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Thư chào mừng từ thầy 
Quản lý Trường Trung học

Kính gửi quý Phụ huynh,

Chào mừng Phụ huynh đến với Bản tin tháng 9! Trước tiên, tôi muốn nhân cơ hội này để tự
giới thiệu mình với vai trò là Quản lý Trường Trung học Vinschool Central Park. Tôi rất
vinh dự được là một phần của Hệ thống Giáo dục Vinschool, nơi được biết đến rộng rãi về
chất lượng cũng như những cống hiến cho học sinh. Trong hai tuần đầu tiên của tôi tại
Vinschool Central Park, tôi đã quan sát được nhiều điều tuyệt vời đang diễn ra, trong đó có
sự tận tụy của các giáo viên, những người đang làm hết sức mình để đảm bảo rằng các
Vinsers của chúng ta đã và đang có một khởi đầu thật tốt cho HKI.

Với tư cách là Quản lý mới của Trường Trung học, mục tiêu đầu tiên của tôi là tạo ra một
môi trường học tập có thể đáp ứng những nhu cầu riêng biệt của từng học sinh. Chương
trình giáo dục tại Vinschool Central Park phải mang tính thử thách về mặt học thuật, thu
hút học sinh bằng cách thiết kế chương trình đào tạo có sự liên kết giữa những kiến thức
đã học, đồng thời thúc đẩy việc khám phá thêm những ý tưởng mới. Chúng ta sẽ đạt được
mục tiêu này thông qua chương trình học tập chất lượng cao được tăng cường bởi các cấu
phần như Kỹ Năng Thế Kỷ 21, Culminating Project, và Service Learning.

Mỗi Phụ huynh, Giáo viên, Nhân viên đều đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích
các Vinsers của chúng ta trở nên tích cực và tự tin. Mong muốn chân thành của tôi là có thể
tạo ra cơ hội lớn hơn nữa cho các Vinsers để có được các kỹ năng cần thiết của một công
dân toàn cầu trong xã hội lớn với rất nhiều thay đổi. Chúng tôi đang trong quá trình xây
dựng một Hội đồng Học sinh cho Trường Trung học để cung cấp cơ hội rèn luyện khả năng
lãnh đạo cho học sinh qua việc tổ chức và thực hiện các hoạt động của trường, cũng như
các dự án phục vụ. Quan trọng hơn, Hội đồng Học sinh sẽ đóng vai trò như là tiếng nói của
tập thể học sinh. Hội đồng Học sinh sẽ chia sẻ ý kiến, mối quan tâm, quan ngại đến ban
quản lý nhà trường. Tôi rất mong đợi được thấy những đóng góp của Hội đồng Học sinh để
giúp Vinschool trở thành một môi trường tốt đẹp hơn nữa.

Cảm ơn quý Phụ huynh đã dành thời gian để theo dõi bản tin này. Tôi rất vui khi có thể
mang những kinh nghiệm của mình để đóng góp vào sự phát triển của Vinschool Central
Park. Trong tương lai, tôi hy vọng được có dịp làm việc và tiếp xúc với quý Phụ huynh
nhiều hơn.

Trân trọng,

Thầy Shane Blood

Quản lý Trường Trung học Vinschool Central Park



Những điều cha mẹ cần lưu ý 

Giờ đi học, giờ về:
Để đảm bảo sự an toàn của học sinh sau giờ tan học, Phụ huynh vui lòng đến
đón con em đúng giờ. Học sinh chỉ được ở lại sau giờ học nếu tham gia vào các
hoạt động ngoại khóa và câu lạc bộ. Đối với những trường hợp này, phụ huynh
vui lòng đến đón con ngay sau khi các hoạt động kết thúc. Việc này sẽ tăng
cường sự an toàn cho học sinh.

Để đảm bảo chất lượng học tập, học sinh phải đến lớp đúng giờ. Giờ Sinh hoạt
Chủ nhiệm bắt đầu lúc 7:40 sáng hàng ngày, nên học sinh cần có mặt ở trường
từ 7:30 sáng. Điều này sẽ đảm bảo cho học sinh có thời gian chuẩn bị để vào lớp
đúng giờ.

Các kênh thông tin liên lạc:
Như đã thông báo, nhà trường sử dụng kênh thông tin chính thống là
SchoolOnline. Hàng tuần Phụ huynh sẽ nhận được cập nhật tình hình lớp và
dặn dò từ GVCN, đồng thời cập nhật nội dung học đối với các môn
Cambridge (Hệ Nâng cao) và môn Tiếng Anh (Hệ Chuẩn). Quý Phụ huynh
vui lòng liên hệ bộ phận CSKH nếu chưa có tài khoản SchoolOnline.
Nhà trường cũng nhận thấy còn nhiều Phụ huynh thắc mắc về việc con nghỉ
học, bỏ tiết thì làm cách nào để con tiếp cận các bài học đã mất. Nhà trường
khuyến khích Phụ huynh và học sinh chủ động liên hệ các Giáo viên bộ môn
đối với các thắc mắc liên quan đến bộ môn. Email của các Giáo viên bộ môn
có thể được tìm thấy trên SchoolOnline, đồng thời từ đầu năm nhà trường
cũng đã gửi tới Phụ huynh danh sách và thông tin liên lạc của Giáo viên bộ
môn.



Hoạt động học sinh  

Hội đồng học sinh:

Trong tháng 9 vừa qua, với mục đích
phát huy năng lực lãnh đạo và trao
quyền cho học sinh, Nhà trường đã
triển khai cho học sinh ứng tuyển vào
Hội Đồng Học Sinh (HĐHS).

HĐHS là tổ chức do học sinh tự chủ và
dẫn dắt, có đại diện ở tất cả các khối
lớp, đóng vai trò là tiếng nói đại diện
cho cộng đồng học sinh đến với thầy
cô, Ban giám hiệu với mục tiêu cùng
chung tay xây dựng ngôi trường mơ
ước của chính các em. HĐHS cũng sẽ
đóng vai trò dẫn dắt, điều phối các hoạt
động của học sinh, tăng cường vai trò
lãnh đạo của học sinh trong các hoạt
động của nhà trường.

Tham gia HĐHS, các em có cơ hội thể hiện tài năng, năng khiếu, được cống hiến
cho trường và các hoạt động cộng đồng, được rèn luyện các kỹ năng lãnh đạo, kỹ
năng giao tiếp, lập kế hoạch và tổ chức, điều phối công việc.

Hiện nay nhà trường đang trong giai đoạn tuyển chọn, trong tháng 10 HĐHS sẽ
ra mắt trước toàn thể cộng đồng trường Trung học.



Hoạt động học sinh  

Các hoạt động chính của Câu lạc
bộ bao gồm:
1. Các hoạt động thường xuyên
(Hàng tuần) bao gồm: chia sẻ, thảo
luận về các quyển sách đã đọc
trong tuần, giới thiệu sách, viết
cảm nhận, v.v…
2. Các hoạt động định kì (Hàng
tháng) bao gồm: trao đổi, thảo luận
để tìm ra các giải pháp nhằm lan
tỏa tình yêu sách đến các bạn học
sinh khác trong trường.
3. Các hoạt động theo chủ điểm do
chính các thành viên lên kế hoạch
và triển khai: các buổi hội thảo,
buổi hội đàm về văn hóa đọc với
các nhà văn trẻ

CLB Đọc sách:

Với mục tiêu xây dựng văn hóa
đọc trong trường học và lan tỏa
tình yêu sách trong cộng đồng
học sinh Vinschool, câu lạc bộ
Mê đọc sách được ra đời, trở
thành điểm hẹn cho những học
sinh đam mê đọc sách, tụ họp
lại và chia sẻ cùng nhau những
quyển sách hay, những cảm
nhận, những bài học quý rút ra
được từ sách. Từ đó, hướng tới
việc nâng cao văn hóa đọc cho
học sinh toàn trường.

Hiện nay CLB Đọc sách đang tuyển các thành viên học sinh vào Ban điều hành
để dẫn dắt CLB. 



Hoạt động học sinh  

Lớp năng khiếu Toán & Tin học:

Tổ Toán – Tin trong tháng 9 đã bắt đầu tổ chức các lớp bồi dưỡng năng khiếu 
môn Toán và môn Tin Học cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. 
Mục tiêu của câu lạc bộ năng khiếu Toán-Tin là đào tạo và phát triển học sinh 
giỏi, có năng khiếu trong môn Toán và Lập trình Tin học. Trang bị bổ sung thêm 
cho học sinh kiến thức nâng cao và chuyên sâu về Toán, lập trình Tin học nhằm 
phát triển tối đa năng lực của các em. Từ sự chuẩn bị đó, các em học sinh sẽ có 
nền tảng để tham gia các kỳ thi học sinh giỏi trong nước và quốc tế, đồng thời 
giúp các em định hướng nghề nghiệp về Công nghệ thông tin sau này. 

Các đợt thi tuyển đã được diễn ra với số lượng học sinh đăng ký dự thi gần 300 
em, điều đó cho thấy sự quan tâm rất lớn của các em và phụ huynh với chương 
trình này.

Trong tháng 11 tới, 9 học sinh sẽ được lựa chọn để đại diện Vinschool tham dự 
kỳ thi SAIGON MATHS COMPETITION được tổ chức bởi công đồng các trường 
quốc tế ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Nối tiếp sau đó là các cuộc thi như Tin học 
quốc tế BEBRAS (Bebras Computational Thinking Challenge) – tháng 11, kỳ thi 
toán Quốc Tế Kangaroo của Pháp, kỳ thi Toán Quốc Tế Singapore SASMO, kỳ thi 
Toán Quốc Tế Mỹ AMC – tháng 3/2019. Quý phụ huynh sẽ được thông báo đầy 
đủ về các kỳ thi và nhà trường sẽ hướng dẫn các em đăng ký tham gia. 



Hoạt động học sinh  

CLB Thể thao:

Vào đầu năm học 2018-2019, Trường Trung học Vinschool Central Park đã 
thành lập các đội tuyển thể thao như Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lông, Bơi lội, Cờ vua, 
Cờ tướng, Bóng ném cho cả học sinh nam và nữ ở tất cả các khối lớp. Việc thành 
lập các CLB này đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ chính các em khi việc làm 
này không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu phát triển khả năng thể thao của học sinh 
nói riêng, mà còn để nâng cao phong trào, tạo cơ hội giao lưu học hỏi cho cộng 
đồng học sinh Vinschool nói chung. 

Trong hơn một tháng vừa qua, các em đã thể hiện được sự nghiêm túc và quyết 
tâm trong từng buổi tập luyện sau giờ học chính khóa. Khoảng thời gian tháng 
10 này sẽ mang nhiều ý nghĩa cho các em bắt đầu bằng những trận đấu giao hữu 
làm nóng giữa các trường, trước khi bước vào các giải thể thao chính thức cấp 
Quận sẽ được khởi tranh ở một số bộ môn. 

Hãy cùng chúc cho các vận động viên nhí của chúng ta có được sự trải nghiệm 
đáng giá và những kết quả tốt nhất!



Tháng 9 của Trung học Vinschool Central Park trở nên rộn ràng hơn với những
tiết trải nghiệm chuyên đề Trung thu của môn Việt Nam học. Trong tiết học đặc
biệt này, học sinh đã được các thầy cô cũng như phụ huynh hướng dẫn thực
hiện, trải nghiệm làm lồng đèn tái chế, làm bánh trung thu, làm mâm cỗ, phá cỗ,
vẽ tranh, hát múa… trong không khí mùa Trung thu tưng bừng, nhộn nhịp.
Em Vũ Ngọc Minh Đức - học sinh lớp 6A7 chia sẻ: “Trung thu lần này khá đặc
biệt. Bởi vì bình thường những năm trước, trường tiểu học sẽ mua bánh trung
thu cho tụi con ăn hoặc tụi con sẽ tự mang theo. Còn lần này, tụi con được tự tay
mình làm bánh, cùng nhau ăn và tặng thầy cô nên tụi con cảm thấy rất vui”.
Trong tuần trước đó, học sinh - với sự hướng dẫn của giáo viên cũng đã được
tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa của Tiết Trung thu cũng như so sánh cách thức
đón Trung thu của Việt Nam và một số quốc gia khác.

Chuyên đề Trung thu trong Việt Nam Học

VUI TRUNG THU

Tiêu điểm



Cập nhật các chương trình học 

Service Learning:
Sau những bước đầu tìm hiểu và làm quen với môn học, trong những tuần 
vừa qua, Vinsers đã có cái nhìn tổng quan hơn về 5 phần trong Học để 
phục vụ. Các em đã học được cách điều tra thông tin, tìm hiểu nhu cầu của 
cộng đồng thông qua phương pháp MISO (Media - Truyền thông, 
Interview - Phỏng vấn, Survey - Khảo sát và Observation - Quan sát). Sau 
đó, các em sẽ lên kế hoạch và chuẩn bị cho phần Hành động của mình. Dự 
án sẽ không dừng lại ở đó, mà tiếp tục các em phải suy ngẫm về những gì 
mình đã làm, rút ra những bài học quý báu và có những định hướng tiếp 
theo cho những dự án phục vụ cộng đồng sau này. Cuối cùng Vinsers sẽ 
lan tỏa những việc làm ý nghĩa của mình tới thầy cô, gia đình và bạn bè 
thông qua việc trình bày về dự án mình đã thực hiện trong năm học.
Tháng 9 vừa qua cũng là khoảng thời gian Vinsers được giới thiệu và 
nghiên cứu sâu hơn về các chủ đề khác nhau liên quan đến những vấn đề 
toàn cầu: 

 Khối 6: Sự đa dạng và hợp tác/ Diversity and Collaboration
 Khối 7: Thay đổi môi trường/ Environmental Change
 Khối 8: Công dân toàn cầu/Global Citizens
 Khối 9: Sự bền vững/Sustainability



Cập nhật các chương trình học 

Trong tháng 9 này, học sinh được tiếp cận với Khái niệm 
Công dân toàn cầu ở những khía cạnh khác nhau đối với 
từng cấp học để từng bước xây dựng bản thân thành một 
công dân toàn cầu:
 Khối 6: tìm hiểu các đặc điểm của bản thân, hiểu được 

mỗi cá nhân có những đặc điểm khác nhau từ đó biết 
cách cùng chung sống, tôn trọng những khác biệt.

 Khối 7: xác định thành kiến, định kiến có ảnh hưởng 
tới phán đoán và cách cư xử của con người như thế 
nào và nhận biết để trở thành công dân toàn cầu học 
sinh cần có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan với các 
vấn đề.

 Khối 8: xác định những vấn đề gây xung đột, nguyên 
nhân chung của các xung đột từ đó biết cách ứng xử 
trước những vấn đề gây xung đột. 

 Khối 9: xác định những phẩm chất, năng lực, tính cách 
của một công dân toàn cầu, đối chiếu với bản thân để 
đặt mục tiêu tiến tới những đặc điểm của một công 
dân toàn cầu. 

Trong mỗi tiết học, học sinh được khuyến khích, trao cơ 
hội thể hiện ý kiến, quan điểm của bản thân, chủ động 
trong việc tìm kiếm kiến thức và chia sẻ với mọi người. 
Thông qua đó các em bồi dưỡng cho bản thân các giá trị 
chủ động, ham học và làm chủ việc học của bản thân.

Culminating Project:

Kỹ năng thế kỷ 21:
Các Vinsers có cơ hội được củng cố lại 2 kỹ năng rất quan trọng đã giới thiệu từ năm
học trước đó là: Kỹ năng đặt câu hỏi đúng trọng tâm và Kỹ năng quan sát. Với kỹ
năng đặt câu hỏi đúng trọng tâm, học sinh sẽ luyện tập kỹ thuật đăt câu hỏi 5W-1H 
(Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào? Tại sao? Như thế nào?) xoay quanh chủ đề bài học. Với
kỹ năng quan sát, hoc sinh luyện tập cách phân biệt giữa những gì các em quan sát
với những gì các em suy luận được. Các em được luyện tập việc quan sát bằng đa giác
quan gồm: thị giác, thính xác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Ngoài việc luyện tập trên
lớp, học sinh còn được phát phiếu bài tập về nhà. Phụ huynh có thể hỗ trợ Vinsers
thực hiện các bài tập này để hiểu thêm về việc luyện tập KNTK21 của con em mình. 



Kế hoạch tháng 10

 Đánh giá tiến bộ giữa kỳ
 Ra mắt Hội đồng học sinh và khai mạc các CLB học sinh

Các hoạt động học sinh trong tháng 10: 

Phát động cuộc thi “ JOURNEY TO A DREAM”
Nhằm tìm kiếm những Vinser tài năng trong lĩnh vực
nghệ thuật. Tháng 10/ 2018 tổ nghệ thuật trường
Vinschool Central Park tổ chức cuộc thi “ JOURNEY TO 
A DREAM”, tạo sân chơi cho các con có cơ hội được
biểu diễn và thể hiện bản thân mình với mọi người
cũng như bồi dưỡng các con chuẩn bị cho cuộc thi quốc
tế sắp tới.

Các hình thức thi:
Hát: đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca…..     
Nhảy – múa: US – UK, V-POP, K-POP, dance sport, múa
dân gian,……     
Nhạc cụ: Piano, violin, guitar, drums, Ukulele…..     
Khác: Ảo thuật và các loại hình nghệ thuật khác.

Cuộc thi “Poster Thực phẩm
Thế giới 2018” của hiệp hội
nông lương thế giới FAO

Đối tượng dự thi: mọi đối
tượng từ 5 đến 19 tuổi

Chủ đề cuộc thi: Sử dụng trí tưởng tượng để tạo ra một poster minh họa ý tưởng về chủ đề 
“Zero Hunger”, giải thích về việc không còn người đói, và làm thế nào mọi người cần phải đến 
với nhau và hành động để đạt được mục tiêu toàn cầu này. 
Hình thức dự thi: Học sinh Vinschool chụp ảnh hoặc vẽ poster và gửi bài viết bằng cách điền 
vào mẫu trên website của BTC (GV mỹ thuật sẽ hỗ trợ).
Giải thưởng: Ba người chiến thắng trong mỗi hạng mục tuổi sẽ được ban giám khảo của 
chúng tôi lựa chọn và thông báo ở đây vào tháng 12. Người chiến thắng sẽ được các văn 
phòng FAO quảng bá trên toàn thế giới và nhận được một túi quà bất ngờ và Giấy chứng nhận 
công nhận. Họ cũng sẽ tham gia triển lãm tại trụ sở của FAO ở Rome.
Các bài dự thi sẽ được triển lãm ở Trường Trung học Vinschool Central Park vào ngày 16/10 
(Ngày Lương thực thế giới, viết tắt là WFD (World Food Day)


