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THÔNG ĐIỆP CHÀO MỪNG
Xin chào đón tất cả các em Học sinh và Phụ huynh đến với Blue Sky Academy
(BSA). Dù là Học sinh cũ hay mới, các em có thể yên tâm rằng, BSA là nơi mang
đến cho các em chương trình giáo dục tiên tiến và toàn diện, giúp các em phát
triển hài hòa về trí tuệ, thể chất, đạo đức và thẩm mỹ.
Tài liệu này được biên soạn nhằm giúp các Học sinh và Phụ huynh hiểu được lộ trình, chương trình giáo
dục cũng như các chính sách, quy định của nhà trường, đảm bảo mang lại lợi ích tối đa cho Học sinh
trong thời gian học tập và rèn luyện tại BSA.
Với mục đích bảo vệ và phục vụ, các quy định được soạn ra và thực thi nghiêm túc vì lợi ích chung của
Học sinh, Phụ huynh và Giáo viên. Quý Phụ huynh và Học sinh vui lòng đọc kỹ để nắm rõ và liên hệ với
nhà trường nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

LỘ TRÌNH GIÁO DỤC BLUE SKY ACADEMY

Chúc các Học sinh BSA có một năm học thành công!

Thân ái,
Ban Lãnh đạo BSA

Lộ trình giáo dục tại BSA được thiết kế
một cách kỹ lưỡng sao cho phù hợp
với học sinh Việt Nam và hướng đến
các chứng chỉ, bằng cấp được công
nhận rộng rãi trong nước và trên thế
giới.
Chương trình được triển khai xuyên
suốt cho Học sinh từ bậc học Mầm
non đến hết Trung học Phổ thông, kết
hợp giữa Chương trình giáo dục Quốc
gia và Chương trình giáo dục phổ
thông quốc tế Cambridge (viết tắt là
CAIE – một trong những Chương trình
giáo dục quốc tế phổ biến nhất hiện
nay, đang được triển khai tại trên
10,000 trường học ở 160 quốc gia).

1 MẦM NON
2 TIỂU HỌC
T3 RUNG HỌC CƠ SỞ
4 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

2-5 TUỔI

1- Chương trình Giáo dục Mầm non Quốc gia;
2- Chương trình tiếng Anh Mầm non;
3- Chương trình Phát triển toàn diện.

6-11 TUỔI

1- Chương trình Giáo dục Tiểu học Quốc gia;
2- Chương trình Tiểu học Cambridge;
3- Chương trình Phát triển toàn diện.

12-15 TUỔI

1- Chương trình Giáo dục THCS Quốc gia;
2- Chương trình THCS Cambridge;
3- Chương trình Phát triển toàn diện.

15-17 TUỔI

1- Chương trình Giáo dục THPT Quốc gia;
2- Chương trình THPT Cambridge;
3- Chương trình Phát triển toàn diện.
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BLUE SKY ACADEMY
Chương trình giáo dục Blue Sky Academy cung cấp cho Học sinh nền tảng học vấn vững chắc, thông
qua sự kết hợp hài hòa giữa 3 chương trình: Chương trình Giáo dục Quốc gia – Chương trình Quốc tế
Cambridge – Chương trình Phát triển toàn diện, giúp các em thành công trong cuộc sống cũng như ở
những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA
Tại BSA, Chương trình Giáo dục quốc gia được
xây dựng theo hướng “tối ưu hóa” nhằm giúp
học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm của
từng cấp lớp, đủ khả năng đạt thành tích cao
trong các kỳ thi tốt nghiệp do Bộ Giáo dục và
Đào tạo quy định, đồng thời tiếp thu kiến thức
một cách nhẹ nhàng, hiệu quả và phù hợp với
từng độ tuổi. Kết quả học tập và bằng cấp được
Bộ GD&ĐT công nhận và cấp phát, có giá trị
như bằng cấp của các trường công lập hàng
đầu trong hệ thống giáo dục quốc gia.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ CAMBRIDGE
Chương trình được lựa chọn và đưa vào giảng
dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, gồm 3 bộ môn:
- Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 (ESL);
- Toán (Mathematics);
- Khoa học (Science).
Chương trình nhằm thiết lập các kỹ năng ngôn ngữ,
kiến thức khoa học và tính toán mà học sinh cần có
tương đương với học sinh ở các quốc gia có nền
giáo dục tiên tiến. Các em không chỉ lĩnh hội các kiến
thức và kỹ năng học thuật mới, mà còn làm quen với
các phương pháp xem xét vấn đề từ nhiều góc độ
khác nhau để phát triển tư duy phân tích phản biện.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Chương trình này là sự tích hợp hài hòa giữa hai
chương trình chính khóa kể trên với nhiều hoạt
động phong phú giúp học sinh phát triển toàn
diện thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cần thiết
cho cuộc sống. Chương trình gồm:
- Tin học và công nghệ;
- Giáo dục thể chất: Bơi lội, Bóng rổ, Bóng đá;
- Giáo dục thẩm mỹ: Âm nhạc (Thanh nhạc và
Nhạc cụ); Khiêu vũ thể thao/Múa/Nhảy; Mỹ thuật
và Thủ công;
- Giáo dục Kỹ năng sống;
- Hoạt động dã ngoại thực hành;
- Các chương trình lễ hội và văn hóa;
- Câu lạc bộ ngoại khóa chuyên sâu;
- Các cuộc thi học thuật và năng khiếu;
- Hoạt động xã hội cộng đồng.
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BẢNG PHÍ NĂM HỌC 2022-2023

Tất cả các khoản phí được tính bằng VNĐ
và được áp dụng cho năm học 2022-2023 (từ ngày 01/8/2022 đến 31/5/2023)
Cấp học

Phí
tuyển sinh

Phí đầu tư
hàng năm

Học phí năm học

Học phí học kỳ (x2)

(giảm 10% khi nộp
trước 15/8/2022)

(giảm 5% khi nộp trước
15/8/2022 cho Kỳ I và trước
03/01/2023 cho Kỳ II )

Học phí
tháng (x10)

Tiền ăn
(ngày)

MẦM NON

1,000,000

2,200,000

55,404,000

29,241,000

6,156,000

63,000

TIỂU HỌC

1,500,000

2,310,000

58,158,000

30,694,000

6,462,000

74,000

TRUNG HỌC
CƠ SỞ

2,000,000

3,200,000

63,981,000

33,767,000

7,109,000

84,000

Phí tuyển sinh
Phí tuyển sinh được áp dụng cho mọi thí
sinh khi nộp hồ sơ đăng ký vào trường. Số tiền
này được dùng để chi trả cho các chi phí quản lý
trong quá trình duyệt và xét tuyển hồ sơ. Khoản
phí này không được hoàn trả lại.

Dịch vụ khác

Dịch vụ xe buýt

Miễn phí tuyển sinh cho anh/chị/em ruột khi
đăng ký học tại BSA.

Phí đầu tư hàng năm
Phí đầu tư hàng năm được dùng để trang
bị các loại đồng phục, đồ ngủ, vở, đồ dùng cá
nhân (cặp, mũ, dép, khăn mặt, khăn tắm, chăn
ga gối, bình nước...), cho học sinh trong suốt năm
học. Đối với Học sinh mới nhập học ở bất kì thời
điểm nào, phí này vẫn được tính cho cả năm học
hiện tại.

Học sinh ở lại trường
sau giờ học

0-3.0 km

9.240/ km

Trên 3.1 km

6.930/ km

17:30-18:00

40,000/ ngày

17:30-18:30

80,000/ ngày

Thanh toán Học phí
Phụ huynh vui lòng thanh toán các
khoản phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
đến một trong hai số tài khoản sau:

Học phí
Tiền học phí bao gồm chi phí cho mọi
chương trình giáo dục được thực hiện tại trường,
kể cả hoạt động ngoại khóa, phụ đạo, bồi dưỡng,
ôn thi...
Học phí được tính trọn tháng khi học sinh đi học
từ 05 ngày trở lên trong tháng đó.
Đồng hành cùng Phụ huynh sau đại dịch Covid-19,
BSA không tăng học phí năm học 2022-2023.

Tiền ăn

0101001052492

115000050119

Tên tài khoản:
Trường Mầm non Blue Sky Academy
Nội dung chuyển khoản:
[Tên Học sinh] [Tên lớp] Học phí tháng [Tên tháng]

Tiền ăn bao gồm 03 bữa chính (sáng, trưa,
chiều) và các bữa phụ phù hợp cho từng lứa tuổi.
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LỊCH NĂM HỌC 2022-2023
Tháng 8/2022

Tháng 1/2023

Tháng 9/2022

Tháng 2/2023

Tháng 10/2022

Tháng 3/2023

Tháng 11/2022

Tháng 4/2023

Tháng 12/2022

Tháng 5/2023
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THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
Văn phòng
Văn phòng BSA mở cửa từ 07:00 đến
17:30 Thứ hai đến Thứ bảy hàng tuần; đóng cửa
vào Chủ Nhật và các nghỉ lễ.

Giờ vào học
BSA đón học sinh trong khoảng thời
gian từ 06:45 đến 07:30 đối với khối Mầm non
và từ 06:45 đến 07:00 đối với khối Phổ thông.
Các em nên đi học chuyên cần và đúng giờ.
Để đảm bảo an toàn cho các em Học sinh,
Quý phụ huynh vui lòng tuân theo các chỉ dẫn
giao thông bên ngoài khuôn viên trường và của
Bảo vệ, hạn chế tối đa việc gây ùn tắc giao
thông khi cho các em xuống xe ngay trước
cổng trường. Các phương tiện giao thông
không nên đỗ xe quanh khu vực trước cổng
trường quá lâu, không nên cản trở vỉa hè hoặc
lối đi của các hộ xung quanh. Vui lòng đậu xe ở
những khu vực được phép hoặc ở các con
đường lân cận.

Giờ tan học
BSA trả học sinh trong khung giờ từ 16:45
đến 17:30 hàng ngày. Phụ huynh vui lòng đón
con em tại những khu vực quy định.
Học sinh không được phép ra về với Phụ
huynh của bạn khác, trừ khi nhà trường đã
được thông báo trước và có sự ủy quyền từ
chính Phụ huynh.
Như Quý vị đã biết, nhà trường rất nỗ lực để
đảm bảo sự an toàn cho con của Quý vị. Tuy
nhiên, cùng với sự phát triển của nhà trường,
các giáo viên, quản lý và nhân viên ngày càng
bận rộn trong việc thực hiện nhiệm vụ của
mình, và không thể chỉ dành thời gian sau giờ
học để giám sát các Học sinh chưa được phụ
huynh tới đón. Do đó, Phụ huynh vui lòng sắp
xếp thời gian để đón con em mình ngay sau giờ
tan học. BSA sẽ lưu lại những trường hợp học
sinh không được đón đúng giờ học/ sau các
chuyến dã ngoại hay các hoạt động khác. Phụ
huynh sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán các
chi phí phát sinh cho việc giám sát Học sinh sau
giờ học.

Đi học muộn và về sớm
Nhà trường có quyền không nhận học
sinh đến muộn sau 07:00 đối với khối Phổ
thông và sau 07:30 đối với khối Mầm non nếu
không nhận được thông báo trước.
Nếu có kế hoạch cho Học sinh đến muộn
hoặc cần đón các em trước giờ tan học, Phụ
huynh vui lòng thông báo cho nhà trường một
ngày trước đó.

Học sinh nghỉ học

Quy định về an ninh
Mục đích của việc kiểm soát tình hình ra
vào trường là để đảm bảo an toàn cho Học
sinh, nhân viên cũng như đảm bảo về cơ sở vật
chất của nhà trường. Đội Bảo vệ sẽ yên tâm
hơn khi hiểu rõ lý do ra, vào trường của từng
người.
Từ 08:00 đến 16:30, Phụ huynh sẽ được yêu
cầu đeo Thẻ dành cho khách tham quan khi
vào trong khi vực trường.

Đối với những trường hợp nghỉ học, nhà
trường phải được nhận Giấy xin phép viết tay
(trước khi nghỉ hoặc sau khi học sinh đi học lại),
hoặc cuộc gọi hoặc thư điện tử từ phía Phụ
huynh.

05

Parent & Student Handbook 2022-2023

THỜI GIAN BIỂU HÀNG NGÀY
Học sinh đến trường từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Thời khóa biểu sẽ được Giáo viên chủ nhiệm gửi
đến Phụ huynh và Học sinh vào đầu mỗi tuần học.

Khối Mầm non

Thời gian

Nội dung hoạt động

Thời gian

Nội dung hoạt động

06:45-07:30

Đón Học sinh
tại cổng trường

06:45-07:00

Đón Học sinh
tại cổng trường

07:15-07:30

Thể dục sáng

07:00-07:35

Ăn sáng

07:30-08:00

Ăn sáng

07:35-08:15

Tiết 1

08:00-08:15

Vòng tròn buổi sáng

08:15-08:55

Tiết 2

08:15-08:45

Hoạt động ngoài trời

08:55-09:15

Nghỉ giải lao
Uống sữa

08:45-09:15

Chương trình GDMN quốc gia

09:15-09:55

Tiết 3

09:55-10:35

Tiết 4

09:15-09:30
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Khối Phổ thông

Uống sữa

09:30-10:30

Chương trình
Phát triển toàn diện

10:35-11:15

Tiết 5

10:30-11:15

Ăn trưa

11:15-11:45

Ăn trưa

11:30-13:45

Ngủ trưa

11:45-13:30

Nghỉ trưa

13:45-14:00

Uống sữa

13:45-14:25

Tiết 6

14:00-14:30

Chương trình Tiếng Anh

14:25-15:05

Tiết 7

14:30-15:15

Chương trình
Phát triển toàn diện

15:05-15:25

Nghỉ giải lao
Ăn chiều

15:15-16:00

Tắm

15:25-16:05

Tiết 8

16:00-16:40

Ăn chiều

16:05-16:45

Tiết 9

16:45-17:15

Trả Học sinh

16:45-17:15

Trả Học sinh
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QUY ĐỊNH VỀ ĐỒNG PHỤC
Tư trang

Đồng phục
Đồng phục là cách thể hiện bản sắc và
niềm tự hào về trường đối với cộng đồng và
cũng là trang phục bắt buộc khi tới trường. Tại
BSA, Học sinh phải mặc đồng phục tất cả các
ngày trong tuần.
Xin vui lòng ghi/ thêu tên Học sinh vào đồng
phục, kể cả quần áo thể dục, đồ bơi và đồ lót.
Kiểm tra quần áo thường xuyên vì tên của Học
sinh có thể bị phai màu sau nhiều lần giặt.

BSA khuyến cáo Học sinh không nên mang
đồ trang sức hay các vật dụng có giá trị lớn
đến trường.
Nhà trường không chịu trách nhiệm cho bất
kỳ mất mát hay hư hỏng nào xảy ra với đồ
dùng cá nhân của các em.
Vì lý do an toàn, nếu Học sinh thường đeo
hoa tai, Phụ huynh vui lòng cho các em đeo loại
hoa tai nhỏ có chốt vặn. Học sinh không được
đeo hoa tai dạng vòng hoặc dạng dài.

Mẫu đồng phục Học sinh Mầm non

Mẫu đồng phục Học sinh Tiểu học

Mẫu đồng phục Học sinh Trung học cơ sở
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ĐỒ ĂN và THỨC UỐNG
Thực đơn
Chúng tôi hiểu rằng một chế độ ăn
uống đầy đủ và cân bằng sẽ giúp Học sinh xây
dựng lối sống lành mạnh ngay từ khi còn nhỏ.
Vì thế BSA mang đến cho các em nhiều lựa
chọn cho các bữa ăn sáng, trưa và chiều cùng
trái cây, nước ép trái cây, sữa chua và sữa tươi
không đường hoặc ít đường.
Thực đơn thường được gửi cho Phụ huynh
vào đầu tuần học.

Nguồn gốc thực phẩm
Nguồn thực phẩm cung cấp cho trường
do các cơ sở có tư cách pháp nhân với nguồn
gốc xuất xứ rõ ràng, có hợp đồng mua bán
cũng như ràng buộc trách nhiệm về an toàn
thực phẩm.
Thực hiện cam kết với Phụ huynh, thực phẩm
tại BSA được cung cấp từ 4 nguồn:
Công ty cổ phần chuỗi thực phẩm TH;
Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam;
Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ
thương mại Vạn Niên (siêu thị Maximark);
Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng
hợp Wincommerce (chuỗi siêu thị Winmart).

Nước uống
Nước uống tại BSA là thành phẩm của
máy lọc nước Pi Biontech (công nghệ Hàn
Quốc) do công ty TNHH Euromade Việt Nam
cung cấp và máy lọc nước điện giải Kitz Micro
Filter (công nghệ Nhật Bản) do công ty TNHH
Callme cung cấp.
Học sinh được khuyến khích uống nước
thường xuyên bằng bình cá nhân trong thời
gian hoạt động tại trường.

Giờ ăn
Học sinh chỉ được phép ăn uống tại khu
vực quy định. Khi vào nhà ăn, Học sinh cần ngồi
đúng vị trí đã được phân chia theo khối lớp.
Sau khi có phần ăn, Học sinh phải ngồi ăn
tại chỗ, không chạy qua chạy lại, gây mất trật
tự và chỉ được di chuyển khi giáo viên hoặc
nhân viên yêu cầu.
Học sinh cần dọn dẹp bàn ăn, khay ăn của
mình sau khi xong bữa. Bỏ vỏ chai, lon, túi
nhựa… vào đúng nơi quy định.

Việc kiểm tra tiếp phẩm và các quy định vệ
sinh về dụng cụ chế biến, chứa thức ăn sẽ được
nhà trường theo dõi chặt chẽ hàng ngày.
Vì lý do an toàn thực phẩm, Học sinh không
được mang kẹo, đồ ăn hoặc thức uống vào
trường.
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Y TẾ TRƯỜNG HỌC
Quy định chung
Tại phòng Y tế của BSA luôn có một Y
tá túc trực để chăm sóc các Học sinh bị ốm
hoặc bị thương trong thời gian ở trường.
Phụ huynh cần thông báo trước cho nhà
trường nếu Học sinh có bất kỳ vấn đề nghiêm
trọng nào về sức khỏe, sốc phản vệ hoặc bệnh
hen suyễn để có kế hoạch phối hợp với Phụ
huynh và/hoặc bác sỹ điều trị. Điều này cũng
giúp các thầy/cô nhận biết và có các thủ tục y
tế thích hợp để hỗ trợ Học sinh nếu các em
không khỏe khi ở trường.
Khi Học sinh cảm thấy không khỏe, các em
sẽ được đưa đến phòng y tế để kiểm tra. Nếu
học sinh có triệu chứng sốt nhẹ, và vẫn có thể
tiếp tục ở lại trường, y tá có thể sử dụng thuốc
để giảm sốt (xem nguyên tắc cấp thuốc dưới
đây). Nếu tình trạng bệnh hoặc chấn thương
của Học sinh cho thấy các em cần phải về nhà,
Nhà trường sẽ liên lạc trực tiếp với Phụ huynh
đến đón Học sinh. Y tá sẽ thông tin đầy đủ cho
Phụ huynh về những điều trị đã được thực hiện
trước đó.

Gửi học sinh về nhà nghỉ ngơi
Học sinh sẽ được gửi về nhà theo quyết
định của y tá khi:
Có dấu hiệu hoặc triệu chứng của bệnh
truyền nhiễm;
Sốt cao hơn 38,5 độ C;
Sốt lặp đi lặp lại, tiêu chảy và/hoặc nôn
mửa;
Vết thương hay bệnh cần sự can thiệp y tế
cấp cao hơn.

Trường hợp y tế khẩn cấp
Trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc
Học sinh bị ốm nặng đột xuất ở Trường, văn
phòng sẽ cố gắng hết sức để liên lạc với Phụ
huynh. Sau đó sẽ đưa Học sinh đến bệnh viện/
trung tâm y tế gần nhất. Nhân viên của trường
sẽ đi cùng với Học sinh và đợi cho tới khi Phụ
huynh đến.
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Thuốc
Dịch vụ y tế của Trường cung cấp các loại
thuốc phổ biến để hạ sốt hoặc làm dịu cơn đau
cho các vết thương nhỏ và bệnh nhẹ. Các loại
thuốc này chỉ phát cho Học sinh bởi Y tá Nhà
trường hoặc nhân viên được chỉ định khi thực sự
cần thiết, và thường phải có sự tham khảo ý
kiến Phụ huynh trước nếu có thể.
Học sinh không nên mang thuốc đến trường
và sử dụng nếu không có sự giám sát của người
lớn.

Thuốc được gửi từ nhà
Đối với các loại thuốc mang đi từ nhà cần
áp dụng các nguyên tắc sau:
1. Phụ huynh/Người giám hộ mang thuốc
giao trực tiếp cho Y tá;
2. Phụ huynh/Người giám hộ hoàn tất và
ký ủy quyền với các thông tin sau:
Tên thuốc;
Lý do dùng thuốc;
Liều lượng (số lượng cho uống);
Thời gian uống;
Số ngày cần uống thuốc.
Nếu thủ tục này không được thực hiện đầy
đủ, Y tá sẽ không thể quản lý và cho Học sinh
uống thuốc.

Chăm sóc học sinh tại nhà
Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học
sinh và cộng đồng, nhà trường đề nghị Phụ
huynh tự chăm sóc Học sinh tại nhà nếu các em
có những triệu chứng sau:
Có dấu hiệu hoặc triệu chứng của bệnh
truyền nhiễm;
Bị sốt trên 38,5 độ C khi thức dậy vào buổi
sáng. Học sinh có thể đi học lại khi không
còn biểu hiện sốt ít nhất sau 24 tiếng mà
không nhờ đến thuốc hạ sốt;
Bị ho kéo dài, cảm lạnh nặng, hoặc một
bệnh thông thường khác nhưng có thể lây
nhiễm;
Học sinh bị nôn mửa/tiêu chảy nhiều hơn 3
lần trong 12 tiếng trước khi đến trường.
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DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN
Đăng ký sử dụng dịch vụ
Phụ huynh nộp Phiếu đăng ký (do văn
phòng cung cấp) ít nhất 07 ngày làm việc trước
khi bắt đầu sử dụng dịch vụ.
Trong trường hợp Phụ huynh muốn ngừng
sử dụng dịch vụ, vui lòng điện thoại thông báo
trước cho Văn phòng nhà trường trước ít nhất
02 ngày làm việc. Chi phí vẫn được tính đến hết
ngày cuối cùng của tháng đó.

Giờ xe bus đón/ trả học sinh
Học sinh cần sẵn sàng lên xe ít nhất 05
phút trước thời điểm đón đã được nhà trường
thông báo trước. Sau tối đa 03 phút chờ, xe bus
sẽ di chuyển, Phụ huynh vui lòng tự đưa Học
sinh đến trường.
Vào buổi chiều, khi xe bus trả Học sinh tại
địa điểm bảo trước, Phụ huynh vui lòng có mặt
ít nhất 05 phút trước thời trả đã được thông báo
trước. Sau tối đa 03 phút chờ, xe bus sẽ di
chuyển đến các địa điểm tiếp theo và quay về
trường. Lúc đó, Phụ huynh vui lòng đến trường
để đón con.

Học sinh trên xe bus
Học sinh phải lễ phép và tôn trọng, làm
theo mọi hướng dẫn do tài xế và giám sát
viên đưa ra;
Không đưa bàn tay và cánh tay ra khỏi xe
buýt;
Không thay đổi chỗ ngồi hoặc di chuyển
trên xe khi xe đã khởi hành;
Không quăng ném đồ đạc trên xe hoặc ra
ngoài cửa sổ;
Không tạo ra âm thanh hoặc có hành
động gây mất trật tự;
Không chạy đuổi theo xe nếu bị trễ giờ;
Không mở cửa lên xuống hoặc cửa sổ xe
khi không có sự đồng ý của tài xế;
Không xả rác bừa bãi. Học sinh phải bỏ
rác vào thùng rác trên xe;
Không mang thức ăn có mùi hoặc nước
uống đựng trong ly nhựa/ giấy lên xe;
Không được làm hư hại các trang thiết bị
trên xe;
Có trách nhiệm giữ gìn tài sản cá nhân;
Xe buýt phải chạy đúng tuyến, đúng lịch
trình và đón, trả đúng điểm quy định;
Không tự ý yêu cầu tài xế cho xuống xe ở
địa điểm khác với địa điểm đã đăng ký.

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỌC SINH BSA

Đi học đúng giờ và mặc đồng phục trong
các ngày học.

Sử dụng tiếng Anh trong các giờ học
Cambridge.

Nghỉ học phải gửi giấy xin phép có xác
nhận của Phụ huynh cho Giáo viên chủ
nhiệm hoặc Văn phòng nhà trường.

Luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ và
bài tập được giao.

Chủ động chào hỏi và tôn trọng mọi người
(bạn bè, giáo viên, nhân viên, phụ huynh…).
Ngồi vào chỗ và sẵn sàng để học khi
chuông reo.
Đứng dậy chào khi giáo viên vào hay ra
khỏi lớp. Giơ tay phát biểu và chờ giáo viên
gọi mới được trả lời. Xin phép giáo viên khi
muốn ra khỏi lớp.
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Không leo trèo lên cửa sổ hay tự ý vào bất
cứ lớp học nào nếu không có người lớn ở
đó. Nếu ra khỏi lớp trong giờ học cần phải
đeo thẻ.
Tôn trọng, giữ gìn tài sản của bản thân,
của người khác và của nhà trường. Sắp xếp
sách vở, đồ dùng cá nhân gọn gàng, đúng
nơi quy định.
Rửa tay trước mỗi bữa ăn và sau khi sử
dụng nhà vệ sinh. Vứt rác đúng nơi quy
định.
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THÔNG TIN LIÊN LẠC GIỮA PHỤ HUYNH VÀ NHÀ TRƯỜNG
Kênh thông tin liên lạc
BSA tin rằng sự liên lạc giữa Phụ huynh
và Nhà trường là vô cùng quan trọng.
Những kênh chính thức để BSA gửi và nhận
thông tin bao gồm:
Trang thông tin điện tử: www.bsa.edu.vn
FanPage:
www.facebook.com/BlueSkyAcademy/
Thư điện tử: bluesky@bsa.edu.vn
Tin nhắn SMAS
Điện thoại: +84 238 357 9559
+84 238 357 9779
Phụ huynh cần cung cấp và cập nhật cho
nhà trường những thông tin liên lạc bao gồm số
điện thoại di động, địa chỉ liên hệ (thường trú
và/ hoặc tạm trú), và địa chỉ thư điện tử.

Cuộc họp Phụ huynh
Vào đầu năm học, BSA sẽ tổ chức gặp
mặt Phụ huynh của từng Học sinh theo lịch thỏa
thuận trước. Tại cuộc họp này, Phụ huynh và
giáo viên chủ nhiệm cùng đại diện ban giám
hiệu nhà trường sẽ cùng nhau:
Trao đổi về tình hình học tập, rèn luyện của
Học sinh;
Thống nhất kế hoạch, mục tiêu, chương
trình chăm sóc, giáo dục Học sinh cho cả
năm học.
Ngoài ra, trong suốt năm học, nếu có vấn đề
cần thiết liên quan đến Học sinh, Phụ huynh
cùng giáo viên và/hoặc đại diện ban giám hiệu
nhà trường có thể sắp xếp các cuộc họp khác
để giải quyết. Những cuộc họp này cần được
báo trước ít nhất 48 tiếng và sắp xếp ngoài giờ
dạy của giáo viên. Thời gian mỗi cuộc họp
không vượt quá 45 phút.
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Trao đổi về vấn đề Học thuật
Giáo viên chủ nhiệm sẽ thường xuyên trao
đổi trực tiếp hoặc qua điện thoại hoặc tin nhắn
riêng cho Phụ huynh về tình hình của Học sinh
tại trường.
Nếu Phụ huynh có nhu cầu gặp riêng giáo
viên, vui lòng đặt lịch hẹn bằng cách gọi điện
đến Văn phòng nhà trường.
Mỗi lớp thường có nhóm trò chuyện trực
tuyến hoặc các nhóm riêng tư trên facebook do
giáo viên chủ nhiệm hoặc nhân viên tuyển sinh
làm quản trị viên. Đây là không gian trực tuyến
để giáo viên cập nhật tình hình của tập thể lớp
vá chia sẻ những thông tin cần thiết. Đây cũng
là nơi Phụ huynh có thể trao đổi những vấn đề
liên quan đến Học sinh. BSA mong rằng, những
không gian trực tuyến này chỉ xoay quanh việc
học tập và rèn luyện của Học sinh ở phạm vi
tập thể. Những vấn đề liên quan đến đặc điểm
cá nhân của Học sinh hay sự riêng tư của Phụ
huynh hoặc giáo viên, xin vui lòng sử dụng kênh
thông tin liên lạc khác.

Trao đổi về các vấn đề khác
Phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp văn
phòng trường vào giờ hành chính khi có bất kỳ
câu hỏi hoặc chia sẻ nào. Cuộc gọi của Phụ
huynh sẽ được chuyển tiếp đến bộ phận liên
quan hoặc được ghi nhận lại để phản hồi sau.
Phụ huynh cũng cần lưu ý rằng số điện thoại
cá nhân của nhân viên trường sẽ chỉ được cung
cấp khi có sự đồng ý của nhân viên đó.
Các giáo viên, tài xế, giám sát viên xe bus và
tất cả các nhân viên khác sẽ không nhận cuộc
gọi điện thoại hoặc trả lời tin nhắn điện thoại
hoặc thư điện tử từ Phụ huynh trong thời gian
hỗ trợ học tập cho Học sinh.

Quan ngại của Phụ huynh
Đối với những vấn đề chưa giải quyết
được trong buổi họp với giáo viên và các vấn
đề liên quan đến hoạt động chung của toàn
trường, Phụ huynh có thể thảo luận với Hiệu
phó bằng cách đặt lịch hẹn thông qua Văn
phòng.
Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, Phụ
huynh có thể hẹn gặp với Hiệu trưởng./.

Parent & Student Handbook 2022-2023

BLUE SKY ACADEMY
Cambridge International School | VN239
Kindergarten | Primary |Secondary |High School
03 Hoang Nghia Luong St., Vinh City, Nghe An
0238 357 9559 / 0238 357 9779

www.bsa.edu.vn

bluesky@bsa.edu.vn

A Better Start for a Better Life

