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THÔNG BÁO  

Chuẩn bị đồ dùng cho học sinh THPT 

Năm học 2022 - 2023  
    

                                           

Kính gửi quý Phụ huynh,  

Nhà trường xin trân trọng cảm ơn quý Phụ huynh đã tin tưởng lựa chọn, đồng hành cùng Nhà trường trong năm học 

2022 - 2023. Để các con chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới, Nhà trường xin kính gửi danh mục đồ dùng cần chuẩn 

bị cho Học sinh khối Trung học phổ thông như sau: 

STT  Danh mục Số lượng   Hệ Chuẩn Hệ Nâng Cao 

1 

Sách giáo khoa và Sách bài tập  
- Khối 10: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí bộ Kết nối tri 
thức với cuộc sống      
- Khối 11: Toán, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, 
Sinh học. 
- Khối 12: Toán, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, 
Sinh học, Giáo dục Công dân. 

1 bộ x  

2 

Sách giáo khoa và Sách bài tập  
- Khối 10: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí bộ Kết nối tri thức với 
cuộc sống 
- Khối 11, 12: Ngữ Văn (ban Cơ bản)    

1 bộ  x 

3 

Sách giáo khoa và Sách bài tập Tiếng Anh 
Sách giáo khoa và Sách bài tập Khoa học Khối 10 (Sách 
song ngữ theo chương trình Cambridge - IGCSE)  
(Sách được phát vào đầu năm học với các trường hợp Học 
sinh đã đóng phí mua sách cho Nhà trường) 

1 bộ x  

4 
Sách các môn chương trình quốc tế Cambridge 
(Sách được phát vào đầu năm học với các trường hợp Học 
sinh đã đóng phí mua sách cho Nhà trường) 

1 bộ  x 

5 Vở kẻ ngang 30 quyển x x 

6 Thước kẻ 1 chiếc x x 

7 Thước đo độ 1 chiếc x x 

8 Compa 1 chiếc x x 

9 Ê-ke 1 bộ x x 

10 Bút (bút bi xanh, bút bi đỏ) 3 chiếc x x 

11 Bút highlight (bút dạ quang) 2 chiếc x x 

12 Giấy note (giấy nhớ) 1 tệp x x 

13 
Bút lông viết bảng, màu xanh hoặc màu đen  
(Dùng viết bảng nhóm trong các hoạt động) 

3 chiếc x x 

14 Display book bìa 60 lá (Làm hồ sơ các môn học) 3 tập x x 

15 Giấy kiểm tra 1 tập x x 

16 Hộp đựng bút 1 hộp x x 
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17 Bút chì 2B hoặc bút chì kim 2 chiếc x x 

18 Tẩy 1 chiếc x x 

19 Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học 1 bảng x x 

20 Atlat Địa lí Việt Nam (Dành cho học sinh khối 12) 1 quyển x  

21 
Tập bản đồ Địa lí  
(Không bắt buộc, Học sinh tham khảo nếu có nhu cầu) 

1 tập x x 

22 

Máy tính cầm tay (Loại có thể sử dụng để thực hiện 
nhiều phép toán biến đổi, giải phương trình, các hàm 
lượng giác và logarit, tính toán với số phức hay phân số 
,…) 
- Phụ huynh nên chọn mua loại máy tính bỏ túi được phép 
mang vào phòng thi như: Casio FX-500 MS, FX-570 MS, 
FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX- 580VN X; VinaCal 
500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 
680EX Plus; …). 
- Khuyến khích Học sinh sử dụng máy tính loại FX- 580VN 
X  

1 chiếc x x 

23 

Máy tính cá nhân (Laptop hoặc máy tính bảng 10,5 inch 
trở lên)  
Học sinh sử dụng để học tập tại nhà hoặc mang tới 
trường khi cần sử dụng theo hướng dẫn của Giáo viên. 

1 chiếc x x 

24 Đồng phục Học sinh (Theo danh mục của Nhà trường) Bộ x x 

25 Giày thể thao (học Thể dục) 1 đôi x x 

26 Giày đen bít mũi, bít gót (học chính khóa) 1 đôi x x 

27 Ba lô đi học 1 chiếc x x 

28 Bình đựng nước cá nhân 1 chiếc x x 

29 Khóa tủ cá nhân (loại nhỏ) 1 chiếc x x 

 

 

 

 

Trân trọng! 

 

Ban Giám hiệu  

Trường TH, THCS và THPT Vinschool  
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ANNOUNCEMENT 
Comprehensive stationery items list for High school students 

Academic year 2022 - 2023 
 

 

Dear Parents, 

 

We would like to thank you for your support and accompany with us in your children’s education path. In order to get 

ready for the upcoming new school year, we would like to send you the following list of learning resources to prepare for 

High school students: 

 

NO Category Quantity Standard 

Program 

Advanced 

Program 

1 

Textbook and Workbook  
- Grade 10: Mathematics, Literature, History, Geography 
(Book series Kết nối tri thức với cuộc sống)      
- Grade 11: Mathematics, Literature, History, Geography, 
Physics, Chemistry, Biology. 
- Grade 12: Mathematics, Literature, History, Geography, 
Physics, Chemistry, Biology, Civic education 

1 set x  

2 

Textbook and Workbook 
- Grade 10: Literature, History, Geography (Book series Kết 
nối tri thức với cuộc sống) 
- Grade 11, 12: Literature (ban Cơ bản)     

1 set  x 

3 

ESL Learner’s Book and Workbook 
Grade 10 Science Learner’s Book and Workbook (Bilingual 
books following Cambridge IGCSE curriculum) 
(The school will hand out the set to the students who bought 
the books from the school, in the beginning of the school 
year) 

1 set x  

4 

Books for Cambridge curriculum (The school 

will hand out the set to the students who 

bought the books from the school, in the 

beginning of the school year) 

1 set  x 

5 Notebook 30 items x x 

6 Ruler 1 item x x 

7 Protractor 1 item x x 

8 Math compass 1 item x x 

9 Set square 1 set x x 

10 Ballpoint pen (Blue ink, red ink) 03 items x x 

11 Highlighter 02 items x x 

12 Sticky note 01 pad x x 

13 
Marker (Blue or black ink)  

(Using in team-working) 
03 items x x 

14 60-page display book (For subjects’ portfolio) 03 items x x 

15 Exam answer sheet paper 01 pad x x 

16 Pencil case 1 item x x 
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17 2B pencil or needle pencil 02 items x x 

18 Eraser 1 item x x 

19 The periodic table of the chemical elements 1 sheet x x 

20 
Vietnam Geography Atlas  

 (For grade 12 students) 
1 item x  

21 
Vietnam Geographic Maps set  

(Not required, for reference only) 
1 item x x 

22 

Calculator (Students can use the type that can perform 

many transformations, equation solving, trigonometric and 

logarithmic functions…) 

- It is recommended to use the following calculators which 

are allowed in exam rooms: Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-

570ES Plus, FX-570VN Plus, FX- 580VN X; VinaCal 500MS, 

570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus. 

- Most recommended: FX – 580VN X 

1 item x x 

23 

Personal device (Laptop or tablet 10.5 inch and above)  

Students use the device to study at home or bring to the 

school when needed under the instructions of teachers 

1 set x x 

24 Student uniform (According to the school list) set x x 

25 Sport shoes (For PE) 01 pair x x 

26 Black shoes (For daily school) 01 pair x x 

27 Backpack 1 item x x 

28 Personal water bottle 1 item x x 

29 Locker lock (small type) 1 item x x 

 

 

Best regards, 

 

School Board 
Vinschool Primary, Secondary and High School 


