
 

 

 

Câu hỏi và câu trả lời cho  
hội Thảo chương trình Tiểu học (Primary Years Programme) 

 
1. Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Tiểu học (PYP) có các tiêu chuẩn cụ thể không?  

Có, chương trình có đưa ra các tiêu chuẩn chi tiết cho các môn học NHƯNG yêu cầu các trường sử dụng các tiêu chuẩn đó thông qua các 
bài Tìm hiểu Nghiên cứu Chuyên sâu để tạo ra sự hiểu biết tốt hơn và lâu hơn đối với học sinh. 

Chương trình IB đã được sự công nhận của các nhà giáo dục quốc tế; đồng thời, được Ủy ban IB công nhận trên toàn cầu. Phụ huynh có 
thể tìm hiểu thêm về các tiêu chuẩn của chương trình IB trên website chính thức của tổ chức IB. Bằng IB được công nhận và ưu tiên tại các 
trường hàng đầu trên thế giới. 

 
2. Các nghiên cứu đã được thực hiện về hiệu quả của Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Tiểu học chưa ạ?  

Có, các nghiên cứu đã được thực hiện và kết quả cho thấy rằng học sinh Chương trình PYP linh hoạt hơn và cởi mở hơn để có thể học 
theo những cách khác nhau. 

Tất cả nghiên cứu đều được thực hiện cụ thể tại nhiều quốc gia. Kết quả nghiên cứu cho thấy học sinh IB có khả năng học tập độc lập, 
tự chủ, quản lý thời gian tốt và luôn có các kỹ năng cần thiết được chuẩn bị từ mầm non đến lớp 12. Do đó, các trường đại học trên thế giới 
luôn chủ động tuyển sinh học sinh tốt nghiệp IB. Phụ huynh có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website: ibo.org. 

 
3. Giáo viên dạy chương trình tú tài quốc tế được đào tạo khác biệt như thế nào?  

Tất cả giáo viên phải tham gia các chương trình bồi dưỡng chuyên môn của IB. Hàng năm, nhà trường phải cam kết với IB về ngân sách 
cụ thể để giáo viên phát triển chuyên môn. Đồng thời, sẽ có workshop leader từ phía IB để tổ chức những buổi hội thảo, đào tạo, phát triển 
chuyên môn tại trường hoặc hội thảo online, đào tạo từ xa,… Bắt buộc mỗi giáo viên tham gia dạy IB đều phải tham gia chương trình này. 

Tại Tesla, mỗi thứ 2 đều có hội thảo chuyên môn và trong chương trình PYP được thực hiện hàng tuần, luôn có phần cùng tham gia 
soạn bài, mỗi chủ đề đều có ý kiến của từng giáo viên. Điều phối viên (cô Kim) sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này, với sự hỗ trợ của thầy 
Klymor – Giám đốc học thuật. 

Ngoài ra còn có sự hỗ trợ từ IB, tham gia vào các chương trình trao đổi kinh nghiệm trên công cụ trao đổi tài liệu, thông tin chia sẻ trên 
khắp thế giới. 
 

4. Có phải việc triển khai Chương trình Tú tài Quốc tế có nghĩa là trường học của con tôi sẽ không dạy các tiêu chuẩn quốc gia 
hoặc địa phương không?  

Tesla là trường áp dụng chương trình giáo dục tích hợp, đồng thời đang là ứng viên của chương trình PYP, MYP và DP. Chính vì thế, 
học sinh muốn hoàn thành chương trình học bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu của IB. 

Với học sinh từ mẫu giáo đến lớp 5 (do không phải thi cử), phụ huynh có thể cung cấp học bạ để các bé chuyển trường. Từ lớp 6 – lớp 
8, chương trình học có 70-80% bằng tiếng Anh, 30% bằng tiếng Việt, bao gồm cả môn Văn-Sử-Địa nhằm giúp học sinh hiểu rõ về văn hóa 
dân tộc. Từ lớp 11- 12, học sinh bắt buộc phải học 100% bằng tiếng Anh (trừ môn tiếng Việt).  

Bằng cấp đầu ra cuối cùng là bằng Tú tài Quốc tế IB. Vì thế, phương pháp và nội dung giảng dạy phải đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí của 
IB. Tuy nhiên, bất cứ trường IB cũng có quyền sử dụng nội dung giảng dạy của quốc gia/quốc tế hoặc kết hợp cả chương trình quốc gia và 
quốc tế. 

 



 

 

 

5. Tesla đã công bố chương trình học bổng, học sinh đang học khối Mầm non/Tiểu học có thể đăng ký chương trình học bổng 
này không?  

Chúng tôi đưa ra chính sách này cho tất cả các học sinh đã là học sinh của Tesla. Chính sách này do Ban giám đốc đưa ra để dành cho 
các học sinh xuất sắc như trang web đã nêu. 

Mỗi năm số lượng học bổng được Ban Giám Đốc cấp ra sẽ tùy vào số lượng học sinh đăng ký nhập họvào năm đó và sẽ được công bố 
kết quả vào cuối mùa tuyển sinh.  
Cách nộp hồ sơ như sau: 

Bước 1: 

• Điền Đơn đăng ký nhập học và nộp Phí đăng ký Nhập học. 
• Điền Đơn đăng ký xét tuyển học bổng 

Bước 2. Nộp Đơn đăng ký tại văn phòng tuyển sinh của trường cùng với các hồ sơ liên quan. 

Thời hạn: Hạn chót nộp Hồ sơ xét tuyển học bổng: Thứ 6, ngày 15 tháng 1 năm 2021. 

Bước 3. Thi xét tuyển: Tất cả ứng viên đạt yêu cầu về thành tích học tập sẽ được mời tham dự buổi thi xét tuyển học bổng. Đề thi là GL 
Assessment bằng Tiếng Anh. 
Bước 4. Phỏng vấn với Hiệu Trưởng/ Hiệu Phó: Dành cho các ứng viên đạt yêu cầu ở vòng thi xét tuyển. 
Bước 5. Thông báo kết quả: Các ứng viên xuất sắc đạt kết quả tốt sau 2 vòng thi sẽ được trường gửi thông báo học bổng 

 BOG sẽ có quyết định duyệt học bổng cấp ra cho năm đó và thường thì cuối tháng 3 hàng năm khi đã chốt được số lượng tuyển sinh cho năm học 
mới. 

Học bổng Tesla mở rộng cho tất cả học sinh hiện đang học tại Tesla. Hiện trường có 10 học bổng cho chương trình MYP (từ lớp 6 đến lớp 10). Đây 
là cơ hội rất tốt để học sinh có thể học tại Tesla và phụ huynh sẽ được hỗ trợ một phần chi phí.  

  



 

 

 

 

6. Nhà trường hãy cho tôi biết ưu điểm của chương trình học Tú Tài Quốc Tế là gì? 
Chương trình Tú tài Quốc tế có nhiều ưu điểm. Uư điểm lớn nhất của chương trình học Tú tài Quốc tế - PYP (Primary Years Programme), 

MYP (Middle Years Programme), and DP (Diploma Program) các học sinh được khuyến khích trở thành những học sinh độc lập. Tôi nghĩ 
rằng tôi đã viết về vấn đề này trong tờ báo hàng tuần của trường Tesla tuần này. Hầu hết, các chương trình khác không có điều đó, mà đa 
phần là chương trình thiên về học thuật như những gì mà tôi và bạn đã trải qua tại nhà trường. Tôi đã phải cố gắng học thuộc, ghi lại kiến 
thức trên giấy, và sau đó là quên đi. Đối với chương trình IB, cũng như những nước khác và cả Việt Nam, làm thế nào chúng ta tạo ra những 
học sinh độc lập? Chương trình Tú tài Quốc tế IB đang làm điều đó, đến nay đã hơn 50 năm, hơn 10 năm đối với chương trình MYP, hơn 50 
năm đối với PYP. Học tập độc lập – chúng ta chưa thực sự đạt được điều đó ở nhiều quốc gia hoặc đối với nhiều học sinh, IB đã làm được điều 
đó thông qua 10 đặc điểm chính của khung chương trình.  

 
Strengths? There are severals. The biggest strengths of the PYP, MYP and the DP is the simply the way students are encouraged to be 

independent learners. I think I wrote something this week for our parents in the newsletter about independent learning. Most programs 
don’t do that, most programs are knowledged programs like you and I went through at school, please learn this, I’ve tried memorized, and 
I tried to put it down on paper and then I moved on. For the IB, I can move the lot like many countries as well, like Vietnam as well, how do 
we create independent learner? An IB is doing that, has been doing for over 50 years now, over 10 years for the MYP, over 50 years for the 
PYP. Independent learning – we havent really got there in many countries or for many students, the IB has, does do that through the learner 
profile. 

 
7. Trong chương trình học thì bao nhiêu thời gian là học sinh được học với giáo viên nước ngoài bản xứ ạ? 

Thời lượng học sinh học với giáo viên bản xứ là 40-60%. 
 

8. Cho mình hỏi về khả năng chuyển tiếp các chương trình sau khi tốt nghiệp PYP như thế nào ạ? Liệu có tiếp tục được học ở 
trường công không hay phải tiếp tục với các trường có chương trình quốc tế? Nếu là tiếp tục ở các trường quốc tế thì hiện nay 
các trường quốc tế nào thường có học sinh của bên mình đang theo học sau khi tốt nghiệp? 

Mỗi trường đều có tiêu chuẩn riêng để tuyển sinh. Hiện nay, tất cả các trường quốc tế tại Việt Nam đều đang giảng dạy chương trình 
PYP, MYP hoặc DP. Do đó, học sinh học tại trường Tesla khi chuyển sang trường khác cũng sẽ không gặp bất kỳ vấn đề nào. 

Nếu học sinh đang học PYP chuyển sang MYP (từ lớp 6 đến lớp 8), phương pháp giảng dạy là của IB, còn nội dung hầu hết đều có thể 
lựa chọn trong chương trình của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Nếu quay trở lại trường công, học sinh từ lớp Lá đến lớp 5 sẽ không có vấn đề gì vì 
Tesla đang dạy chương trình tích hợp. 
 

9. Con tôi khi theo học chương trình PYP thì sau này lên lớp 6 nếu gia đình có sự cố tài chính thì liệu con có theo học chương 
trình MOET được không? Con có phải thạo Tiếng Anh mới được theo học PYP không? 

Nội dung giảng dạy tại Tesla là chương trình giáo dục tích hợp với một phần nội dung của Bộ Giáo dục – Đào tạo nhưng phương pháp 
học sẽ giúp học sinh chủ động nhiều hơn. Từ lớp 6 trở đi, học sinh học chương trình của Bộ Giáo dục – Đào tạo không gặp vấn đề gì. Nhà 
trường cũng hỗ trợ cho phụ huynh nếu muốn chuyển trường. Tuy nhiên, khi đã quyết định học chương trình PYP thì học sinh đã có sự chủ 
động trong học tập. Tài chính không phải là vấn đề quá lớn khi lựa chọn Tesla. Tesla mang đến một chương trình giáo dục quốc tế với chi 



 

 

 

phí tương đối, trong suốt quá trình học từ lớp 1 đến lớp 10. Đặc biệt, Tesla luôn có chương trình học bổng dành cho tất cả học sinh Tesla. Bộ 
phận Tuyển sinh sẽ giúp học sinh có được đầy đủ thông tin cần thiết.  

 
10. Nếu con mình đang theo học chương trình PYP ở trường khác, mình có thể chuyển bé sang học tiếp ở Tesla hay không? 

Học sinh đang học ở trường khác muốn chuyển vào học tại trường Tesla vẫn sẽ rất thích hợp. Vì ngoài tính ưu việt của chương trình 
PYP thì Tesla còn áp dụng những tinh túy của chương trình từ Bộ Giáo dục – Đào tạo vào giảng dạy. 

Một trong những triết lý của IB là dựa trên cốt lõi của truyền thống dân tộc và giảng dạy dựa trên ngôn ngữ mẹ đẻ. Điều này hoàn toàn 
thích hợp cho mọi học sinh, ngay cả với các học sinh chưa có kinh nghiệm học chương trình Tú tài Quốc tế. Học sinh được học theo chương 
trình tiếng Anh học thuật nên không cần thiết phải thông thạo tiếng Anh từ trước.  
 

11. Nếu con mình đang học ở trường công chuyển vào mà tiếng Anh không tốt thì trường có chương trình hỗ trợ ngôn ngữ thêm 
cho bé không ạ?  

Ngoài ngôn ngữ chính là tiếng mẹ đẻ, học sinh sẽ được học ít nhất 1 ngoại ngữ khác. Không nhất thiết học sinh phải thông thạo tiếng 
Anh từ trước. Chương trình tiếng Anh học thuật sẽ giúp học sinh có các kỹ năng ngôn ngữ (nghe – nói – đọc – viết) để theo kịp chương trình 
PYP. 

 
12. Chương trình PYP của Tesla có những thế mạnh nào? Có lợi thế so sánh nào để phụ huynh an tâm lựa chọn? Mong được tư 

vấn thêm. 
Đây có lẽ là một trong những câu hỏi quan trọng. Vì vậy cảm ơn Quý phụ huynh rất nhiều vì đã đặt câu hỏi này. Điểm mấu chốt về 

những mặt mạnh của Tesla trong PYP một phần là ngôn ngữ nhằm phát triển tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt và thêm vào đó là tiếng Anh. Một số 
trường học ở Việt Nam, và các quốc gia khác, chương trình học tập trung vào tiếng Anh là chủ yếu và ít chú trọng tiếng mẹ đẻ hơn, điều đó 
có thể khiến việc học của học sinh rất khó khăn và tiếng mẹ đẻ cũng không được phát triển. Do đó, PYP chú trọng vào ngôn ngữ, đặc biệt là 
chương trình PYP tại Tesla, chúng tôi có các tiết học bằng tiếng Anh, cũng như các tiết bằng tiếng Việt. Chúng tôi có giáo viên Việt Nam, 
đồng thời cũng có giáo viên nước ngoài.Các giáo viên đều chú trọng việc phát triển học sinh và phân bổ thời gian cho cả 2 ngôn ngữ một 
cách phù hợp.  

Tiếng Việt là ngôn ngữ được ưu tiên ở Tesla. Nó không chỉ là ngôn ngữ, nó là cốt lõi vì như chúng ta đều biết rằng nếu bạn không hiểu 
tiếng mẹ đẻ của mình, bạn không thể phát triển ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh. Ngoài ra, thêm điểm mạnh của Tesla đó là nhà trường thuộc 
sở hữu và kiểm soát tại Việt Nam. Đó là một trường học Việt Nam.  

Tesla không giống như các trường quốc tế khác do London sở hữu và kiểm soát hay từ Úc, Singapore. Các trường này chỉ đạo và đưa ra 
quyết định về chương trình sẽ như thế nào cũng như cố gắng thu hút nhiều người nước ngoài, và họ đang cạnh tranh với nhau. Tesla không 
thuộc sở hữu quốc tế . Nó được kiểm soát tại Việt Nam. Do đó, phụ huynh an tâm rằng các em có thể phát triển tại Tesla một cách thuận lợi. 

Thực tế, các trường quốc tế sử dụng 100% tiếng Anh có thể sẽ khiến các em quên đi tiếng mẹ đẻ, quên đi nguồn gốc hoặc quên đi vấn 
đề học tiếng Việt. Chương trình tiếng Việt không chỉ học về ngôn ngữ mà còn học về văn học. Ở lớp 11-12, học sinh phải học ngôn ngữ A là 
tiếng Việt và ngôn ngữ B là tiếng Anh. Tại Tesla, chúng tôi phát hiển 2 ngôn ngữ này song song với nhau. Vấn đề này được thực hiện xuyên 
suốt đối với học sinh học từ MYP đến DP.  

 
It is probably one of the important questions. It is a key question, so thank you very much for that. The key point about the strengths 

of Tesla in PYP is partly language. There is a very important concentration of developing the mother tongue Vietnamese, and also 
developing English. In some schools in Vietnam and other countries as well, the concentration of the program is in English, and there is less 



 

 

 

of the mother tongue, and that can make learning for students very hard, and then the mother tounge doesn’t develop. So, the number 
one point is language. Especially in the PYP, we have lessons in English, we have lessons in Vietnamese.  

We have Vietnamese teachers, we have overseas teachers, and they are equal and they are in the timetable, nothing seems in second 
class. Vietnamese is not the second class language. It is not just the language, it is core because as we all well-know that if you don’t 
understand your mother tongue, you can not develop the second language English. It is number one, and number two, Tesla School is 
owned, controlled in Vietnam. It is a Vietnamese school.  

It is not like other international schools that are owned and controlled by London, from Australia and Singapore where they are 
directing and making the decision about what the program looks like and try to get a lot of foreigners, and they are competing with each 
other. Tesla is not in that international ownership. It is controlled from within Vietnam. Therefore, it’s responsible for the Vietnamese 
parents and children can go to that school. 

 
13. Học sinh lớp lá cần phải chuẩn bị gì để nhập học PYP? Có cần phải học chữ trước không? 

Học sinh lớp Lá sẽ có một chương trình chuyển tiếp để bắt đầu vào lớp 1 và không cần phải học chữ trước. Chủ trương của chương trình 
PYP là giúp học sinh không chỉ phát triển về ngôn ngữ mà còn về nhiều kỹ năng khác, trong số đó là khả năng giao tiếp. Khi tham gia học 
PYP, học sinh sẽ có rất nhiều cơ hội và phương tiện để phát triển kỹ năng ngôn ngữ, cả về nghe-nói-đọc-viết nên không cần thiết phải học 
chữ trước khi bắt đầu vào lớp 1. 

Hơn nữa, chương trình PYP hướng đến việc phát triển khả năng của mỗi học sinh, cho học sinh có cơ hội tìm hiểu và khám phá. Trong 
thời gian học lớp Lá, các bé đã có thời gian khám phá thông qua các hoạt động vui chơi để điều chỉnh, xây dựng và vận dụng kỹ năng của 
mình vào việc tìm hiểu thế giới xung quanh. Chương trình PYP giúp học sinh học tập thông qua các trò chơi, kể cả sự lựa chọn của trẻ, đẩy 
mạnh việc cho trẻ đóng vai trò chính trong giờ học, tạo nhiều cơ hội để các em tìm hiểu những khái niệm quan trọng, đặc biệt là sở thích cá 
nhân. Chính vì thế, phụ huynh không cần quá lo lắng nếu trẻ chưa biết chữ. Thông qua các hoạt động trong giờ học, trẻ có thể nhận biết 
được chữ và số bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. 
 

14. Vậy bây giờ mình muốn apply cho bé đang học lớp 2 trường công vào Tesla thì sẽ bắt đầu từ đâu và như thế nào ạ? Mong 
được hướng dẫn. Xin cảm ơn nhà trường. 

Học sinh sẽ được phỏng vấn và kiểm tra đầu vào (có đóng phí) nhằm giúp nhà trường định hướng học tập cho các em. Phí đăng ký là 
2.000.000đ. 

Đối với chương trình PYP, trường Tesla luôn nhận học sinh ở nhiều thời điểm khác nhau. Bộ phận Tuyển sinh sẽ hỗ trợ chi tiết cho các 
phụ huynh. 

 
15. Tôi xin hỏi chương trình PYP có quan tâm đến phát triển kỹ năng cho con không? Thời lượng thế nào? Việc thi, kiểm tra, trả 

kết quả của con khi học PYP ra sao? 
Chương trình PYP không chỉ bao gồm kiến thức mà còn có nội dung về việc phát triển kỹ năng cho học sinh. Chương trình PYP tập 

trung phát triển 5 kỹ năng, đó là: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nghe-nói-đọc-viết, kỹ năng tìm hiểu, kỹ năng tự tổ chức việc học và kỹ năng tư 
duy. Đây là những kỹ năng rất quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

5 kỹ năng trên được phát triển thông qua tất cả hoạt động học tập trong nhà trường. Giáo viên sẽ đánh giá kỹ năng của học sinh sau 
các bài học nghiên cứu chuyên sâu và cập nhật kết quả trên ManageBac (hệ thống thông tin liên lạc giữa phụ huynh và nhà trường, đặc biệt 
với giáo viên chủ nhiệm). Phụ huynh cũng sẽ có được cái nhìn tổng quan về quá trình rèn luyện của học sinh thông qua báo cáo cuối kỳ. 

 



 

 

 

16. Chương trình có ưu đãi gì cho học sinh lớp Lá của trường chuyển tiếp lên học lớp 1 không? 
Việc chuyển tiếp từ lớp Lá lên lớp 1 là giai đoạn quan trọng. Vì thế, Tesla có những ưu đãi dành cho phụ huynh có con trong độ tuổi 

này. Cụ thể, ở học kỳ 3 và 4, các bé sẽ được học nội dung đặc biệt để bước đầu tiếp cận chương trình IB, chuẩn bị tốt cho việc bước vào lớp 1. 
Đối với học sinh lớp Lá, Tesla đặc biệt quan tâm đến việc phát triển ngôn ngữ thông qua các hoạt động học mà chơi, giúp bé làm quen với 
chương trình PYP. Các bé ở giai đoạn chuyển cấp sẽ rất bỡ ngỡ. Vì thế, nhà trường có buổi Transition Day (ngày chuyển tiếp) để các học sinh 
lớp Lá làm quen với học sinh lớp 1 của Tesla. Nhà trường sẽ thông báo cụ thể đến phụ huynh về nội dung của hoạt động này. 

Ngoài ra, Tesla còn có ưu đãi về tài chính dành riêng cho học sinh hiện hữu. Đó là chương trình học bổng cũng được áp dụng dành cho 
học sinh lớp Lá, nhằm hỗ trợ cho phụ huynh cho con theo học IB tại Tesla. Biểu phí chính thức sẽ được công bố vào khoảng tháng 01/2021. 
 

17. Trường có kế hoạch phát triển lên các cấp học cao hơn không? Để các con được học liên tục? Trường có mở thêm chi nhánh 
không? 
Trường Tesla đã có kế hoạch phát triển các chi nhánh khác tại TP. HCM trong những năm tiếp theo. 
 

18. Tôi xin hỏi Chương trình PYP có quan tâm đến phát triển kỹ năng cho con không? Thời lượng thế nào? Xin cảm ơn Quý trường.  
Chương trình IB PYP không chỉ dạy kiến thức cho trẻ hoặc đưa ra cho trẻ phương cách tiếp cận nội dung và dữ liệu. Chương trình học 

theo phương pháp tìm hiểu của PYP đặt các hoạt động học tập lồng ghép vào việc phát triển 5 nhóm kỹ  năng cho HS. Đó là kỹ năng giao 
tiếp, kỹ năng tư duy, kỹ năng tự tổ chức, kỹ năng nghiên cứu và kỹ năng làm việc theo nhóm. Những kỹ năng này được học sinh phát triển 
xuyên suốt các năm học Mầm non- Tiểu học thông qua việc tích hợp tất cả các môn học liên quan. 

 
IB PYP does not only involve teaching knowledge and presenting students ways to access contents and data. As an inquiry based 

programme, PYP makes sure the learning and teaching also involves the ATL (Approach To Learning), which means the five groups of skills 
for students to develop through the learning activities: research skills, communication skills, social skills, thinking skills and self-
management skills. These skills are integrated as transdisciplinary through all the subject areas and are considered as an ongoing process 
to help students develop themselves and reflect throughout the primary years. 
 

19. Bé đang học lớp lá tại Tesla vậy có cần kiểm tra đầu vào khi chuyển tiếp lên lớp 1 theo chương trình PYP không ?  
Có, các bé sẽ làm bài kiểm tra chuyển cấp nhằm hỗ trợ nhà trường định hướng cho việc học cũng như quan tâm chăm sóc cho học sinh.  

 
20. Cảm ơn nhà trường, tôi sẽ liên lạc lại sớm trong tuần sau để tìm hiểu thêm. Không biết tôi có thể đến gặp trực tiếp tham 

quan cùng với bé nhà tôi được không ạ?  
Nhà trường luôn chào đón phụ huynh và gia đình đến tham quan trường để tìm hiểu thêm, Qúy phụ huynh có thể liên lạc Bộ phận 

Tuyển Sinh để đặt lịch tham quan hoặc có thể đến thẳng địa chỉ trường, cơ sở 1 tại: 171B Hoàng Hoa Thám, phường 13, Quận Tân Bình  hoặc 
cơ sở 2 tại: Golden Mansion, 119 Phổ Quang, Phường 9, Quận Phú Nhuận. Để biết thêm thông tin chi tiết, phụ huynh vui lòng liên lạc Bộ 
phận Tuyển Sinh tại admission@tesla.edu.vn, hoặc số điện thoại 098 494 8080.  

 

 


