
 

THƯ HIỆU TRƯỞNG GỬI PHỤ HUYNH HỌC SINH 

TP. Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Tạm biệt mùa hè đầy sôi động với những chuyến trải nghiệm bổ ích, các Vinsers của trường Trung học cơ 

sở Vinschool Times City đã hân hoan bước vào năm học mới - Năm học 2018-2019 với chủ đề “VINSERS 

KIẾN TẠO: Vietnamese Pride - Global Mind”. 

Có thể nói, năm học 2018 - 2019 là một năm học có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống giáo dục Vinschool 

nói chung, trường THCS Vinschool Times City nói riêng bởi đây là thời điểm đánh dấu bước chuyển mình 

của hệ thống với những chương trình mới, để vươn lên tầm cao mới. Chính vì vậy, thầy và trò nhà trường 

đã đặt quyết tâm cao nhất ngay từ những ngày đầu năm học, bằng những hành động rất thiết thực. 

Thầy cô cùng chào đón các con trở về ngôi nhà chung bằng những không gian lớp học được trang trí đầy 

màu sắc, bằng những cái ôm nồng ấm, bằng những nụ cười cùng niềm tin yêu trao gửi, bằng những chia 

sẻ, dặn dò chân thành từ cô Hiệu trưởng đại diện cho 300 CBGV-NV của nhà trường và những tiết mục 

văn nghệ tuyệt vời của thầy cô giáo với bao tâm huyết và khát vọng… Ngày tựu trường đã thực sự trở 

thành sự kiện ý nghĩa đánh dấu bước khởi đầu của một năm học mới. 

Trong 2 tuần đầu năm học, các con học sinh của chúng ta đã thể hiện tinh thần Vinsers, hòa nhập ngay 

với không khí học tập và rèn luyện sôi nổi tại trường. Cùng với cuộc hành trình khám phá các môn học 

mới, không ít Vinsers đã tự xây dựng cho mình những mục tiêu, những quyết tâm cao độ với tất cả niềm 

tin bằng phương pháp học tập hiệu quả và sự hỗ trợ tuyệt vời từ các thầy cô, các con sẽ thực hiện hiệu 

quả mục tiêu của mình. 

Không chỉ tự đặt cho mình một mục tiêu học tập, rèn luyện, trong tuần lễ đầu tiên, thầy và trò trường 

THCS Vinschool còn tập trung vào 7 nội dung rèn nề nếp quan trọng cho năm học mới: Sử dụng âm thanh 

phù hợp; Luôn luôn đúng giờ; Giữ vệ sinh chung; Trang phục gọn gàng; Đầy đủ đồ dùng; Ngôn từ chuẩn 

mực; Hành xử văn minh, nói KHÔNG với bắt nạt học đường. Chúng tôi tin rằng sự trưởng thành nhân 

cách mỗi con người đều bắt đầu từ những cách hành xử tuy nhỏ nhưng đầy văn minh và nhân ái. 

Bên cạnh những khởi đầu tốt đẹp đến từ sự chủ động của các con học sinh và sự tâm huyết của đội ngũ 

giáo viên, nhà trường luôn đề cao sự tin tưởng, đồng hành của Quý phụ huynh – những người thầy đầu 

tiên và suốt đời của con. Bố mẹ hãy dành thời gian mỗi ngày để động viên, hỗ trợ các con trong hành 

trình chinh phục những mục tiêu và ghi dấu ấn trong năm học 2018 - 2019. 

BGH thông báo một số công việc tháng 9 sẽ triển khai tới học sinh bên cạnh các hoạt động học tập và rèn 

luyện để Quý phụ huynh phối hợp nhắc nhở các con, đồng hành cùng nhà trường: HS xây dựng mục tiêu 

học tập Học kì 1 - portfolio HS; Tổ chức họp PHHS các lớp đầu năm học; Triển khai CLB ngoại khóa sau 

giờ học; Triển khai dự án Well – being; Dự án sáng tạo; Tổ chức hoạt động trung thu. Hàng tháng, Ban 

Giám hiệu sẽ gửi thư tổng kết và nội dung các hoạt động tháng kế tiếp tới Quý phụ huynh. 

Trân trọng, 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VINSCHOOL TIMES CITY 



 

NGÀY HỘI TỰU TRƯỜNG    

Điểm nhấn đầu tiên trong ngày hội tựu trường chính là tấm Backdrop được thiết kế theo phong cách doodle art. 

Với bàn tay của 2725 họa sĩ nhí tài ba, các bảng màu đã được sử dụng tại chỗ để vẽ lên các khoảng trống, dòng 

chữ BACK TO SCHOOL đã hiện lên làm nổi bật bức vẽ kỷ lục và là góc chụp ảnh yêu thích của toàn thể phụ huynh, 

học sinh đầu năm học. Bên cạnh đó, cây điều ước được làm từ 3000 chiếc lá với 3000 điều ước của các con học 

sinh và thầy cô – CBNV cũng trở nên vô cùng ý nghĩa. Với sắc áo dài đỏ thắm cùng nụ cười rạng rỡ của các thầy 

cô, sắc áo xanh của các con học sinh tràn ngập không gian lớp học, giây phút trang nghiêm khi toàn trường đặt 

tay lên ngực trái, nơi trái tim yêu thương và tâm huyết, hát vang bài Quốc ca với niềm tự hào dân tộc…Tất cả 

đã mang đến cho ngày tựu trường một bức tranh đầy màu sắc khó quên. 

   

 

 



 

 
 

ĐIỂM NHẤN NĂM HỌC  - KỸ NĂNG THẾ KỶ 21 VÀ NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH MỚI:    

Chương trình Kỹ năng thế kỷ 21 tiếp tục được lồng ghép vào 100% bài giảng môn học, bên cạnh việc phát triển 

những kỹ năng đã được giới thiệu, nhà trường đặt mục tiêu củng cố và rèn luyện 8 kỹ năng cho năm học mới 

bao gồm: Đặt mục tiêu; Lập kế hoạch hành động; Truy cập, so sánh và kết nối thông tin; Góc nhìn; Đặt câu hỏi 



đúng; Thiết kế các bài luận; Thiết kế các bài thuyết trình; Rút ra kết luận. Những kỹ năng này sẽ giúp cho các 

con học sinh có thêm công cụ để có thể tiếp thu và vận dụng tốt hơn kiến thức mới trong môn học vào cuộc sống. 

Bên cạnh đó, những giờ học đầu tiên của bộ môn Dự án cá nhân (Culminating Project) đã bắt đầu mở ra cho 

học sinh nhiều thử thách trong việc tìm hiểu, khám phá về 7 chủ đề toàn cầu, từ đó thực hiện dự án của bản 

thân bằng cách tìm hiểu để giải quyết một vấn đề hoặc trả lời một câu hỏi mình quan tâm. Bộ môn Học để Phục 

vụ (Service Learning) cũng khởi động bằng việc xác định cho các con ý nghĩa của việc học để phục vụ, bắt tay 

vào bước đầu tiên xây dựng dự án đó là Xác định nhu cầu cộng đồng để có thể mang đến một hoạt động vì 

cộng đồng thực sự có ý nghĩa. 

Nếu như CP và SL mở cho các Vinsers bức tranh toàn cảnh của xã hội đa dạng, đầy biến đổi và những thách thức 

của bản thân thì Việt Nam học lại mang đến cho các con nguồn gốc, ý nghĩa của những phong tục, tập quán, thể 

chế xã hội, kinh tế của đất nước, qua đó hiểu và yêu cội nguồn của mình, xây dựng lòng tự tôn dân tộc, đồng 

thời biết áp dụng những điều đó thành lợi thế, điểm mạnh của bản thân trên trường quốc tế. Tuần lễ đầu tiên 

với những câu đố, bài tập về mâm cỗ Trung thu đầy màu sắc, ý nghĩa đã mang đến cho các con niềm háo hức, 

say mê khám phá môn học mới… 

Môn khoa học (Vật lý, Hóa học và Sinh học) được triển khai xuyên suốt từ khối 6 đến khối 9 với mong muốn tạo 

tiền đề vững chắc cho nền tảng phát triển tư duy khoa học của học sinh. Các con say sưa khám phá thông qua 

các hoạt động thí nghiệm, tìm hiểu kiến thức từ những tiết học đầu tiên làm cho các giờ học Khoa học trở nên 

hữu ích. 

Chúng ta hãy cũng ngắm nhìn các Vinsers trong những buổi học đầu tiên đầy ý nghĩa như thế: 

 



 

 

 

 

 

 


