻ em có 

sở thích rất phong phú và đa dạng. Nhà trường giáo dục Học sinh dựa trên tiền đề phát triển tự nhiên mà trẻ em được xem là người 

thừa hưởng những tố chất đó. Chính những bản năng này giúp cho trẻ em dễ dàng tiếp thu kiến thức khi trưởng thành. Chương trình 

giảng dạy của chúng tôi là những kỹ năng, kiến thức và dựa trên các yêu cầu. Tất cả chúng ta đều cần kiến thức và cơ bản nhất là ngôn 

ngữ. Khả năng giao tiếp mang đến hiệu quả cao trong học tập, vì vậy chúng tôi thiết lập các bài học dựa trên nền tảng phát triển ngôn 

ngữ và tiếng mẹ đẻ là rất quan trọng. Nếu trẻ em sử dụng tốt ngôn ngữ thứ nhất thì sẽ thành công trong việc học ngôn ngữ thứ 2. 

 

BẬC TIỂU HỌC 
 

Việc học từ lớp 1 đến lớp 5 tại Tesla được xây dựng dựa trên Chương trình Tú tài Quốc tế cấp Tiểu học với các môn học cụ thể được dạy 

và học bằng tiếng Anh và tiếng Việt. 

Học sinh Mầm non lên Bậc Tiểu học sẽ phát triển ý thức về bản sắc. Thế giới của các em là những gì gần gũi và thực tế diễn ra ở Việt 

Nam. Do đó, Nhà trường xây dựng chương trình giảng dạy với mục đích phản ánh nền văn hóa đó. Học sinh hiểu và tiếp thu nhanh 

chóng thông qua các ví dụ cụ thể như người dân Việt Nam, các tòa nhà và giao thông. Việc học trừu tượng là không khả thi và không 

cần thiết trong giai đoạn này. Tuy nhiên, ở lứa tuổi Tiểu học, Học sinh rất yêu thích về thế giới của khủng long, biển cả, anh hùng và đó 

cũng là ý tưởng tuyệt vời để xây dựng việc học. Vào những năm cuối của bậc Tiểu học, chúng tôi hy vọng Học sinh sẽ trở thành những 

người học tự tin và tiên phong trên mọi lĩnh vực theo đúng giá trị cốt lõi của Nhà trường. Chúng tôi đòi hỏi sự tôn trọng, khoan dung 

và mong muốn Học sinh cởi mở, suy nghĩ, có kỹ năng và hiểu biết. 

 

BẬC TRUNG HỌC 

 

Việc học từ lớp 6 đến lớp 10 tại Tesla được xây dựng dựa trên Chương trình Tú tài Quốc tế Trung cấp với các môn học cụ thể được dạy và 

học bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Việc học lớp 11 và lớp 12 tại Tesla sẽ được xây dựng dựa trên Bằng Tú tài quốc tế mà Tesla đã bắt đầu 

quá trình nộp đơn để cấp cho các học sinh của mình. 

Hệ thống giáo dục Tesla quyết định phát triển tầm nhìn và sứ mệnh bằng Phương pháp điều tra và tiếp cận dựa trên dự án được giảng 

dạy ở bậc Trung học. Đây là chương trình học kết hợp hợp các tiêu chuẩn của Bộ GD & ĐT với phương pháp nghiên cứu dự án, tạo ra cơ 

hội tiếp tục gắn kết văn hóa, lịch sử Việt Nam với thế giới và hình thức giảng dạy này phù hợp với Hệ thống giáo dục Tesla. 
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Chương trình giảng dạy ở bậc Trung học được tiếp tục sử dụng các yêu cầu của Bộ GD & ĐT để Học sinh đạt được những kiến thức sau: 

 

• Bối cảnh toàn cầu 

• Danh tính và mối quan hệ 

• Định hướng theo không gian và thời gian 

• Biểu hiện cá nhân và văn hóa 

• Cải tiến khoa học và kỹ thuật 

• Toàn cầu hóa & bền vững 

• Công bằng và phát triển 

• Hơn nữa, chúng tôi nhấn mạnh khả năng tư duy và nghiên cứu thông qua giao tiếp và tự quản lý. 

• Các môn học ở bậc Trung học tại Tesla Education là: 

 
1 – NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC (Tiếng Việt) 

2 – HỌC NGÔN NGỮ (Tiếng Anh)  

3 – TOÁN HỌC  

4 – NGHIÊN CỨU XÃ HỘI 

5 – KHOA HỌC  

6 – NGHỆ THUẬT (VISUAL, DRAMA, MUSIC)  

7 – THIẾT KẾ  

8 – GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ SỨC KHỎE 
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ĐỊA CHỈ VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ 
 
TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TESLA 

Cơ sở I: 

171B Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Đường dây nóng: 0984948080 

Email: admission@tesla.edu.vn  

 

Cơ sở II: 

Golden Mansion, 119 Phổ Quang, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: +84(028)73079889 

Đường dây nóng: 0989948080 

FAX: +84(08)62548080 

 

Phòng Tuyển sinh bắt đầu làm việc từ 7:30 sáng đến 16:00 chiều 
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THỦ TỤC ĐI HỌC VÀ VẮNG MẶT 
 

Việc đi học thường xuyên là rất quan trọng để đạt được kết quả học tập và phát triển tối ưu. Học sinh phải đi học trừ khi bị ốm hoặc ở 

nhà vì các vấn đề cá nhân hoặc gia đình khẩn cấp. Có nhiều thủ tục vắng học khác nhau. 
 

Nếu con Quý Phụ huynh bị ốm hoặc đi học khá muộn, vui lòng gọi cho Nhân viên Phòng Tuyển sinh của Nhà trường qua số điện thoại: 

0984948080 Tân Bình, và 0989948080 Phổ Quang 

Tin nhắn của Quý Phụ huynh sẽ được chuyển đến Giáo viên chủ nhiệm và Trưởng bộ phận. 
 

Khi Học sinh quay lại trường sau khi nghỉ học, việc vắng mặt đó phải được Phụ huynh giải thích bằng văn bản và gửi cho giáo viên chủ 

nhiệm. Lưu ý nội dung bao gồm: 

• Tên và lớp học của Học sinh 

• Ngày vắng 

• Lý do vắng mặt (có giấy chứng nhận của bác sĩ nếu vắng mặt hơn một tuần) 

• Chữ ký của Quý Phụ huynh hoặc Người giám hộ. 

 

Học sinh về sớm 

Nếu học sinh rời khỏi khuôn viên trường ngay trong giờ học, Quý Phụ huynh vui lòng gửi thông báo bằng văn bản cho Nhà trường. Giấy 

xin phép của Phụ huynh phải được trình cho Giáo viên chủ nhiệm. Trưởng bộ phận / Hiệu trưởng sẽ cấp cho Học sinh giấy phép nghỉ 

sớm. Khi rời khỏi trường, học sinh phải xuất trình giấy phép nghỉ sớm này cho Nhân viên Phòng Tuyển sinh và Bảo vệ. Học sinh Mầm 

non phải được đón từ lớp học và ký tên tại Phòng Tuyển sinh. 

 

Nghỉ học  

Trong trường hợp cần thiết vắng mặt vì lý do cá nhân hoặc gia đình, Phụ huynh Học sinh phải gửi yêu cầu nghỉ học bằng văn bản cho 

Hiệu trưởng khối/ Tổng Hiệu trưởng 

 

Đi học trễ 

Việc học sinh đến trường đúng giờ luôn được Nhà trường đánh giá cao. Nếu Phụ huynh xác định Học sinh có thể bị trễ học, vui lòng gọi 

cho Nhân viên Phòng Tuyển sinh để thông báo trước. 
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QUY ĐỊNH AN TOÀN, SỨC KHỎE 
 

Hệ thống giáo dục Tesla có các quy trình toàn diện về khẩn cấp và an toàn. Nhà trường tổ chức các cuộc tập trận khẩn cấp thường xuyên 

để Nhân viên và Học sinh phản ứng nhanh trong trường hợp khẩn cấp. Có hai tín hiệu báo động khác nhau, một tín hiệu báo động rằng 

tòa nhà phải được sơ tán và một tín hiệu báo kẻ đột nhập và một tín hiệu thứ ba cho thấy tất cả rõ ràng. Sau đây là tổng quan ngắn 

gọn về các thủ tục của Nhà trường: 

• Nếu báo động cấp một phát ra, mọi người rời khỏi tòa nhà bằng cách đi bộ nhanh đến lối thoát hiểm gần nhất. 

• Học sinh phải làm theo hướng dẫn của nhân viên và không nên chạy hoặc nói chuyện. 

• Tất cả Học sinh phải đến trực tiếp khu vực bố trí được chỉ định trước và báo cáo với giáo viên chủ nhiệm. 

• Tất cả Học sinh phải ở lại trong khu vực bố trí này cho đến khi được nhân viên hướng dẫn quay trở lại các tòa nhà. 

• Nếu âm báo động cấp hai phát ra, mọi người tiến đến vị trí an toàn gần nhất, khuất tầm nhìn của cửa sổ và cửa ra vào, và 

khóa cửa. 

 

Tất cả Học sinh phải ở lại với giáo viên của lớp mình, đảm bảo tất cả các bước bảo vệ phòng được thực hiện và mọi người vẫn im lặng 

và bình tĩnh. 
 

Tất cả các giáo viên, nhân viên, học sinh và khách sẽ ở trong khu vực cách ly cho đến khi được ban giám hiệu nhà trường thông báo rõ 

ràng. 

 

Nhà trường tập trung cao vào chế độ ăn uống lành mạnh, bổ dưỡng và cân bằng. Nghiên cứu gần đây cho thấy ăn uống lành mạnh ở 

trường làm cho trẻ ổn định hơn về mặt cảm xúc, cải thiện khả năng chú ý và nắm bắt các khái niệm. Mỗi ngày, Nhà trường sử dụng 

nhiều loại thực phẩm tươi và tự nhiên, được chuẩn bị trong nhà bếp. Chúng tôi khuyến khích các gia đình lựa chọn lành mạnh và hỗ trợ 

sáng kiến dinh dưỡng tại Tesla. 

Lưu ý: Nếu con Quý Phụ huynh bị dị ứng hoặc cần thực phẩm đặc biệt, vui lòng thông báo cho chúng tôi về vấn đề này trong mẫu lý 

lịch sức khỏe. Vui lòng thông báo cho giáo viên chủ nhiệm về bất kỳ dị ứng, khuyết tật, sợ hãi, không thích mạnh mẽ hoặc bất kỳ điều 

kiện nào khác ảnh hưởng đến sức khỏe, hạnh phúc hoặc khả năng hoạt động trong nhóm của con Quý Phụ huynh. 

Trong trường hợp bị bệnh, vui lòng gọi báo cho Phòng Tuyển sinh trước 8:00 sáng vào ngày con Quý Phụ huynh sẽ không đến trường 

hoặc thông báo qua email admission@tesla.edu.vn. Vì lý do bảo mật (Học sinh bị thất lạc, lỡ xe buýt, v.v.) chúng tôi yêu cầu Quý Phụ 

huynh gọi trực tiếp. Thông báo của bên thứ ba sẽ không được chấp nhận trừ Quý Phụ huynh thông báo bằng văn bản. 

 

Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe ở trường. Để đảm bảo lối sống lành mạnh và năng động, Nhà trường 

luôn hợp tác chặt chẽ với gia đình và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Trong những tuần đầu tiên của năm học mới 

và thông qua giáo dục thường xuyên, chúng tôi khuyến khích các em Học sinh rửa tay bằng xà phòng, đánh răng và rửa sạch mặt sau 
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khi ăn. Hơn nữa, chúng tôi dạy các em cách cư xử khi bị bệnh (làm sạch mũi, vứt bỏ khăn giấy đã sử dụng, v.v.) Nhân viên của chúng 

tôi khử trùng bàn, ghế và dọn dẹp phòng học và hành lang mỗi ngày. Các đồ chơi và vật liệu cũng được làm sạch và khử trùng một cách 

thường xuyên. 

 
Trường hợp bị bệnh 

Nếu con Quý Phụ huynh bị ốm trong giờ học, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý Phụ huynh ngay khi con Phụ huynh được đưa đến phòng 

Y tế của Nhà trường. Chúng tôi sẽ yêu cầu Quý Phụ huynh đón con vì một trong những lý do sau:  

• Tiêu chảy / nôn quá mức 

• Phát ban nặng và không rõ 

• Sốt 

• Thở bất thường (trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi sẽ liên lạc với bệnh viện ngay lập tức) 

• Các bệnh truyền nhiễm khác 

• Chấy trên đầu 

• Lưu ý: Con của Quý Phụ Huynh phải không có triệu chứng trước khi quay lại trường để đảm bảo sức khỏe cho những Học sinh 

khác. Trong trường hợp có bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào, chúng tôi yêu cầu bác sĩ phê duyệt rằng đứa trẻ vẫn khỏe mạnh. 

 

Trong trường hợp tai nạn 

Nhà trường tập trung cao vào việc dạy trẻ em xác định các quy tắc an toàn để ngăn ngừa thương tích hoặc tai nạn. Thành viên của 

nhóm giáo dục Nhà trường được học khóa đào tạo sơ cấp cứu với chứng nhận đặc biệt trong hành động cấp cứu khẩn cấp. Trong trường 

hợp tai nạn xảy ra ở trường, chúng tôi đảm bảo an toàn cho con Quý Phụ huynh trước tiên và thông báo cho Quý Phụ huynh ngay lập 

tức. Nếu chăm sóc y tế là khẩn cấp, bác sĩ gia đình của Phụ huynh và / hoặc một bệnh viện gần đó sẽ được liên lạc. Trong những trường 

hợp nghiêm trọng nhất, nếu Phụ huynh không thể đến trường trước khi xe cứu thương đến, một thành viên của đội ngũ giáo viên nhân 

viên trường sẽ đi cùng con Quý Phụ huynh đến bệnh viện. 

	
Chính sách nhận thuốc  

Nhà trường yêu cầu sự cho phép bằng văn bản để quản lý thuốc cho con Quý Phụ huynh. Phụ Huynh sẽ nhìn thấy mẫu nhận thuốc đính 

kèm trong cuốn sổ tay này. Bất kỳ loại thuốc nào cũng phải được dán nhãn, đựng trong hộp và bao gồm đơn thuốc của Bác sĩ với liều 

lượng và hướng dẫn cách sử dụng thuốc. 

Lưu ý: Nếu không có sự cho phép bằng văn bản, Nhà trường sẽ không nhận quản lý thuốc. 
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KỲ VỌNG CỦA NHÀ TRƯỜNG 

 

NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG 

Giáo viên, Nhân viên hỗ trợ và quản trị phải mặc đồng phục khi làm việc tại trường. Học sinh mặc đồng phục của trường khi đi học (trừ 

những ngày mặc trang phục tự do). Học sinh Mầm Non phải mang giày dép thích hợp. 

Lưu ý: Tất cả quần áo bên ngoài phải được dán tên đầy đủ để dễ nhận biết. Quý Phụ huynh vui lòng viết tên của Học sinh vào mạc quần 

áo đồng phục của Nhà trường, áo khoác, ba lô và hộp ăn trưa, bình nước. 

 

Chính sách trang điểm/ kiểu tóc/hình xăm 

Học sinh không được phép trang điểm / sơn móng tay khi đến trường. Học sinh nên nhuộm tóc màu sắc tự nhiên và cắt tóc gọn gàng. 

Học sinh không được phép xâm hình. 

 

Chính sách đeo trang sức 

Học sinh không được phép đeo nhiều trang sức có giá trị lớn về mặt tiền bạc hoặc tình cảm. Học sinh có thể đeo một đôi bông tai trơn.  

Học sinh không được phép bấm thêm lỗ ở tai, không kẻ lông mày và đeo bông tai có kích thước vòng lớn hoặc dài vì lý do an toàn. 

Học sinh nên nhận thức được mối quan tâm an toàn và ăn mặc phù hợp. Trong một số trường hợp nhất định, (ví dụ: Giáo dục thể chất, 

Phòng thí nghiệm khoa học, Nghệ thuật và bất kỳ buổi nào khác mà việc đeo trang sức là không phù hợp do lo ngại về an toàn), giáo 

viên sẽ yêu Học sinh tháo bất kỳ đồ trang sức nào trước khi học. 

Phụ huynh cần đảm bảo về tác phong ăn mặc của Học sinh phải thể hiện sự tôn trọng các giá trị và tiêu chuẩn của dân tộc Việt Nam, 

phản ánh tốt về Nhà trường và cộng đồng quốc tế. 

 
Các hướng dẫn mặc trang phục tự do 

Khi học sinh không bắt buộc phải mặc đồng phục đến trường, Học sinh nên mặc quần áo phù hợp, đồng màu sắc với đồng phục - không 

cho phép mặc áo quá ngắn, hở lưng. Học sinh được phép mặc váy ngắn hoặc quần sọt.  Học sinh không được phép mang dép hai quai 

trong những ngày mặc trang phục tự do. 

 

Giao tiếp, các câu hỏi và thông tin  

Nhà trường hoan nghênh Phụ huynh trao đổi cởi mở. Tùy theo yêu cầu, Phụ huynh vui lòng trao đổi trực tiếp qua e-mail với giáo viên, 

qua điện thoại, ghi chú hoặc gặp mặt trực tiếp. Nếu phụ huynh có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc nào hoặc cần thêm thông tin về các bài học, 

dự án, tổ chức lớp học hoặc bất kỳ lời khuyên giáo dục nào khác, vui lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm trước. Nếu Quý Phụ huynh 

cảm thấy việc trao đổi với đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi phù hợp hơn, vui lòng liên hệ với phòng tuyển sinh để sắp xếp một cuộc hẹn. 

Quý Phụ huynh vui lòng xem Chính sách liên lạc để biết thêm chi tiết. 
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Lưu ý: Nhà trường tổ chức Hội nghị dành cho Phụ huynh-Giáo viên suốt trong năm và cũng mời Quý Phụ huynh đến tham dự ngày hội 

thông tin, Coffee sáng thứ 7 được tổ chức thường xuyên. 

 

Thủ tục đưa đón Học sinh 

Đối với các lớp Mầm non và Tiểu học, khi đưa con đi học vào buổi sáng, Quý Phụ huynh phải đi cùng con đến cổng chính và đảm bảo 

Giáo viên phụ trách biết con của Quý Phụ huynh đã đến trường. Nếu Quý Phụ huynh nhờ người khác đến “đón” con sau giờ tan học, 

người được chỉ định đón thay Quý Phụ huynh vui lòng xuất trình thẻ đưa đón. Nhà trường sẽ không cho phép người khác đến đón Học 

sinh mà không xuất trình thẻ đưa đón. Phòng Tuyển sinh sẽ cấp cho Quý Phụ huynh thẻ đưa đón Học sinh. 

Khi con Quý Phụ huynh nhập học, Phụ huynh có thể ủy quyền cho các thành viên trong gia đình, bạn bè và những người khác đón con 

bạn (vui lòng sử dụng mẫu đơn ủy quyền). Nếu người nào khác không có trong đơn ủy quyền, đến đón Học sinh, Nhà trường cần Quý 

Phụ huynh xác nhận bằng văn bản và người đón sẽ phải xuất trình thẻ căn cước (hộ chiếu…). Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ với giáo 

viên chủ nhiệm lớp để được hướng dẫn 

Lưu ý: Nếu bạn chưa đồng ý bằng văn bản, Nhà trường sẽ không cho con Quý Phụ huynh rời khỏi trường. 

 

Đưa đón Học sinh bằng xe bus  

Nhà trường có cung cấp dịch vụ xe buýt cho tất cả Học sinh. Sự an toàn, niềm vui của Học sinh và tài xế xe buýt là điều quan trọng hàng 

đầu. Vì vậy, Nhà trường đã đưa ra các quy tắc xe buýt và mong muốn các em được tuân thủ mọi lúc. Chúng tôi yêu cầu Phụ huynh xem 

lại thông tin này và giải thích với con của Quý Phụ huynh, để Nhà trường có thể đảm bảo rằng phương tiện xe buýt đưa đón Học sinh 

vẫn là phương thức an toàn nhất. 

 
Nội quy xe buýt 

• Luôn đeo Dây an toàn 

• Ngồi yên chỗ của mình trong suốt quá trình di chuyển của xe buýt 

• Không thay đổi chỗ ngồi 

• Không ăn trên xe buýt 

• Tôn trọng quyền và tài sản của người khác 

• Nói chuyện nhẹ nhàng, lịch sự 

• Tuân theo chỉ dẫn của tài xế xe buýt, Bảo mẫu xe buýt hoặc giáo viên phụ trách 

 

Các hoạt động sau giờ học 

Cần có sự cân bằng tốt giữa giáo dục và bồi dưỡng thể chất trong quá trình phát triển của Học sinh. Các hoạt động bao gồm thể thao, 

nghệ thuật, âm nhạc, phát triển ngôn ngữ, thủ công và các trò chơi. Điều quan trọng là Học sinh có cơ hội trải nghiệm những hoạt động 
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này giúp Học sinh có nhiều cơ hội chơi với nhau hơn sau giờ học. Các hoạt động được thay đổi thường xuyên và tất cả Học sinh được 

quyền lựa chọn các hoạt động mà các em thích trước khi bắt đầu tham gia. 

 

Tham quan/dã ngoại 

Ở bậc Tiểu học và Trung học cơ sở, các chuyến dã ngoại có thể ở lại qua đêm để có thể học và khám phá mở rộng cho một nhiệm vụ 

nhất định. Chi phí của những chuyến đi này, bao gồm vận chuyển và chỗ ở, được tính toán và gửi cho Phụ huynh sớm trước khi chuyến 

dã ngọai bắt đầu. 

Nhà trường có sự đồng ý của Phụ huynh cho tất cả các chuyến đi tham quan / dã ngoại và Phụ huynh được quyền từ chối trong đơn xin 

nhập học. 

 

Giáo viên chủ nhiệm lớp thỉnh thoảng sẽ sắp xếp các chuyến đi dã ngoại. Giáo viên chủ nhiệm sẽ thông báo cho Quý Phụ huynh trước 

khi chuyến đi bắt đầu. Nội dung thông báo gửi đến Quý Phụ huynh về chi tiết cụ thể của chuyến đi đã ngoại, chẳng hạn như điểm đến, 

mục đích và phương tiện vận chuyển. Vào đầu năm học, Nhà trường sẽ phát mẫu đơn tham quan, do đó không học sinh nào được phép 

tham gia chuyến đi thực địa mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Phụ huynh, thông qua chữ ký Phụ huynh trên mẫu đơn 

tham quan. Nếu Phụ huynh không đồng ý cho con đi dã ngoại, Học sinh sẽ được đưa vào lớp khác trong suốt thời gian của chuyến đi dã 

ngoại. Nhà trường sẽ sử dụng xe buýt của trường hoặc phương tiện giao thông công cộng để phục vụ cho chuyến đi dã ngoại. Khi Nhà 

trường lên bất kỳ kế hoạch nào cho chuyến đi dã ngoại, Phụ huynh sẽ được thông báo trước về địa điểm, thời gian, phương tiện đi lại 

và nội dung của chuyến đi dã ngoại. Các thủ tục đảm bảo an toàn sẽ được giải thích và xem xét cụ thể với Học sinh. Học sinh cần mặc 

đồng phục của trường trong các chuyến đi dã ngoại trừ khi có quy định khác. 

 
Các chuyến đi dã ngoại được xem là một phần quan trọng trong học tập và tất cả các Học sinh cần tham gia vào các hoạt động của 

chương trình theo kế hoạch. Chuyến đi dã ngoại là một hoạt động giáo dục có liên quan đến tất cả các thành viên trong lớp và ở các lớp 

khác. Nó liên quan đến việc chuẩn bị trước cho hoạt động, đánh giá theo dõi và thảo luận trên lớp sau chuyến đi. 

 

Đồ dùng cá nhân 

Học sinh được phép mang đồ chơi nhỏ đến trường như sách, búp bê, nhạc yêu thích, v.v. Vui lòng không mang tiền, đồ có giá trị hoặc 

đồ chơi điện tử đến trường. 

Lưu ý: Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ đồ vật bị mất hoặc bị hỏng. Do đó, Quý Phụ huynh vui lòng dán nhãn tất 

cả đồ dùng cá nhân của Học sinh để đảm bảo Học sinh nhận đúng đồ của các em khi trở về nhà. 

 
Lưu ý dành cho Học sinh Mầm Non: Học sinh Mầm non sẽ cần một bộ quần áo dự phòng, Phụ huynh vui lòng mang theo tã và khăn 

ướt đối với các em Học sinh của lớp Little Explorer và trang bị cho bé giầy phù hợp khi di chuyển trong khuôn viên trường. 

Học sinh cấp 2 được trang bị tủ khóa riêng để cất giữ túi và sách của các em. 
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Sử dụng điện thoại bàn/ điện thoại di động 

Học sinh chỉ được sử dụng điện thoại của Nhà trường trong trường hợp khẩn cấp. Nhà trường biết rằng điện thoại di động đang là một 

công cụ phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Đôi khi sử dụng điện thoại trong quá trình đi học có thể mang lại cảm giác an toàn cũng 

như cần liên lạc cho Phụ huynh khi gặp trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, Quý Phụ huynh vui lòng hỗ trợ trong việc thực hiện: 

• Học sinh không được sử dụng điện thoại di động ở khuôn viên trường trong giờ học, trừ khi giáo viên cho phép sử dụng như 

một phần của bài học (chỉ dành cho Học sinh cấp 2) 

• Nếu Học sinh mang điện thoại đến trường, Học sinh phải tắt nguồn điện loại và bỏ vào cặp trong suốt giờ học. 

• Nếu Nhà trường phát hiện bất kỳ Học sinh nào sử dụng điện thoại di động trong ngày mà không được phép sẽ bị tịch thu điện 

thoại và Nhà trường chỉ đồng ý gửi trả lại điện thoại cho Phụ huynh. 

• Học sinh mang điện thoại di động đến trường có thể sẽ xảy ra rủi ro cho các em. 

• Phụ huynh không nên gọi điện thoại cho Học sinh trong giờ học hoặc gọi cho Nhà trường để nói chuyện với con. Trong trường 

hợp khẩn cấp, Quý Phụ huynh vui liên hệ với Phòng tuyển sinh để gửi tin nhắn cho con mình. 

• Phụ huynh vui lòng tắt điện thoại khi vào lớp học hoặc tham dự các hội nghị và các cuộc họp để không bị gián đoạn đối với 

các chương trình của Nhà trường. 

• Giáo viên, nhân viên hạn chế sử dụng điện thoại di động trong lớp học. 

 
Bảng điểm 

Bảng điểm chính thức phải được gửi trực tiếp đến phụ huynh tại trường. Vui lòng cung cấp một phong bì có dán tem cho mục đích này. 

Bảng điểm chính thức cầm tay chỉ có thể được cấp nếu có nhu cầu đặc biệt hoặc điều kiện phát sinh. Thông thường, Bảng điểm chính 

thức cầm tay sẽ không có sẵn. Bảng điểm không chính thức có thể được trao cho Phụ huynh hoặc Học sinh tại văn phòng trường sau ba 

ngày khi có yêu cầu. Thời gian này có thể dài hơn vào cuối mỗi học kỳ để cho phép cập nhật bảng điểm với điểm hiện tại. 

Bản sao bảng điểm không chính thức sẽ được giới hạn (2) bảng cho mỗi học kỳ. Bảng điểm chính thức chỉ có thể được cấp trong các 

buổi học thông thường và không thể được cấp trong thời gian nghỉ học. Yêu cầu cấp bảng điểm trong kỳ nghỉ sẽ được Nhà trường gửi 

ngay khi học trở lại. 
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LỊCH HỌC 
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QUYỀN SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

 

Học sinh phải tuân thủ các nội quy, có hành xử đúng mực và làm theo hướng dẫn với các hoạt động thường nhật tại trường cũng như 

các chính sách về việc sử dụng hệ thống điện tử tại Tesla. 

 

Học sinh không được phép: 

• Tham gia vào các cuộc tấn công cá nhân có tính chất thành kiến hay kì thị, bắt nạt người khác qua các phương tiện truyền thống trực 

tuyến. 

• Đăng tải những thông tin gây thiệt hại, nguy hiểm hay gián đoạn hoạt động của trường. 

• Truy cập, đăng tải hoặc gửi bất kì tài liệu mang tính chất thô tục, khiêu dâm, bất hợp pháp, hoặc gây ra xung đột, kì thị đối với người 

khác. 

• Quấy rối người khác. Hành động được xem là quấy rối khi liên tục gây ra sự căng thẳng hay phiền toái cho người khác. 

• Cố ý hay không cẩn thận đăng tải những thông tin sai lệch, nói xấu người khác hay tổ chức. 

• Sử dụng những lời lẽ không phù hợp với môi trường giáo dục hoặc vi phạm nội quy của trường. 

• Sử dụng hệ thống thông tin trường học để tham gia vào bất kì hành động bất hợp pháp nào. 

• Xâm nhập tài khoản cá nhân của người khác hoặc giả mạo gửi tin nhắn điện tử. 

• Có các hành vi, cư xử không phù hợp khi giao tiếp trực tuyến, bao gồm cả sự giao tiếp với các cá nhân khác trên các trang web, mạng xã 

hội và trên các diễn đàn. 

• Truyền phát tài liệu, thông tin hoặc phần mềm vi phạm pháp luật. 

• Sử dụng mạng, máy tính hoặc tư liệu liên quan với mục đích thương mại. Học sinh không được cung cấp, mua/bán sản phẩm hay dịch 

vụ. 

• Sử dụng tài khoản của người khác, cố gắng để "đăng nhập" như một quản trị mạng, làm "tin tặc” hoặc cố tình truy cập ngoài thẩm 

quyền. 

• Truy cập tập tin tài liệu của người khác. Hành động này là bất hợp pháp. 

• Cố tình làm gián đoạn kết nối mạng hoặc phá hủy dữ liệu bằng cách phát tán virus hoặc bằng bất kì hình thức nào. Những hành động 

này là bất hợp pháp. 

• Thay đổi vị trí phần cứng, cài đặt thiết bị ngoại vi, cài đặt, đăng lên hoặc tải về các phần mềm, hoặc sửa đổi cài đặt các thành phần của 

mạng điện tử mà không có sự đồng y ́ của Phòng Công nghệ thông tin. 

• Giới thiệu hoặc đính kèm bất kì phần mềm hoặc phần cứng nào vào bất kì thành phần nào của mạng điện tử tại trường mà không 

thuộc sở hữu của trường hoặc không cho phép sử dụng bởi Phòng Công nghệ Thông tin. 

• Phá hoại máy tính, bất kì thành phần nào của mạng điện tử, hoặc các tư liệu liên quan đến kết nối mạng. 

• Tham gia vào các hoạt động khác trên mạng điện tử không nhằm phục vụ cho mục đích học tập. 
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Các thiết bị điện tử  

Phụ huynh tự trang bị Tablet/laptop cho học sinh với cấu hình thích hợp cho các môn công nghệ. Tuy nhiên Tesla vẫn có những thiết 

bị này dự phòng cho học sinh mượn trong trường hợp học sinh quên mang theo, thiết bị bất thình lình bị hỏng hoặc hết pin. 

Học sinh có trách nhiệm thông báo ngay cho giáo viên phụ trách khi phát hiện thiết bị điện tử cá nhân của mình hoặc do trường giao 

bị mất, bị hư hỏng, hoặc bị đánh cắp. 

Học sinh chịu trách nhiệm hoàn toàn về các thiết bị điện tử cá nhân mang đến trường, Tesla sẽ cung cấp locker cho học sinh để tiện 

quản lý tài sản của mình. 

Việc sử dụng thiết bị điện tử cá nhân của học sinh phải tuân thủ các quy định của trường. 

Giáo viên và Nhân viên phòng công nghệ thông tin sẽ không hỗ trợ hoặc cài đặt cấu hình bất kì thiết bị điện tử cá nhân nào trừ 

trường hợp do giáo viên phụ trách / trường yêu cầu vì mục đích học tập của học sinh. 

Nhà trường có quyền không cho phép học sinh sử dụng thiết bị cá nhân trong khuôn viên trường hoặc truy cập mạng và kết nối wifi 

do hành vi của mình. 
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HỘI PHỤ HUYNH HỌC SINH (PTA) 
 

Chúng tôi tập trung cao vào việc kết nối Phụ huynh với công đồng Nhà trường. Điều quan trọng nhất là Phụ huynh và Giáo viên thường 

xuyên liên lạc để đảm bảo sự tiến bộ và phát triển của Học sinh. Nhà trường đánh giá cao sự tham dự và giúp đỡ của Phụ huynh, đồng 

thời khuyến khích Phụ huynh tham gia tích cực vào cộng đồng Phụ huynh của Nhà trường. 

 

Năm học 2020-2021, PTA sẽ được Phụ huynh bầu vào đầu năm học. Nếu Quý Phụ huynh muốn tham gia là thành viên của PTA, Quý 

Phụ huynh có thể đề cử tên của mình trong Ngày bầu cử. Trở thành thành viên của PTA đòi hỏi rất nhiều sự cống hiến và cam kết, nhưng 

nó cũng cho phép Phụ huynh trở thành một phần tích cực trong nhóm và giúp chúng tôi phát triển nhà trường. 

 
Giao tiếp giữa Nhà trường và Phụ huynh 

Như đã đề cập trước đây, nếu có bất kỳ trường hợp nào cần thảo luận về các vấn đề học thuật, thì cần thiết nên có một cuộc hẹn với 

giáo viên. Phụ huynh có thể liên lạc với giáo viên bằng cách viết thư cho giáo viên theo địa chỉ email @tesla và giáo viên sẽ trả lời trong 

vòng 24 giờ hoặc sổ liên lạc dành cho Học sinh Mầm Non hoặc ManageBac cho Học sinh Tiểu học và Trung học (sẽ có thêm thông tin 

sớm về ManageBac). Các kênh này là vô giá để duy trì mức độ đối thoại tốt giữa đội ngũ giáo viên và Phụ huynh. Vui lòng xem lại chính 

sách giao tiếp và kiểm tra ManageBac hàng ngày. Tất cả các vấn đề liên quan đến quản trị cần được giải quyết trực tiếp với bộ phận 

hành chính của Nhà trường. Vui lòng xem Chính sách giao tiếp để biết thêm chi tiết. 

 

Hội đồng Học sinh 

Điều quan trọng là Học sinh ở trường có tiếng nói và khả năng thảo luận ý kiến của mình. Mỗi Lớp từ Tiểu học đến Trung học chọn một 

đại diện tham gia Hội đồng Học sinh. Nhóm học sinh này gặp gỡ thường xuyên với một thành viên trong đội ngũ giáo viên để thảo luận 

về những ý tưởng và quan điểm có thể làm cho trường học trở thành một môi trường tốt hơn và hạnh phúc hơn cho tất cả Học sinh. 
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MẦM NON 

Thông tin dành cho Phụ Huynh và người giám hộ 

Sổ liên lạc 

• Vui lòng kiểm tra sổ liên lạc của Học sinh hàng ngày để đảm bảo Quý Phụ huynh nhận được thông tin phản hồi và 

thông tin thường xuyên từ giáo viên chủ nhiệm. 

• Sổ liên lạc là một công cụ hữu ích để phụ huynh giao tiếp với giáo viên chủ nhiệm 

Đồng phục 

• Học sinh phải mặc đồng phục đến trường. Đồng phục, bao gồm quần áo, balo, túi rút, mũ, bình nước có sẵn để mua 

tại trường để chuẩn bị cho con Quý Phụ huynh. 

• Tất cả quần áo phải được dán nhãn phù hợp. 

• Quý Phụ huynh vui lòng mang thêm cho Học sinh một bộ đồ dự phòng (không phải là đồng phục). 

• Quý Phụ huynh cho Học sinh mang giầy, dép phù hợp với tuổi của Học sinh. Dép xỏ ngón không có quai hậu sẽ 

không được chấp nhận. 

Môn bơi 

• Tất cả Học sinh Mầm non đều có các lớp học bơi để hình thành bản năng tự tin khi ở trong nước, học an toàn dưới 

nước và phát triển kỹ năng bơi lội của Học sinh. 

• Lớp học bơi được tổ chức hàng tuần. 

• Phụ huynh sẽ được thông báo trước về lịch học bơi của con mình. 

• Vào những ngày có giờ học bơi, Phụ huynh vui lòng chuẩn bị trang phục bơi, khăn tắm và kem chống nắng để 

Học sinh mang theo và Học sinh có thể để lại trường nếu Phụ huynh muốn. 

Các hoạt động sau giờ học 

• Chi tiết về các hoạt động có sẵn sẽ được gửi cho Quý Phụ huynh mỗi term. 

• Nếu Quý Phụ huynh muốn con mình tham gia vào các hoạt động này, vui lòng điền vào biểu mẫu đăng ký và gửi 

lại cho giáo viên chủ nhiệm. 

• Việc tham gia ASAs là tùy chọn ngoại trừ Học sinh đi học bằng xe buýt của trường. Học sinh đi học bằng phương 

tiện khác phải đăng ký ASA trong cả ba ngày. 

•  Việc đăng ký cho các hoạt động này sẽ dựa trên cơ sở “Học sinh đăng ký trước sẽ được ưu tiên”. Để được quyền ưu 

tiên, xin vui lòng đăng ký kịp thời. 
 

An toàn khi ở ngoài nắng 

• Học sinh cần đội mũ khi ra ngoài. Nếu Học sinh không có mũ, Học sinh có thể không được tham gia vào một số hoạt 

động. 
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• Phụ huynh nên mang theo cho Học sinh kem chống nắng để lại tại trường. 

Tài sản cá nhân 

• Đảm bảo đồ chơi và sách mang đến trường cho hoạt động ‘biểu diễn và hùng biện’, v.v. được dán nhãn rõ ràng. 

• Học sinh không nên mang thiết bị điện tử như iPad, máy ảnh, điện thoại đến trường, trừ những tiết học có yêu cầu 

các thiết bị này. 

Được ủy quyền đón Học sinh 

• Đảm bảo bất kỳ ai được phép đón con của Quý Phụ huynh sau giờ học đều có thẻ “đưa đón”. Vì lý do an toàn và an 

ninh, nhân viên sẽ không cho phép bất kỳ Học sinh nào rời khỏi cùng với một người không có giấy tờ tùy thân cần 

thiết. Thẻ đưa đón được cung cấp từ phòng tuyển sinh. 

• Hẹn đi chơi- nếu con Quý Phụ huynh đi chơi sau giờ học với một người bạn, giáo viên phải được thông báo bằng 

văn bản qua sổ liên lạc hoặc qua email trước 11 giờ sáng. 

Bệnh/ Vắng mặt  

• Nếu Học sinh phải nghỉ học vì ốm đau hoặc các lý do khác, vui lòng thông báo cho Bộ phận Tuyển sinh càng sớm 

càng tốt. 

Sinh nhật 

• Phụ huynh vui lòng thông báo trước cho giáo viên chủ nhiệm về việc tổ chức sinhh nhật cho con. Phụ huynh được 

phép mang bánh sinh nhật vào trường. Cô giáo chủ nhiệm sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đơn giản tại lớp cho 

Học sinh. 

• Nếu Quý Phụ huynh muốn lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật sau giờ học, Phụ huynh vui lòng báo để cô giáo gửi 

lời mời đến toàn bộ Học sinh trong lớp. Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm nếu tất cả Học sinh trong lớp 

không được mời. 

• Nếu Quý Phụ huynh chỉ muốn chọn và mời một số học sinh tham dự, Phụ huynh vui lòng tự mình mời trực tiếp. 

• Phòng học Little Explorers có sẵn, miễn phí, cho Phụ huynh Mầm Non sử dụng làm nơi tổ chức tiệc sau giờ học. Phụ 

huynh vui lòng đăng ký trước với Nhà trường để được Nhà trường đồng ý. Phụ huynh phải đảm bảo có người giám 

sát đầy đủ. Nhà trường cần 1 người lớn phụ trách giám sát cho 8 Học sinh. 

• Nếu bạn muốn sử dụng khuôn viên của lớp Little Explorers sau giờ học để tổ chức bữa tiệc sinh nhật hoặc một sự 

kiện khác, vui lòng liên hệ với Hiệu trưởng Mầm Non để biết thêm thông tin. 
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TIỂU HỌC 
 
Chương trình bậc Tiểu học khuyến khích Học sinh trở thành những người học độc lập và Nhà trường khuyến khích Học sinh tạo mối liên 

hệ giữa cuộc sống ở trường, cuộc sống ở nhà và cuộc sống trên thế giới. Tạo ra những kết nối này là bàn đạp để Học sinh trở thành công 

trong việc duy trì thói quen học tập suốt đời. 
 

Hệ thống giáo dục bậc Tiểu Học Tesla khuyến khích học sinh: 

• Phát triển tốt kỹ năng giải quyết vấn đề 

• Suy nghĩ nghiêm túc 

• Phát triển kiến thức và kỹ năng để áp dụng vào các tình huống hoặc nhiệm vụ mới 

• Luôn duy trì đặt câu hỏi 

• Phát triển ý thức về tư duy quốc tế 

• Hành động như là kết quả của quá trình học tập. 
 

Học sinh Tiểu học sẽ: 

• Tìm hiểu thông qua các yêu cầu 

• Xây dựng kiến thức đầu tiên 

• Làm việc cá nhân, với đối tác và theo nhóm 

• Tò mò, đặt câu hỏi, khám phá và tương tác với môi trường về thể chất, xã hội và trí tuệ 

• Được lắng nghe và hỗ trợ trong hành trình trở thành những người học độc lập, tự chủ 

• Học hỏi thông qua các kinh nghiệm khác biệt phù hợp với phạm vi khả năng và phong cách học tập trong một 

nhóm. 
 

Phụ huynh và giáo viên tiểu học sẽ giao tiếp bằng: 

• Thảo luận trực tiếp chính thức hoặc không chính thức theo chính sách của Nhà trường 

• Viết thư cho giáo viên theo địa chỉ email @esla của Giáo viên và Giáo viên sẽ trả lời trong vòng 24 giờ 

• Liên hệ với Phòng Tuyển sinh cho các vấn đề khẩn cấp. Nhân viên Phòng Tuyển sinh sẽ chuyển tiếp tin nhắn cho 

Giáo viên hoặc Học sinh khi cần thiết 

• Tin nhắn trong sổ liên lạc hàng ngày để đảm bảo trao đổi thông tin phản hồi và thông tin thường xuyên 

• Bản tin điện tử nêu bật các sự kiện và thành tích chính 

• Quý Phụ huynh vui lòng xem Chính sách liên lạc để biết thêm chi tiết. 

Đồng phục: 

Nhà trường có chính sách đồng phục bắt buộc và tất cả Học sinh được yêu cầu: 

• Mua các đồng phục học sinh bao gồm quần áo đồng phục, quần áo thun PE, quần short, balo học sinh, mũ. 
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• Mặc đúng đồng phục Học sinh đến trường mỗi ngày 

• Đi giày thể thao màu trắng và tất trắng 

• Đội mũ đi học mỗi ngày và tuân thủ chính sách ‘Không mũ, Không được chơi” 

• Mặc đồng phục thể thao / bơi lội phù hợp cho P.E. và các lớp học bơi 

• Có dán nhãn tên Học sinh trên tất cả quần áo và các vật dụng cá nhân khác 

 

Môn bơi 

Nhà trường luôn chú trọng vấn đề an toàn dưới nước. Tất cả học sinh Tiểu học sẽ:  

• Tham gia học bơi trong suốt cả năm 

• Ghi lại lịch trình bơi lội của sinh trong sổ liên lạc 

• Mang theo trang phục bơi, khăn và kem chống nắng vào những ngày bơi 

• Mang theo một sổ ghi chú đã ký nếu Học sinh không thể bơi vì bất kỳ lý do nào. 

 

Các hoạt động sau giờ học 

Nhà trường cung các các hoạt động ngoại khóa 3 ngày trong tuần. 

 

Tất cả học sinh Tiểu học: 

• Được khuyến khích đăng ký 2 hoạt động mỗi tuần vào Thứ Ba, Thứ Tư hoặc Thứ Năm. Học sinh đi xe buýt phải đăng 

ký 3 hoạt động, một hoạt động mỗi ngày  

• Sẽ nhận được thông báo về các hoạt động cho từng Term  

• Phải đăng ký cho các hoạt động do Học sinh chọn thông qua một biểu mẫu do Nhà trường cung cấp  

• Học sinh được ưu tiên tham gia các hoạt động đã đăng ký trước trên cơ sở “Người đến đến trước, sẽ được ưu tiên 

trước” 

• Sẽ không được phép chuyển đổi lựa chọn hoạt động khi Term học đã bắt đầu. 

 
Tài sản cá nhân: 

Học sinh Tiểu học cần phát triển các kỹ năng tự quản lý.  Tất cả học sinh sẽ: 

• Chỉ mang đến trường những vật dụng được dán tên của Học sinh 

• Được hướng dẫn phù hợp với lứa tuổi về cách tự quản lý tài sản  

• Không mang thiết bị điện tử như iPad, máy ảnh, điện thoại hoặc các vật dụng quý giá khác đến trường (trừ 

trường hợp môn học yêu cầu). 
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Đến trường và về nhà 

Sự an toàn của tất cả học sinh được Nhà trường ưu tiên quan tâm hàng đầu kể cả trong giờ học và sau giời học. Học sinh: 

• Phải đến trường trước 7.45 sáng 

• Phải để ba lô học sinh bên ngoài lớp học và chỉ được vào phòng nếu có mặt của nhân viên 

• Phải báo cáo với Bộ phận Tuyển sinh và nhận giấy báo muộn nếu Học sinh đến muộn 

• Sẽ chỉ được phép rời khỏi khuôn viên trường khi người được ủy quyền có thẻ “đón Học sinh”. Vì lý do an toàn và an 

ninh, nhân viên sẽ không cho phép bất kỳ Học sinh nào rời đi cùng với một người không có giấy tờ tùy thân cần 

thiết. Phòng Tuyển sinh sẽ cung cấp thẻ đưa đón Học sinh. 

• Phải mang theo giấy thông báo đi chơi của Học sinh sau giờ học với bạn bè, hoặc Phụ huynh có thể gửi email cho 

Giáo viên chủ nhiệm trước 7:30 sáng 

• Phải đến đón Học sinh muộn nhất là 16:30, lúc văn phòng trường đóng cửa. 

• Nhà trường sẽ cung cấp dịch vụ giữ Học sinh sau giờ học cho đến 6 giờ chiều nếu được yêu cầu trước và sẽ có tính 

phí. 
 

Bệnh/ Vắng mặt: 

Nhà trường coi trọng việc đi học tường xuyên của Học sinh. Chúng tôi mong Quý Phụ huynh sẽ: 

• Gọi điện, gửi email hoặc nhắn tin qua ManageBac để thông báo cho Giáo viên chủ nhiệm về sự vắng mặt của Học 

sinh và lý do 

• Cho Học sinh nhà nếu bị bất kỳ bệnh nào có thể lây truyền cho người khác 

• Hạn chế sắp xếp lịch nghỉ trong những ngày học. 
 

Sinh nhật được xem như là cơ hội để tổ chức cùng nhau: 
 

• Phụ huynh của Học sinh Lớp 1 & Lớp 2 có thể mang bánh đến trường để giáo viên chủ nhiệm tổ chức một buổi tiệc 

sinh nhật đơn giản. Giáo viên phải được Phụ huynh báo trước  

• Phụ huynh cần chuẩn bị các vật dụng cần thiết như đĩa giấy và giấy ăn cho việc cắt bánh và đựng bánh phát cho 

Học sinh trong lớp  

• Không nên mang bánh kem vì lớp không có trang bị tủ lạnh  

• Phụ huynh của Học sinh từ Lớp 3 đến Lớp 5 có thể mang bánh ngọt hoặc bánh hạnh nhân để tổ chức sinh nhật, Nhà 

trường sẽ không cho phép tổ chức sinh nhật trong lớp 

• Phụ huynh chỉ được phép phân phát giấy mời dự tiệc tại trường nếu tất cả Học sinh được mời tham dự. 
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CHÍNH SÁCH TRUNG THỰC, LIÊM CHÍNH TRONG GIÁO DỤC 
 
 
Nhà trường giáo dục tính trung thực và liêm chính cho Học sinh điều này có ảnh hưởng kết quả học tập của các em. Nhà trường có trách 

nhiệm khuyến khích học sinh tuân nguyên tắc - một trong những thái độ học tập. Nhà trường mong muốn tất cả học sinh công nhận 

quyền sở hữu tác phẩm và tham khảo tất cả các tác phẩm theo cách phù hợp với lứa tuổi. Nhà trường chịu trách nhiệm giảng dạy và 

mong muốn Học sinh đạt được các kỹ năng phù hợp với lứa tuổi. Bất kỳ hành vi nào của Học sinh nhằm mục đích đạt được lợi ích không 

công bằng trong học tập được xem là không trung thực. 

Không trung thực có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau: 

• Sao chép đoạn văn trong sách hoặc tài liệu trực tuyến, tác phẩm của một Học sinh khác hoặc gia sư tại nhà mà không có tài liệu tham khảo hoặc 

trích dẫn rõ ràng. Nhờ người khác dịch sang ngôn ngữ nước ngoài và sử dụng bản dịch đó thành tác phẩm của chính Học sinh làm. Học sinh sao 

chép tất cả các ý tưởng từ người khác, ngay cả khi ý tưởng đó được diễn giải theo cách của Học sinh.  

• Lấy tác phẩm của người khác để dự thi, hoặc trình một dự án đã hoàn thành dự án đã hoàn thành bởi người khác.  

• Làm gián đoạn quá trình kiểm tra, bằng cách truy cập trái phép vào tài liệu trong các bài kiểm tra hoặc kỳ thi, tiết lộ thông tin bí mật của kỳ thi, 

mạo danh Học sinh khác, sử dụng máy tính hoặc các tài liệu bị cấm khác.  

• Thông đồng với một Học sinh khác, cố ý cho phép Học sinh sao chép bài làm của họ. Lưu ý: không nên nhầm lẫn thông đồng với cộng tác nghĩa là 

các Học sinh khác được thừa nhận và được phép làm việc với người khác để hoàn thành một phần công việc. 

XÁC NHẬN CHÍNH SÁCH TRUNG THỰC, LIÊM CHÍNH TRONG GIÁO DỤC 

Quý Phụ huynh vui lòng ký tên và gửi về cho Giáo viên chủ nhiệm càng sớm càng tốt. 
 

 

___________________________________  ____________________ 

Tên Học sinh đã được in        Lớp 
 

 

___________________________________  ____________________ 

Chữ ký Học sinh                          Ngày 

Tôi đã giải thích cho con về chính sách này của Nhà trường. 
 

 

___________________________________   ____________________ 

Chữ ký của Phụ huynh     Ngày 

 
 
 
 


