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Chào mừng Quý Phụ huynh và các em học sinh 
đến với Hệ thống trường Quốc tế Tây Úc!

Là thành viên mới của Cộng đồng WASS, 
PennSchool – Cơ sở Ba Tháng Hai triển khai 
Chương trình Quốc tế Mỹ và Chương trình song 
ngữ tích hợp Việt - Mỹ, với sự cấp phép của Sở 
giáo dục bang Pennsylvania. Chúng tôi cam kết 
cung cấp một môi trường giáo dục chất lượng, 
mang đầy đủ tinh hoa của nền giáo dục Hoa Kỳ 
kết hợp với các giá trị truyền thống của nền giáo 
dục Việt Nam.

Tại PennSchool, mỗi ngày đến trường học sinh 
sẽ thực hành các kỹ năng Đọc - Viết và phát 
triển ngôn ngữ, toán học, khoa học, nghiên cứu 
xã hội cũng như các lĩnh vực nghệ thuật, âm 
nhạc, thể thao, công nghệ dưới sự hướng dẫn 
của các giáo viên có trình độ chuyên môn cao. 

Phương pháp học tập lấy Học sinh làm trung 
tâm cùng với sự quan tâm, hỗ trợ quá trình học 
tập của các em chính là kỳ vọng mà chúng tôi 
đặt ra.

Chúng tôi mong muốn các em học sinh được 
nuôi dưỡng trong một môi trường học tập hòa 
nhập nhưng cũng đầy thử thách. Để từ đây, mỗi 
cá nhân được thúc đẩy để phát triển thông qua 
khám phá niềm đam mê cá nhân, phát huy tối 
đa tiềm năng thông qua các hoạt động ngoại 
khóa phong phú, chuẩn bị cho tương lai trong 
thế giới đầy biến động.

Chúng tôi hy vọng được chào đón Quý phụ 
huynh và các em học sinh như một thành viên 
của PennSchool và Cộng đồng WASS trong 
cuộc hành trình phía trước!

Ban Giám Hiệu

THƯ TỪ BAN GIÁM HIỆU
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Education is the passport to 
the future, for tomorrow

belongs to those who prepare 
for it today.

 Malcolm X

“

Tại PennSchool, chúng tôi mang đến một 
chương trình học phong phú và môi trường học 
tập đầy thử thách, đòi hỏi tính tương tác cao 
giúp học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, thể 
chất, năng lực cá nhân, khả năng sáng tạo, kỹ 
năng thực hành xã hội. Học sinh được truyền 
cảm hứng để học tập suốt đời, chuẩn bị kỹ năng 
cho các bậc học tiếp theo và có nhiều đóng góp 
tích cực cho cộng đồng.

Creative Learners
Học tập sáng tạo

Critical Thinkers
Tư duy phản biện

Effective Collaborators
Hợp tác hiệu quả

Skillful Communicators
Kỹ năng giao tiếp tốt

Ethical Global Citizens
Công dân toàn cầu gương mẫu

SỨ MỆNH

MỤC TIÊU HỌC TẬP
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The art of teaching is the art 
of assisting discovery.

Mark Van Doren

Ban Điều Hành

Mrs. Nuong Cao Dr. Penny R. Rhoads Mr. Gustavo Paez

BAN LÃNH ĐẠO

Hiệu trưởng Giám đốc chương trình Hiệu phó

Ban Cố Vấn

Mrs. Cecelia Yauger

Cố vấn Phương pháp
dạy và học

Cố vấn Chương trình

Cố vấn Chương trình

Mrs. Lindsey Doutt

Cố vấn Phát triển chuyên môn
và Đảm bảo chất lượng Mr. James Lepak

Dr. Mark D. Hogue
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Mrs. Ha Tran Mr. David Sadler Mr. Kevin Hassard

Ms. Dung Tran Mr. John A. UmahagMr. Ala Charef

Ms. Cathleen Faith
S. Maderazo

Hiệu phó Điều phối viên 
chương trình Đọc

Điều phối viên 
chương trình Viết

Điều phối viên
hoạt động Hệ thống Nhà

Điều phối viên
hoạt động Hệ thống Nhà

Điều phối viên
Dịch vụ hỗ trợ học tập

Điều phối viên ASA
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Tọa lạc trên đường 3/2 ngay trung tâm thành phố 
Hồ Chí Minh, PennSchool với thiết kế hiện đại 
cùng không gian xanh thân thiện, an toàn là ngôi 
trường lý tưởng cho học sinh khơi dậy tiềm năng 
của mình trong môi trường học tập quốc tế.

Swimming pool/ Hồ bơi

Dance room/ Phòng múa 

Out-door sports field/ Sân thể thao ngoài trời 

Lab room/ Phòng thí nghiệm

In-door stadium/ Sân thể thao trong nhà

CƠ SỞ 
VẬT CHẤT
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Classroom/ Phòng học 

Art room/ Phòng Nghệ thuật

Library/ Thư viện

Theater/ Nhà hát

Music room/ Phòng âm nhạc

Makerspace Studio/ Phòng Makerspace
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“

Chúng tôi mang đến

The great aim of education
is not knowledge but action.

Herbert Spencer

TẠI SAO LỰA CHỌN 
PENNSCHOOL?

Chương trình học thuật xuất sắc với khung chương trình giáo dục Mỹ.
Nhận bằng tốt nghiệp từ trường Trung học Greenville (Mỹ) ngay tại Việt Nam.
Đội ngũ giáo viên tận tâm, chu đáo với trình độ chuyên môn cao.
Cộng đồng học tập cởi mở, hướng đến các trải nghiệm tối ưu cho học sinh.
Cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại đáp ứng các nhu cầu giảng dạy trong học thuật, 
Thể thao, Nghệ thuật, Công nghệ và Kỹ thuật.
Một môi trường học tập sáng tạo, hướng đến Kỷ nguyên số với trọng tâm các môn 
học chuyên sâu về Lập trình, Robotic, và Ứng dụng thực tế.
Chương trình giảng dạy tập trung vào các lĩnh vực Nghệ thuật giúp nuôi dưỡng các 
giá trị xã hội, tinh thần và cảm xúc của học sinh.
20+ Câu lạc bộ và 30+ đội thể thao được chọn lọc giúp các em phát triển năng khiếu 
và sở thích cá nhân.
40+ dự án trải nghiệm học tập gắn với việc phục vụ cộng đồng và 80+ sự kiện các 
hoạt động được tổ chức hằng năm.
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LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

ADP

IAP

VAP

Vietnam-American Bilingual Program

Chương trình Song ngữ Việt - Mỹ 
Vietnam-American Bilingual Program

EAP

English for Academic Purposes International American Program 

Bằng Tốt nghiệp THPT Việt Nam + Chứng chỉ IELTS/SAT 

Lớp/ Year

9

Lớp/ Year

10

Lớp/ Year

11-12

Lớp/ Year

Pre-8

Chương trình Tú tài Mỹ
American Diploma Pathway

ADP
Chương trình Tú tài Mỹ

American Diploma Pathway

ADP
Chương trình Tú tài Mỹ

American Diploma Pathway

VAP

Chương trình Song ngữ Việt - Mỹ 

VAP

Vietnam-American Bilingual Program
Chương trình Song ngữ Việt - Mỹ 

VAP

Vietnam-American Bilingual Program
Chương trình Song ngữ Việt - Mỹ Chương trình Tiếng Anh học thuậtChương trình Quốc tế Mỹ
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CHƯƠNG TRÌNH
QUỐC TẾ TOÀN PHẦN

Được cấp phép bởi Phòng giáo dục Greenville (Greenville Area School District), Chương trình 
Tích hợp Quốc tế toàn phần ở cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (K- 8) được triển khai với các 
môn Tiếng Anh, Toán học, Khoa học và Khoa học xã hội được phát triển theo khung Tiêu 
chuẩn chung của Hoa Kỳ - Common Core State Standards (CCSS), Next Generation Science 
Standards (NGSS), American Education Reaches Out (AERO) Social Studies Standards và tiêu 
chuẩn của Bang Pennsylvania. Ngoài ra, học sinh sẽ tham gia các môn học theo yêu cầu của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam dành cho chương trình tích hợp quốc tế.

Ở cấp Trung học phổ thông (lớp 9 – lớp 12), học sinh sẽ tham gia vào lộ trình Tú tài Mỹ. Học 
sinh đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp của chương trình sẽ được trao bằng tốt nghiệp và bảng 
điểm chính thức từ Trường trung học công lập Greenville – trường vinh dự nhận được giải 
thưởng Blue Ribbon danh giá của Mỹ. Bằng cấp của chương trình được công nhận tại tất cả 
các trường ở Mỹ, Úc, Canada và các trường giảng dạy bằng tiếng Anh khác trên toàn thế giới.



Môn học Khối Tiểu học
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Lĩnh vực Môn học

Các môn học
chính

Giáo dục thể chất 

Ngoại ngữ

Công nghệ

Ngôn ngữ Anh

Toán
Khoa học
Khoa học xã hội

Nghệ thuật

Kịch nghệ
Ban nhạc

Hợp xướng
Thể thao
Việt Nam học
(Tiếng Việt - Lịch sử 
- Địa lý)

Tiếng Pháp
Công nghệ & Thông tin
(Lập trình, Tin học, 
Robotics, Sáng tạo và 
Đổi mới)

Môn Nghệ thuật 



Môn học Khối Trung học cơ sở
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Subjects

Tiếng Anh

Toán

Khoa học

Khoa học xã hội

Môn Nghệ thuật

Giáo dục thể chất 

Ngoại ngữ

Công nghệ

Lĩnh vực Môn học

Ngôn ngữ và Văn chương Anh

Toán

Khoa học

Địa lý và Văn hoá thế giới I
Địa lý và Văn hoá thế giới II
Lịch sử Mỹ I/ Giáo dục công dân

Nghệ thuật

Kịch nghệ

Ban nhạc

Hợp xướng

Dàn nhạc

Thể thao

Tiếng Pháp

Đổi mới và Sáng tạo
Chế tạo Robot
Lập trình Game

Việt Nam học (Tiếng Việt - Lịch sử - Địa lý)



Môn học Khối Trung học phổ thông
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Sức khỏe và Giáo dục thể chất

Nghệ thuật ứng dụng

Khoa học

Toán học

Tiếng Anh

Khoa học Xã hội

Môn tự chọn

Lĩnh vực Môn học

Tiếng Anh dự bị Đại học Khối 9
Tiếng Anh GHS I
Tiếng Anh GHS II*
Tiếng Anh GHS III
Lịch sử thế giới
GHS - Lịch sử Mỹ I
GHS - Lịch Sử Mỹ II
GHS Chính phủ Hoa Kỳ
Sinh học đại cương
Khoa học đại cương I
GHS Khoa học đại cương
GHS Sinh học
Đại số cơ bản
GHS Đại số I
GHS Hình học
GHS Đại số II

Thể dục

Nghệ thuật

Ban nhạc
Dịch vụ cộng đồng
Kỷ yếu báo chí
Hỗ trợ học tập
Tiếng Việt
Tiếng Pháp
Kỹ thuật và Thiết kế
Gốm sứ I
Hệ thống sản xuất
Giới thiệu về lập trình máy tính



CHƯƠNG TRÌNH
TÍCH HỢP SONG NGỮ

Chương trình song ngữ tích hợp được triển khai với sự kết hợp giữa chương trình của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, kết hợp với các môn Ngôn Ngữ Anh, Toán, Khoa học và Khoa 
học xã hội, phát triển theo khung Tiêu chuẩn chung của Hoa Kỳ - Common Core State 
Standards (CCSS), Next Generation Science Standards (NGSS), American Education Reaches 
Out (AERO) Social Studies Standards và tiêu chuẩn của Bang Pennsylvania.

Các môn học nhóm Nghệ thuật, Thể thao và Công nghệ được triển khai tích hợp với 
chương trình Mỹ nhằm giúp học sinh phát huy khả năng sáng tạo, thẩm mỹ và thể chất một 
cách toàn diện.
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Sau năm lớp 8, học sinh có thể lựa chọn để tiếp tục học song ngữ, nhận bằng tốt nghiệp của 
Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực như IELTS, SAT, 
ACT. Hoặc học sinh có thể chọn chuyển sang học lộ trình Tú tài Mỹ để nhận bằng Tú tài Trung 
học Greenville (Bang Pennsylvania, Mỹ). Ngoài ra, học sinh có thể chuyển sang học chương 
trình Tú tài Bang Tây Úc (WACE) và Tú tài Quốc tế (IBDP) tại các cơ sở thuộc WASS.
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Cấp lớp Môn học

Ngôn ngữ Anh

Toán

Khoa học

Khoa học xã hội

Các môn học theo chương trình của Bộ GD & ĐT

Ngôn ngữ Anh

Toán

Các môn học theo chương trình của Bộ GD & ĐT

Pre-school – Khối 9

Khối 10 – 12



CHƯƠNG TRÌNH EAL

Chương trình English as an Additional Language (EAL) được cung cấp hỗ trợ các học sinh từ 
lớp 1 đến lớp 8 chưa đạt yêu cầu về trình độ tiếng Anh trong bài kiểm tra đầu vào. Sau mỗi 
học kỳ, kết quả học tập chương trình EAL sẽ đánh giá học sinh có thể theo học chương trình 
song ngữ hoặc quốc tế. Trong chương trình EAL này:
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Hỗ trợ học sinh hòa nhập 
vào môi trường giao tiếp 

bằng Tiếng Anh để các em 
tự tin giao tiếp hơn.

 

Theo dõi và đánh giá việc 
liên tục về mức độ cải thiện 
trình độ Tiếng Anh của các 

em học sinh. 

Hỗ trợ các em xây dựng sự 
tự tin, kỹ năng và kiến thức 

cần thiết để bước vào 
chương trình học Song ngữ 

và Quốc tế.



ĐÁNH GIÁ MAP

PennSchool sử dụng bài đánh giá Đo lường Tiến triển Học tập - Measures of Academic 
Progress (MAP) được cung cấp bởi Hiệp hội Giáo dục Tây Bắc (NWEA) nhằm theo dõi sự tiến 
bộ của mỗi học sinh trong quá trình học tập tại trường.

Hàng năm, học sinh từ Pre - 8 sẽ bước vào kì thi MAP để xác định trình độ và mức độ tiến bộ 
học tập trong suốt năm học, và qua các năm trong lĩnh vực Toán học, Đọc, khả năng sử dụng 
Ngôn ngữ, và MAP cho Khối Tiểu học (MPG).

MAP là bài kiểm tra Đo lường sự tiến bộ trong quá trình Học tập của học sinh trong các lĩnh 
vực Toán học, Đọc và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh theo tiêu chuẩn AERO (Mỹ). Bài kiểm tra 
sẽ được thực hiện trên máy tính và học sinh sẽ trả lời lần lượt từng câu hỏi. Độ khó của bài 
kiểm tra sẽ được tùy chỉnh dựa vào kết quả của học sinh qua những câu hỏi đã được trả lời. 
Bằng cách này, mỗi bài kiểm tra được cá nhân hóa dựa theo năng lực của từng học sinh. MAP 
cung cấp dữ liệu về thành tích và sự tiến bộ của học sinh trong Toán học và Đọc hiểu một cách 
toàn diện nhất. Hơn 11 triệu học sinh tại Mỹ và 140 quốc gia trên thế giới cũng đang sử dụng 
MAP® Growth ™.

Điểm số thu được từ MAP-NWEA sẽ giúp nhà trường sắp xếp học sinh vào các lớp phù hợp 
với năng lực của các em để khắc phục điểm yếu và phát triển thế mạnh.
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Viết là một trong những kỹ năng quan trọng trong chương trình học thuật K-12. Trong tất cả 
các môn học, học sinh đều cần sử dụng kỹ năng viết cho các đoạn văn ngắn hay mở rộng 
hơn, và các bài luận.

Trung tâm phát triển Kỹ năng Viết được hình thành nhằm hỗ trợ học sinh K-12 trong cả bài viết 
sáng tạo và bài viết học thuật. Học sinh sẽ áp dụng cách viết phù hợp cho chương trình học, 
trích dẫn APA và cách bắt đầu quá trình lên ý tưởng cho bài viết (Brainstorm, viết nháp, chỉnh 
sửa, chia sẻ thông tin… theo quy trình).

Hàng tuần, mỗi học sinh sẽ phải nộp ít nhất một bài viết theo chủ đề và tham gia vào hoạt động 
đánh giá đồng cấp - peer assessment. Học sinh gửi bài viết của mình theo hình thức online để 
bạn học và thầy cô hướng dẫn đánh giá. Hình thức này sẽ thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả giữa 
các học sinh cũng như phát triển tư duy liên môn và kỹ năng viết.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN
KỸ NĂNG VIẾT
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CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC SÁCH
TẠI THƯ VIỆN

Tại PennSchool, học sinh luôn được khuyến 
khích đọc sách với thư viện đa ngôn ngữ cùng 
hàng nghìn đầu sách bằng tiếng Anh, tiếng Việt 
và các ngôn ngữ khác. Chương trình học của tất 
cả các khối đều có các giờ học tại Thư viện với 
giáo viên và học sinh sẽ không bị giới hạn trong 
việc mượn sách thường xuyên.
Mục tiêu của Chương trình đọc sách tại Thư viện 
là nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc và sự nhiệt 
tình tìm hiểu thông tin của học sinh. Nhà trường 
luôn cố gắng khuyến khích để học sinh trở thành 
những cá nhân hiểu biết rộng về thông tin, 
những công dân chuẩn mực đạo đức và học tập 
một cách độc lập. Học sinh được giới thiệu đa 
dạng các chủ đề văn học khác nhau qua các giờ 
học tại thư viện. Các em được phát triển những 
kỹ năng đọc hiểu thông tin thông qua các giờ 
học hàng tuần hay các tiết học thêm (đọc theo 
vòng tròn/ đọc có hướng dẫn/ chia sẻ) để hỗ trợ 
các dự án học tập khác trong suốt năm học.
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PennSchool cung cấp cho học sinh và phụ huynh sự hỗ trợ và hướng dẫn chi tiết để có sự 
lựa chọn tốt nhất cho bậc giáo dục sau trung học.
Thông qua các buổi trao đổi 1-1, các buổi trao đổi thông tin theo nhóm, các buổi gặp mặt với 
phụ huynh, và dựa trên thành tích học tập thực tế, học sinh sẽ được hỗ trợ để khám phá, định 
hướng xây dựng mục tiêu tiếp theo của bản thân trong hành trình học tập suốt đời để đạt 
được kết quả tốt nhất. Học sinh sẽ tham gia vào các ngày hội tuyển sinh của các trường đại 
học, cao đẳng hàng năm, các chuyến tham quan trường hay webinar để tìm hiểu thông tin về 
các trường Đại học, Cao đẳng. 

TƯ VẤN ĐẠI HỌC

American Learning Pathway 22www.wass.edu.vn



American Learning Pathway 23www.wass.edu.vn

Creativity takes courage.“
”

HENRI MATISSE

Các môn Nghệ thuật tại PennSchool đem đến một 
chương trình giáo dục toàn diện từ Biểu diễn đến 
Nghệ thuật thị giác cho học sinh Mẫu giáo đến lớp 
12 nhằm thu hút, truyền cảm hứng và khuyến khích 
học sinh phát huy tiềm năng sáng tạo của mình. 

NGHỆ THUẬT

Môn học Nghệ thuật kích thích khả năng nghệ thuật tiềm ẩn của học sinh và khuyến khích tư 
duy sáng tạo thông qua việc phát triển các kỹ năng chuyên môn, quy trình thực hiện và cách 
giải quyết vấn đề. Tất cả dựa trên các yếu tố và nguyên tắc trong thiết kế kết hợp cùng kinh 
nghiệm thực tiễn trong vẽ, hội họa, làm gốm, in ấn, thiết kế đồ họa, phương tiện kỹ thuật số, 
in 3D và xây dựng mô hình. 

NGHỆ THUẬT 
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Ballet được giảng dạy như một chương trình 
ngoại khóa nhằm phát huy sức mạnh thể 
chất và sự nhanh nhẹn, tăng cường sự tập 
trung, phát triển sự hiểu biết về âm nhạc, 
nhịp điệu và tạo ra những điệu múa tuyệt vời. 
Môn học Ballet mang đến một nền tảng vững 
chắc và là điểm khởi đầu tuyệt vời cho học 
sinh quan tâm đến các hình thức khiêu vũ 
khác như jazz và hip-hop.

BALLET

Thông qua các phân môn hợp xướng, ban nhạc và dàn nhạc dây, môn học  âm nhạc giúp học 
sinh phát huy khả năng cảm thụ âm nhạc thông qua việc học tập, biểu diễn tại các buổi học và 
chương trình ngoại khóa.

ÂM NHẠC

Bắt đầu từ Tiểu học, Môn kịch nghệ giúp các 
em học sinh hiểu về lý thuyết và tìm hiểu nhiều 
khía cạnh của các tác phẩm kịch, phát huy kỹ 
năng làm việc nhóm và áp dụng các kiến 
thức đã học vào dự án của riêng mình.

Ngoài việc học trên lớp, hoạt động kịch ngoại 
khóa của PennSchool mang đến cho học 
sinh cơ hội luyện tập và trải nghiệm âm nhạc 
và nhạc kịch, trở thành thành viên của ban 
nhạc kịch, thiết kế sân khấu, tham gia biên 
kịch và tham gia các buổi biểu diễn. 

NHÀ HÁT



Phòng Makerspace là nơi học sinh có thể tự 
do kích thích sự tưởng tượng và sáng tạo 
không giới hạn. Thông qua các việc thực 
hành học sinh được trải nghiệm các lĩnh vực 
như khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ 
thuật và toán học song song với các chương 
trình giảng dạy khác của trường. 

MAKERSPACE

Trong không gian Makerspace, học sinh 
khám phá và trải nghiệm sự sáng tạo thông 
qua các bài học thực tế bằng cách sử dụng 
các công cụ, vật liệu tái chế, nghệ thuật, thiết 
kế 2D và 3D, vật dụng chuyên dụng cho nội 
thất, công cụ sản xuất (In 3D, máy khắc 
CNC, máy khoan, dụng cụ cầm tay và tạo 
hình bằng nhựa), máy làm gốm, lập trình, 
công nghệ, robot, STEM và Studio
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CÔNG NGHỆ VÀ 
ĐỔI MỚI



Tại Penn, nhà trường sử dụng VEX Robotics để giúp học sinh khám phá thế giới robot ở cấp 
độ cơ bản. Các em sẽ thiết kế, chế tạo và lập trình các robot độc đáo của riêng mình và tham 
gia vào cuộc thi.

Đối với cấp độ chuyên sâu, học sinh sẽ học lý thuyết cơ bản, phương pháp mô hình hóa, các 
phần cứng, các yêu cầu về giao diện, các công cụ mô phỏng và lập trình cũng như các ứng 
dụng thực tế của cơ điện tử và người máy.

ROBOTICS

Học sinh các khối lớp được làm quen với các kiến thức cơ bản về lập trình (coding) bao gồm 
lý thuyết, ngôn ngữ, tạo chuyển động, viết và lập trình bằng những ứng dụng lập trình khác 
nhau như Scratch, Javascript,  CSS, Python and HTML, ... 

Học sinh sẽ được học tập và nghiên cứu thông qua các dự án về lập trình với các hoạt động 
từ thực tế ảo, robot, thiết kế trang web, phát triển ứng dụng trò chơi, tìm hiểu về STEM và là 
tiền đề cho các cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Là một phần trong môn học công nghệ số, học sinh được nâng cao kỹ năng bằng các ứng 
dụng như Adobe InDesign, Illustrator và Photoshop.

Viết, sắp xếp và sản xuất các bản nhạc bằng ứng dụng GarageBand và chỉnh sửa video cũng 
nằm trong chương trình giảng dạy của nhà trường. Ngoài ra, học sinh sẽ được học về cách 
tạo ra những mô hình 3D và sử dụng Ready Maker để tạo trò chơi điện tử.

Any sufficiently advanced technology
is equivalent to magic.“

”
ARTHUR C.CLARKE
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LẬP TRÌNH

THIẾT KẾ



Hệ thống “Nhà” được xây dựng để phát triển 
sự tương tác giữa các khối lớp từ Mẫu giáo 
đến Lớp 12. Học sinh có cơ hội mang về 
điểm thành tích cho cá nhân và tập thể của 
mình thông qua các hoạt động, cuộc thi diễn 
ra tại trường. Hệ thống “Nhà” tạo nên khuôn 
khổ cho việc thực hiện nội quy của Nhà 
trường, khuyến khích học sinh tham gia vào 
các hoạt động ngoại khóa về thể thao và văn 
hóa, thúc đẩy phát triển khả năng lãnh đạo.

Tại PennSchool, học sinh và giáo viên được 
xếp vào các “Nhà” theo một cách ngẫu 
nhiên. Việc sắp xếp có thể dựa trên các nhu 
cầu về kỹ năng xã hội và cảm xúc để đảm 
bảo việc hướng dẫn phù hợp cho tất cả các 
học sinh trong một “Nhà”. 

Việc kết hợp học sinh từ các khối lớp trong 
một “Nhà” giúp các em có cơ hội gặp gỡ và 
sinh hoạt với những người bạn đồng trang 
lứa mà các em chưa có cơ hội tiếp xúc, cũng 
như tạo cho các học sinh lớp nhỏ cảm thấy 
thoải mái khi lên lớp lớn và các học sinh lớp 
lớn cải thiện mối quan hệ với các em lớp nhỏ.
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HỆ THỐNG “NHÀ”



”

Học sinh được tính điểm cho “Nhà” trong các lĩnh vực: Chính sách và nội quy của nhà trường, 
Học thuật, Chuyên cần, Ngoại khóa, Hoạt động Nhà, Hoạt động trường và các cuộc thi quốc 
tế như:

Mỗi tháng, học sinh có thành tích cao nhất từ mỗi “Nhà” sẽ trở thành “Ngôi sao của tháng” 
và được xuất hiện trên bảng tin của nhà trường. Ngoài ra, chứng nhận thành tích sẽ được 
trao cho học sinh sau mỗi học kỳ của năm học. 

Nhà có điểm cao nhất sẽ đạt được “The House Cup”, đây là phần thưởng được trao cho 
nỗ lực của tập thể “Nhà”.

Các cuộc thi hoạt động thể chất (Lễ hội 
Carnaval, Ngày vui chơi,...)

Các sự kiện thể thao (Bóng đá, Bóng 
chuyền, Bóng chày,...)

Các hoạt động thể thao trước và sau giờ 
học

Các chương trình từ thiện, phục vụ cộng 
đồng (Gây quỹ, Bảo vệ môi trường,...)

Các sự kiện của trường (Spirit day, Gây 
quỹ...)

Các cuộc thi (Cuộc thi do trường tổ 
chức, Cuộc thi về ý tưởng...)
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TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP GẮN VỚI 
VIỆC PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG



PennSchool tin rằng để tạo ra các cá nhân 
xuất sắc, chúng tôi bắt buộc phải trau dồi sự 
hiểu biết về các vấn đề toàn cầu cũng như 
xây dựng ý thức về trách nhiệm xã hội cho 
học sinh ở mọi lứa tuổi. Học sinh sẽ được 
thử thách để phát triển với tư cách là những 
nhà lãnh đạo và công dân toàn cầu bằng việc 
tiếp cận với các trải nghiệm phục vụ cộng 
đồng, hình thành quan điểm về lòng biết ơn 
và tạo ra những thay đổi tích cực cho thế 
giới. Bên cạnh đó, học sinh sẽ khám phá các 
trải nghiệm này bên trong lớp học thông qua 
việc lên kế hoạch và thực hiện các dự án 
phục vụ cộng đồng tại Tp.HCM và các tỉnh 
lân cận. Mỗi học sinh phải hoàn thành 30 giờ 
Trải nghiệm học tập gắn với việc phục vụ 
cộng đồng trong năm học và điều này sẽ 
được thể hiện trên bảng điểm cuối năm học.

Ngoài các dự án chung dành cho học sinh 
toàn trường như: Dự án xây dựng trường 
học và cơ sở hạ tầng giao thông ở tỉnh Yên 
Bái, hỗ trợ trẻ em ung thư, có rất nhiều cách 
để học sinh tham gia vào các dự án phục vụ 
cộng đồng hiện có hoặc tự xây dựng các dự 
án mới. Học sinh ở tất cả các cấp học được 
trao cơ hội để học thêm các kỹ năng mới, có 
lòng trắc ẩn, phản ánh và cùng tham gia vào 
các dự án để đóng góp tích cực cho xã hội 
như: tham gia các câu lạc bộ do học sinh tự 
lãnh đạo, tạo ra các sáng kiến để bảo vệ các 
di sản, bảo vệ môi trường, tác động đến các 
dự án xã hội thông qua mô hình của Liên 
Hợp Quốc, tham gia hoạt động tình nguyện 
hỗ trợ học tập cho các học sinh nhỏ tuổi… 
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Chương trình Hỗ trợ học tập tại PennSchool được thiết kế cho các học sinh cần thêm sự hỗ trợ 
trong các giờ lên lớp. Đối với các trường hợp học sinh không thể cải thiện điểm số do những 
hạn chế trong khả năng tiếng Anh, hoặc gặp khó khăn trong một số môn học nhất định, Penn-
School sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ (Peer Tutors, Cross-Age Tutoring, Teacher Tutoring)  để 
giúp học sinh cải thiện kết quả học tập của mình. Bộ phận Hỗ trợ học tập sẽ kết hợp chặt chẽ 
với phụ huynh để đảm bảo rằng học sinh sẽ phát triển cả ở trong và ngoài lớp học. 
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DỊCH VỤ HỖ TRỢ 
HỌC TẬP
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CÁC ĐỘI THỂ THAO

Tại PennSchool, chúng tôi tin rằng ý nghĩa của các môn thể thao không nằm ở kết quả. Các môn thể thao sẽ giúp 
học sinh nâng cao tinh thần cạnh tranh lành mạnh cũng như phát triển thể chất của mỗi cá nhân bằng việc giúp các 
em phát triển đam mê, hiểu rõ giá trị của sự cam kết, khả năng lãnh đạo và tinh thần đồng đội trong môi trường 
quốc tế, bao gồm cả các hoạt động trong và ngoài sân cỏ. 

PennSchool cung cấp chương trình thể thao mang tính cạnh tranh cho học sinh nam và nữ ở mọi cấp lớp trong 
các hoạt động ngoài giờ học. Trong các môn thể thao đồng đội, học sinh sẽ được chia nhóm, điều này cho phép 
các em có cơ hội để cùng nhóm của mình cạnh tranh với các nhóm khác trong môn thể thao các em lựa chọn. 

Bóng rổ
Bóng chuyền
Golf

Bóng đá
Khúc côn cầu
Hoạt náo viên

Điền kinh
Bơi lội
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CHƯƠNG TRÌNH 
THỂ THAO



Một trải nghiệm học tập không thể thiếu chính 
là những chuyến đi dã ngoại học tập thực tế - 
field trips. Những chuyến field trips là những 
dự án học tập mà học sinh tất cả các lớp sẽ 
tham gia mỗi năm học.
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DÃ NGOẠI - HỌC TẬP THỰC TẾ

Thời gian chuyến đi và những thử thách học 
thuật sẽ tăng lên đối với học sinh các khối lớp 
lớn hơn. Học sinh cuối cấp được kỳ vọng sẽ 
tham gia vào bước lên kế hoạch cho chuyến 
đi, dẫn dắt hành trình cho học sinh nhỏ tuổi 
hơn cùng với sự hỗ trợ của giáo viên. 



PennSchool luôn đảm bảo sự quan tâm đối với từng học sinh ở mọi giai đoạn trong hành trình 
giáo dục của các em và tăng cường sự tương tác với phụ huynh thông qua:

Cổng thông tin dành cho phụ huynh: 
Ứng dụng để phụ huynh cập nhật các 
thông báo, bài tập hàng ngày và bài tập 
về nhà, hoặc thậm chí chi tiết về các 
khoản thanh toán phí và bằng cấp.

Trao đổi hàng tuần với giáo viên: Phụ 
huynh sẽ nhận được kế hoạch học tập và 
nhận xét của giáo viên về quá trình học 
tập của học sinh hàng tuần.

Họp phụ huynh: Các buổi họp giữa phụ 
huynh và giáo viên được tổ chức mỗi cuối 
học kỳ để trao đổi về sự phát triển của học 
sinh.

POPs: Chương trình Định hướng/ Triển 
lãm học thuật dành cho Phụ huynh được 
tổ chức đầu năm học nhằm giới thiệu các 
chương trình học tập và hoạt động của cả 
năm.
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TRAO ĐỔI THÔNG TIN
PHỤ HUYNH - NHÀ TRƯỜNG



Coffee Chat: Coffee Chat được thực hiện 
6 tháng một lần để thảo luận về những vấn 
đề cụ thể mà phụ huynh gặp phải và lắng 
nghe phản hồi từ phụ huynh.

Thư điện tử: Thư điện tử (email) sẽ được 
cập nhật liên tục về các sự kiện diễn ra tại 
trường bao gồm các cuộc thi hoặc thông 
báo khẩn cấp được chuyển đến phụ 
huynh.

Cập nhật tin nhắn SMS: Cập nhật tin 
nhắn SMS cũng bao gồm các thông báo 
về các sự kiện hoặc bất kỳ thông báo 
quan trọng nào cần được phụ huynh giải 
quyết.
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