
 

  TRƯỜNG TIỂU HỌC TIMES SCHOOL 

shaping the future 

 

 

 

 

 

 

 

SỔ TAY PHỤ HUYNH 



Sổ tay phụ huynh Times School 
 

2 

 

 

MỤC LỤC 

 

THÔNG ĐIỆP TIMES SCHOOL ................................................................................................... 3 

BAN LÃNH ĐẠO TIMES SCHOOL ............................................................................................ 4 

BẢN SẮC GIÁO DỤC TIMES SCHOOL ..................................................................................... 6 

HỆ THỐNG GIÁO DỤC TIMES SCHOOL .................................................................................. 8 

KHUÔN VIÊN TRƯỜNG HỌC TIMES SCHOOL .................................................................... 10 

DỊCH VỤ HỌC ĐƯỜNG TIMES SCHOOL ............................................................................... 18 

LƯU Ý DÀNH CHO PHỤ HUYNH ............................................................................................ 25 

LƯU Ý DÀNH CHO HỌC SINH ................................................................................................ 32 

 

  



Sổ tay phụ huynh Times School 
 

3 

 

 

THÔNG ĐIỆP TIMES SCHOOL 

 

Thưa Quý phụ huynh, 

 

Trường Tiểu học Times School ra đời để đáp ứng nhu cầu học tập trong một môi trường giáo dục 

đích thực, nhân văn và khai sáng của phụ huynh và học sinh. 

Times School xây dựng và triển khai mô hình giáo dục khai phóng, trọng tâm là nền tảng tinh thần, 

bao gồm triết lý giáo dục về “Đào tạo con người tự chủ, sống hạnh phúc, làm hiệu quả”, bộ giá 

trị cốt lõi “Chân – Thiện – Mỹ – Hòa” và phương pháp giáo dục “Đồng kiến tạo”. 

Trên cơ sở nền tảng tư tưởng vững chắc đó, Times School đầu tư cơ sở vật chất, nội dung chương 

trình, đội ngũ giáo viên sao cho hiện thực hóa được triết lý giáo dục, giá trị cốt lõi và các mục tiêu 

giáo dục của nhà trường. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên của nhà trường không chỉ được tuyển chọn 

kỹ càng, mà còn được đào tạo bài bản thông qua chương trình “Nhà giáo khai sáng”, phương pháp 

Đồng kiến tạo, để trở thành những nhà giáo đích thực, nhân văn và khai sáng. 

Học sinh của Times School sẽ không chỉ được trang bị kiến thức, mà còn được trang bị các kỹ 

năng và tâm thế sống của thời đại – như ý nghĩa của tên gọi nhà trường, để có thể vững vàng bước 

vào một thời đại mới, vững vàng hội nhập. Để khi gặp những khó khăn của cuộc sống, học sinh 

của Times School vẫn có khả năng đối mặt thông qua năng lực tự chủ, tâm thế sống hạnh phúc và 

kỹ năng làm việc hiệu quả, như được nêu trong triết lý giáo dục của nhà trường. 

Với những gì được trang bị, các thế hệ học sinh của Times School không chỉ làm chủ được tương 

lai của chính mình, mà còn góp phần định hình tương lai của cộng đồng và đất nước, đúng như 

tinh thần được truyền tải trong slogan của nhà trường “Shaping the future” 

Với sự hợp tác của Quý phụ huynh, trong tinh thần Đồng kiến tạo và trong sự tham chiếu đến các 

giá trị Chân – Thiện – Mỹ – Hòa của nhà trường, chúng tôi tin rằng, Times School sẽ sớm trở 

thành một địa chỉ giáo dục tin cậy, nơi học sinh có niềm vui học tập, giáo viên có niềm vui giảng 

dạy và tinh thần thời đại thấm đẫm trong mỗi hoạt động của nhà trường. 

Trân trọng, 

 

Ban Lãnh đạo 

Trường Tiểu học Times School 
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BAN LÃNH ĐẠO TIMES SCHOOL 

 

Ban Lãnh đạo của Times School bao gồm HĐQT và Ban giám hiệu nhà trường. Ban Lãnh đạo là 

cơ quan lãnh đạo cao nhất của Nhà trường, chịu trách nhiệm về việc xây dựng chiến lược và kế 

hoạch phát triển nhà trường.  

 

Ban Lãnh đạo nhà trường cũng chỉ đạo việc cập nhật và xây dựng mới nội dung chương trình, đổi 

mới phương pháp giảng dạy, quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ học đường, nhằm không 

ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và dịch vụ của nhà trường. 

 

 

TS. Nguyễn Thị Ban 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

bannt@timesschools.com.vn 

Đã tham gia giảng dạy và làm công tác quản lí tại trường Đại 

học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

 Là thành viên sáng lập hệ thống trường Mầm non Liễu Giai, 

trường Tiểu học Công nghệ Giáo dục Hà Nội và trường Tiểu 

học Times School. 

Tại Times School, TS. Nguyễn Thị Ban tham gia xây dựng 

mô hình trường, chiến lược phát triển chương trình, đào tạo 

giáo viên và trực tiếp quản lí, giám sát chất lượng cho toàn bộ 

hệ thống Times School. 

 

 

 

TS. Giáp Văn Dương 

Thành viên Hội đồng quản trị 

duonggv@timesschools.com.vn 

Trải qua thời gian làm việc tại Áo, Anh, Singapore, Hàn Quốc, 

năm 2013 TS. Giáp Văn Dương trở lại Việt Nam và tập trung 

toàn thời gian để hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.  

TS. Giáp Văn Dương được biết đến là một trong những người 

tiên phong trong việc triển khai triết lý giáo dục về đào tạo con 

người tự do và mô hình giáo dục khai phóng xuống bậc phổ 

thông tại Việt Nam.  

Năm 2015, TS. Giáp Văn Dương được Asia Society chọn là 

Asia 21 Young Leaders. 

 

mailto:duonggv@timesschools.com.vn
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Thầy Nguyễn Duy Khuê 

Hiệu trưởng nhà trường 

khuend@timesschools.com.vn 

Thạc sỹ Nguyễn Duy Khuê tốt nghiệp trường ĐH Sư phạm Hà Nội. 

Thầy có gần 10 năm đảm nhiệm vị trí Phó hiệu trưởng trường Tiểu 

học I-sắc Niu- tơn.  

Thầy là thành viên của nhiều dự án giáo dục, là tác giả SGK môn Mỹ 

thuật lớp 6,7,8 – Bộ sách Cánh Diều – NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.  

Thầy được học trò yêu mến, ngưỡng mộ bởi lòng yêu nghề, sự say mê 

giảng dạy, kiến thức chuyên môn vững vàng và nhiệt tâm với học sinh. 

 

Cô Lưu Thị Việt Nga 

Giám đốc Vận hành 

ngaltv@timesschools.com.vn 

Có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn đa quốc 

gia. 

Là thành viên sáng lập hệ thống trường Mầm non Ecokids. 

Nguyên Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Giáo dục cây tri 

thức NUIN. 

 

 

 

 

mailto:ngaltv@timesschools.com.vn
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BẢN SẮC GIÁO DỤC TIMES SCHOOL 

 

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC 

Triết lý giáo dục của Times School là: “Đào tạo con người tự chủ, sống hạnh phúc, làm hiệu 

quả”. 

 

Triết lý giáo dục này định hướng và chi phối mọi hoạt động giáo dục của nhà trường, bao gồm cả 

việc đầu tư cơ sở vật chất, nội dung chương trình, đội ngũ giáo viên, dịch vụ và văn hóa học đường.  

 

Nhờ việc xác lập triết lý giáo dục tường minh như vậy, mọi hoạt động của nhà trường trở nên nhất 

quán và có tính hướng đích, giúp cho việc học tập và giảng dạy trong nhà trường trở thành một lộ 

trình có mục tiêu, có ý nghĩa, có thể tổ chức và quản lý.  

 

Xa hơn, sau khi tốt nghiệp và rời ghế nhà trường để bước vào đời, triết lý giáo dục này sẽ chuyển 

thành triết lý sống của học sinh Times School, giúp cho các em có thể sống tự chủ, hạnh phúc và 

hiệu quả. 

 

GIÁ TRỊ CỐT LỖI 

Times School chọn bốn giá trị phổ quát Chân - Thiện - Mỹ - Hòa làm bộ giá trị cốt lõi của mình. 

Trong đó: 

 

 Chân là tiêu chuẩn hướng đến của khoa học và nhận thức; 

 Thiện là tiêu chuẩn hướng đến của đạo đức và hành vi; 

 Mỹ là tiêu chuẩn hướng đến của nghệ thuật và lối sống; 

 Hòa là tiêu chuẩn hướng đến của văn hóa và kỹ năng sống. 

 

Cùng với triết lý giáo dục và văn hóa học đường, bộ giá trị cốt lõi này sẽ góp phần tạo ra nền tảng 

tinh thần của nhà trường, trở thành khung tham chiếu cho việc vận hành và ứng xử hàng ngày của 

đội ngũ giáo viên, nhân viên của nhà trường. 

 

MÔ HÌNH GIÁO DỤC 

Times School triển khai mô hình Giáo dục Khai phóng để hiện thực hóa triết lý giáo dục và bộ 

giá trị cốt lõi của mình. Theo đó, tinh thần chủ đạo của mô hình giáo dục khai phóng này là “Khai 

mở nhân tính - Giải phóng tiềm năng”. 

 

Khai mở nhân tính có nghĩa là học sinh của Times School sẽ được trải nghiệm và đào luyện trong 

suốt hành trình học để làm người, hiểu rõ bản thân và hình thành được những phẩm chất cốt yếu 
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của con người nhân bản trong thời đại mới, bên cạnh việc học kiến thức và kỹ năng trong các 

chương trình giáo dục quốc gia và bản sắc.  

 

Trên cơ sở đã được khai mở nhân tính và hiểu rõ bản thân đó, học sinh Times School sẽ được tạo 

điều kiện để giải phóng tiềm năng, nhằm phát huy được hết các năng khiếu và thế mạnh tiềm ẩn 

của bản thân, hướng đến việc trở thành những con người có tư duy độc lập, có khả năng tìm ra 

những con đường phát triển riêng cho bản thân mình sau này, từ đó định hình được tương lai của 

chính mình như đã đề cập trong slogan “Shaping the future – Định hình tương lai” của nhà 

trường.  

 

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC 

Phương pháp giáo dục chủ đạo của Times School là phương pháp Đồng kiến tạo. Theo đó, sự 

trưởng thành của học sinh là sản phẩm đồng kiến tạo của gia đình và nhà trường, còn kết quả học 

tập của học sinh là sản phẩm đồng kiến tạo của cả thầy và trò. 

 

Nhờ phương pháp Đồng kiến tạo này, học sinh sẽ không phải học tập theo lối nghe giảng giải và 

ghi nhớ hay ôn luyện “văn mẫu, toán dạng”, mà được trao quyền, trao cơ hội và được tạo điều kiện 

để trải nghiệm, khám phá để tự hình thành tri thức, kỹ năng, thế giới quan, thái độ sống, giá trị 

sống… cho chính mình. 

 

Nhờ đó, học sinh sẽ có được niềm vui đến trường, còn các thầy cô sẽ có được niềm vui giảng dạy 

và gia đình có được cơ hội đồng hành cùng nhà trường trong suốt hành trình giáo dục của con em 

mình. 

 

VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG 

Văn hóa học đường của Times School được xây dựng trên hai thành tố chính: Nice & Professional 

- Hòa nhã & Chuyên nghiệp.  

 

Hòa nhã (Nice) chỉ sự nhã nhặn, hài hòa, đáng mến trong giao tiếp và ứng xử giữa người với 

người trong môi trường học đường. 

 

Chuyên nghiệp (Professional) chỉ tiêu chuẩn và cách thức học tập, giảng dạy, làm việc… 

chuyên nghiệp của học sinh, giáo viên, nhân viên và đối tác làm việc với nhà trường.  

 

Hai nội dung này sẽ được thực hành và bồi đắp hàng ngày để cùng với triết lý giáo dục, giá trị 

cốt lõi, mô hình và phương pháp giáo dục của nhà trường, góp phần tạo nên một môi trường giáo 

dục đích thực để thầy có được niềm vui giảng dạy và trò có được niềm vui đến trường mỗi ngày.  
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HỆ THỐNG GIÁO DỤC TIMES SCHOOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO TIMES SCHOOL 

  

                                                       

Times School đang 

xây dựng hệ thống 

giáo dục liên cấp từ 

bậc học Mầm non 

đến hết Trung học 

phổ thông, triển khai 

theo mô hình Giáo 

dục Khai phóng theo 

tinh thần giáo dục 

chung là “Khai mở 

nhân tính - Giải 

phóng tiềm năng”.  

 

Tất cả các trường trong hệ thống giáo dục Times School đều chia sẻ triết lý giáo dục về "Đào 

tạo con người tự chủ, sống hạnh phúc, làm hiệu quả", bộ giá trị cốt lõi "Chân - Thiện - Mỹ 

- Hòa" và văn hóa học đường “Hòa nhã & Chuyên nghiệp” của hệ thống. 

Công ty chủ quản của nhà trường (Công ty CP Phát triển Hệ thống Giáo dục Thời Đại) sẽ đảm 

bảo các trường trong cùng hệ thống vận hành theo cùng một tiêu chuẩn dịch vụ học đường, 

đảm bảo các dịch vụ này đáp ứng được các yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực phẩm, y tế… của 

các cơ quan quản lý nhà nước. 

Cơ sở đầu tiên của hệ thống, Trường Tiểu học Times School tại số 622 Minh Khai, Hai Bà 

Trưng đã đi vào hoạt động từ năm học 2020-2021. 

Trường PTLC Times School tại Khu đô thị Khai Sơn, Long Biên, Hà Nội cũng đã được động 

thổ khởi công. Theo kế hoạch, trường sẽ đi vào hoạt động vào tháng 8/2023. 

Logo của Times School được thiết kế hình khiên, thể hiện cam kết 

về chất lượng giáo dục như truyền thống bất thành văn của các 

trường tốt trên thế giới.  

Bên trong hình khiên có biểu tượng cuốn sách tượng trưng cho tri 

thức và hai chữ cái TS cách điệu, đồng thời tích hợp slogan của 

Time School. 
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SLOGAN CỦA TIMES SCHOOL  

 

LỘ TRÌNH HỌC TẬP 

 

 

 

 

 

 

 

Slogan của Times School là “Shaping the future - Định hình tương lai”, thể hiện chí hướng 

tự kiến tạo và định hình tương lai cho chính mình của học sinh Times School.  

Định hình tương lai là phẩm chất đặc trưng của những người tự lập, tự chủ, tự lãnh đạo bản 

thân. Đây cũng chính là năng lực chủ đạo mà Times School muốn bồi đắp cho học sinh của 

mình. 

Times School xây dựng lộ 

trình học tập rõ ràng ngay từ 

những ngày đầu khi thành 

lâp trường. Theo đó, học 

sinh của Times School khi 

học xong bậc PTTH sẽ đủ 

khả năng theo học một trong 

các trường Đại học trong 

nước, Đại học Quốc tế tại 

Việt Nam hoặc đi du học. 
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIMES SCHOOL  

 

Chương trình của Times School được 

xây dựng dựa trên 3 hợp phần chủ đạo 

sau:  

• Chương trình Giáo dục Quốc gia 

• Tiếng Anh và Tiếng Anh tăng cường: 

English, Math & Science 

• Chương trình bản sắc:  

(01) Khoa học và công nghệ  

(02) Dự án cá nhân 

(03) Giáo dục lối sống và 

Times Skill 

 

Trong đó, chương trình bản sắc của Times School là các chương trình giáo dục chuyên biệt do 

đội ngũ chuyên gia cố vấn xây dựng riêng cho Times School. 
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KHUÔN VIÊN TRƯỜNG HỌC TIMES SCHOOL 

 

Trường tiểu học Times School tọa lạc tại ngõ 622 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trường được 

thiết kế thân thiện và hiện đại, với cấu trúc gồm 3 toà nhà 3 tầng, trên khuôn viên rộng gần 4200 m2. 

Trường có đầy đủ hệ thống phòng học tiêu chuẩn, phòng học chức năng, khuôn viên, sân chơi, sân 

thể thao (2 sân bóng rổ và 1 sân bóng đá mini) để cho học sinh học tập và sinh hoạt tại Trường. 

Không gian trường được trang trí phù hợp với môi trường giáo dục bậc Tiểu học, tương thích với 

văn hóa học đường Hòa nhã & Chuyên nghiệp của nhà trường. 

Bên cạnh các lớp học Tiêu chuẩn, trường có đầy đủ các phòng học chức năng để phục vụ cho nhu 

cầu học tập của nhà trường. 

Đặc biệt, trường có 1 phòng học STEAM và một căn hộ mô phỏng cuộc sống gia đình để học sinh 

thực hành kỹ năng sống. 

MÔ TẢ TỪNG KHU VỰC 

Khuôn viên Trường được chia thành nhiều khu vực, cụ thể như sau:  

 

1. Cổng trường: Trường học bố trí 2 

cổng lớn: Cổng A (cổng chính) để 

đón và trả học sinh đi bộ và cha mẹ 

đưa đón bằng xe máy, cổng B là 

cổng xe chuyên dụng đi vào sân sau 

trường và xe ô tô đón trả của phụ 

huynh đi ô tô muốn quay đầu xe. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Khu để xe: Trường học bố trí 2 vị 

trí để xe, gồm để xe phụ huynh đến 

trường làm việc dưới 15 phút và 

khu vực để xe cán bộ nhân viên và 

phụ huynh đến trường lâu hơn 15 

phút. 
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3. Tòa nhà Học vụ gồm: Tầng 1 có 

sảnh lễ tân, văn phòng trường, 

phòng tài vụ, thư viện; Tầng 2 có 

phòng Steam phòng cán bộ điều 

hành nhà trường; Tầng 3 có phòng 

ăn (dành cho học sinh khối 1) và 

bếp ăn nhà trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tòa nhà Học đường (gồm Tòa A và 

B) bố trí 25 lớp học với đầy đủ trang 

thiết bị cơ sở vật chất bàn ghế tủ locker 

hệ thống máy chiếu, bảng, chiếu sáng và 

cửa sổ lấy ánh sáng tự nhiên giúp quá 

trình học tốt hơn và thư giãn hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Khu sân chơi: gồm 1 sân bóng rổ, 

1 sân bóng đá, 1 sân vận động chính 

trong khuôn viên trường học. Ngoài 

ra có khu vận động trẻ em để học 

sinh hoạt động thể chất những giờ ra 

chơi. 
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 THƯ VIỆN TRƯỜNG

Thư viện của Trường Tiểu học 

Times School là nơi học sinh 

đọc sách và thực hành các nội 

dung của kỹ năng đọc.  

 

Nhà trường rất quan tâm đến 

việc hướng dẫn cho học sinh 

kỹ năng đọc. Vì thế, hoạt động 

đọc sách tại Times School luôn 

được khuyến khích. 

 

Để chương trình đọc sách được 

hiệu quả, nhà trường đã mời 

các cố vấn, tác giả tham gia tổ 

chức các hoạt động đọc sách và 

khuyến khích văn hóa đọc, 

không chỉ cho học sinh, mà 

còn cho phụ huynh và những 

người quan tâm. 

 

THỜI GIAN MỞ CỬA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bất kỳ thành viên nào của 

trong trường gồm Giáo viên – 

Học sinh đều có thể mượn sách 

và các nguồn học liệu.  

Thời gian tối đa mượn cho mỗi 

món đồ nên là 2 tuần. Nếu học 

sinh cần mượn lâu hơn do yêu 

cầu môn học thì phải được sự 

đồng ý của cán bộ Thư viện. 

 

 

  

Thư viện mở cửa trong khung thời gian sau: 

- Thứ Hai đến thứ Sáu: 07:30 đến 17:00 

- Thứ Bảy: 08:00 đến 12:00 

Học sinh Trường Tiểu học hàng tuần đều có các giờ học trên Thư viện, và đọc sách. 

 

Chúng tôi khuyến khích học sinh lên Thư viện vào giờ giải lao và nghỉ trưa. 
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PHÒNG HỌC STEAM 

Chương trình môn Khám phá 

STEAM gồm 8 mô-đun trải 

rộng trong nhiều lĩnh vực, kết 

nối với nhau và phù hợp với lứa 

tuổi, và triển khai theo hướng 

trải nghiệm – thực hành. Đó là:  

 STEAM tái chế 

 STEAM đồ chơi 

 STEAM mô hình 

 STEAM lập trình 

 STEAM robotics 

 STEAM IoT 

 STEAM khoa học 

 STEAM chế tạo 

 

 

  

ẢNH MINH HỌA phòng STeam 

Môn khám phá STEAM được kỳ vọng sẽ giúp học sinh Times School có được kiến thức và kỹ năng 

làm việc trong lĩnh vực STEAM để hội nhập với thời đại mới. 
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PHÒNG HỌC TIMES SKILLS 

 

Phòng học Times Skills là một 

phòng học đặc biệt có dạng căn 

hộ Studio, dùng cho học sinh 

thực hành các môn học về kỹ 

năng sống.  

Nhớ đó, học sinh không chỉ 

học kiến thức, mà còn được 

trực tiếp tham gia trải nghiệm 

các kỹ năng cần thiết cho việc 

tổ chức cuộc sống cá nhân và 

cuộc sống gia đình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ẢNH MINH HỌA 

Ảnh học sinh học Times Skills 
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PHÒNG ĐA NĂNG 

Phòng đa năng của Trường 

được thiết kế để tổ chức các 

hoạt động ngoại khóa, thể chất, 

gặp mặt… của nhà trường. 

Đúng như tên gọi, việc sử dụng 

phòng đa năng tùy thuộc và 

mục đích các hoạt động giáo 

dục và ngoại khóa của nhà 

trường.  

 

 

 

 

 

 

 

BẾP ĂN VÀ CANTEEN 

Bếp ăn của Times School được 

đầu tư đồng bộ và hiện đại. Hệ 

thống bếp một chiều đảm bảo 

nhu cầu ăn, uống, đảm bảo 

dinh dưỡng và đáp ứng tất cả 

các yêu cầu về VSATTP cho 

học sinh và cán bộ, giáo viên, 

nhân viên của nhà trường.  

 

 

 

 

 

  

ẢNH MINH HỌA 

ẢNH MINH HỌA 



Sổ tay phụ huynh Times School 
 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ẢNH MINH HỌA BÉP (1-3 ẢNH) 

ẢNH MINH HỌA CANTEEN 
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PHÒNG HỌC 

Phòng học của Times School 

được thiết kế thân thiện, hiện 

đại và trang bị tất cả các trang 

thiết bị cần thiết, đáp ứng nhu 

cầu học tập và giảng dạy của 

thầy và trò Times School. 

 

 

 

PHÒNG Y TẾ 

Nhà trường có phòng y tế được 

trang bị đầy đủ trang thiết bị và 

vật tư y tế theo tiêu chuẩn của 

Y tế học đường nhằm chăm sóc 

và hỗ trợ sơ, cấp cứu ban đầu 

cho cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và học sinh của nhà 

trường.  

 

 

 

PHÒNG CÂU LẠC BỘ 

Hiện Times School triển khai 

các CLB ngoại khóa, như: 

CLB Âm nhạc, CLB Mỹ thuật, 

CLB Bóng đá, CLB Bóng rổ, 

CLB Cờ vua, CLB nhảy hiện 

đại... Tùy theo CLB mà không 

gian học tập là ở ngoài sân 

trường hay trong lớp học. 

Các CLB này đều được trang 

bị đầy đủ trang thiết bị để học 

sinh và giáo viên sử dụng. 
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AN TOÀN KHI ĐẾN TRƯỜNG 

 Chương trình “Đến trường an toàn” nhằm mục đích đảm bảo con em Quý vị đến trường an toàn hàng 

ngày. Chương trình này cũng nhằm kiểm tra sự có mặt của học sinh. 

 

Đây là hoạt động hợp tác giữa gia đình và nhà trường nhằm đảm bảo an toàn đến trường cho học sinh.  

Phụ huynh phải liên hệ với giáo viên chủ nhiệm hoặc văn phòng nhà trường theo số điện thoại (024) 

56789669 hoặc qua email trước 08:00 để thông báo cho nhà trường biết về sự vắng mặt của con em 

mình.  

 

Chúng tôi khuyến khích phụ huynh thông báo trước về những trường hợp vắng mặt có kế hoạch. 

Đến 08:20 mỗi sáng, giáo viên sẽ gửi báo cáo số học sinh có mặt lên văn phòng nhà trường. Giáo vụ 

sẽ kiểm tra lại với giáo viên về các trường hợp vắng mặt chưa được thông báo. 

 

LÁI XE AN TOÀN 

Mọi người cần cẩn thận và kiên nhẫn khi đưa đón học sinh. Việc lái xe cẩn trọng và chậm rãi là hết 

sức quan trọng.  

Bất kỳ ai sử dụng xe máy hoặc xe đạp ra vào trường học đều phải đội mũ bảo hiểm. 

 

ĐỀN TRƯỜNG BẰNG XE ĐẠP 

Mọi đối tượng đến trường bằng xe đạp phải vào qua Cổng A và ra khỏi trường qua Cổng B. Xe đạp 

không được dừng đỗ tại cổng chính. Người đi xe đạp phải đội mũ bảo hiểm và không được đi xe 

trong trường. 

 

ĐỀN TRƯỜNG BẰNG XE BUÝT 

Xe buýt vào trường và ngay lập tức di chuyển đến khu vực đưa đón đã quy định sẵn dành cho xe buýt 

và ra ở Cổng B. 

 

Phụ huynh thông báo trước cho nhà trường về việc sắp xếp phương tiện chuyên chở là cần thiết để 

chúng tôi có thể đảm bảo học sinh đến và rời khỏi trường đúng giờ, an toàn và tránh nhầm lẫn.  

 

Khi có thay đổi phụ huynh cần được thông báo tới GVCN, văn phòng trường và điều phối viên xe 

buýt, thông qua điện thoại trực tiếp, email hoặc hotline. 

 

 

DỊCH VỤ HỌC ĐƯỜNG TIMES SCHOOL 
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RỜI KHỎI TRƯỜNG HỌC 

Học sinh không được rời khỏi trường khi chưa được phép. Nếu một học sinh cần rời khỏi trường, ví 

dụ có hẹn khám sức khỏe, vui lòng liên hệ với văn phòng nhà trường.  

 

Học sinh cần rời khỏi trường trong thời gian học phải được sự cho phép của phụ huynh, được phụ 

huynh, người giám hộ trực tiếp tới đón và giáo viên trực tiếp xuống trả. 

 

Đối với học sinh được Phòng Y tế cho phép về nhà, nhân viên y tế sẽ thông báo cho giáo viên chủ 

nhiệm và bảo vệ khi rời khỏi trường. 

 

Đối với học sinh được văn phòng Trường Tiểu học cho phép về nhà, các em sẽ được cấp giấy phép 

để xuất trình cho bảo vệ khi rời khỏi trường.  

Học sinh không được rời trường một mình. Phụ huynh cần chỉ định một người lớn để đưa các em về 

nhà.

DỊCH VỤ XE BUÝT CỦA TIMES SCHOOL

Dịch vụ xe buýt của nhà trường hoạt động trên cơ sở ký kết hợp đồng với một công ty có quan hệ 

hợp tác với nhà trường.  

 

Công ty này vận hành một đội xe buýt cỡ nhỏ hiện đại từ 7 đến 45 chỗ. Dịch vụ đưa đón bằng xe 

buýt là dịch vụ tự chọn của phụ huynh. 

 

Dịch vụ xe buýt mà nhà trường cung cấp là dịch vụ lựa chọn thêm và được sắp xếp theo khả năng 

đáp ứng của nhà trường và nguyện vọng của Phụ huynh. 

 

Dịch vụ xe buýt chỉ được đảm bảo trong trường hợp Phụ huynh đã hoàn tất việc đóng phí dịch vụ 

xe buýt cho học sinh và nhà trường sắp xếp được tuyến xe phù hợp với đăng ký của học sinh.  

 

Nhà trường sẽ công bố và cập nhật danh sách học sinh đi xe buýt và thông tin liên lạc của nhân 

viên phụ trách tuyến xe. 

 

Nhà trường sẽ thông báo đến Phụ huynh khi có sự thay đổi về thời gian hoặc lộ trình đón trả. 

 

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

Gia đình cần đăng ký với nhà trường khi nhập học.  

 

Mức phí và các điều khoản khi sử dụng xe buýt được nhà trường gửi cho phụ huynh trong các tài 

liệu chuyên biệt. 
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- Để sử dụng dịch vụ xe buýt, phụ huynh cần đăng ký và đóng phí với nhà trường trước ngày 15/7. 

Khi vào năm học, nếu muốn sử dụng xe buýt, phụ huynh cần đăng ký và đóng phí trước ngày 25 

hàng tháng.  

- Phụ huynh cần đăng ký sử dụng xe buýt tại điểm hay gần nhà. Nếu đăng ký gần nhà, nhà trường 

cần khảo sát tính khả thi và có thư trả lời riêng. 

 

NẾU NGƯNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

Phụ huynh cần báo cho nhà trường biết trước ngày 25 của tháng trước. Việc ngưng dịch vụ xe buýt 

sẽ được tính từ tháng kế tiếp.  

 

Quý phụ huynh lưu ý:  

- Đưa con đến điểm đón và có mặt tại điểm trả trước ít nhất 5 phút để đảm bảo xe buýt di chuyển 

đúng lộ trình. Nếu học sinh trễ giờ xe buýt đón, phụ huynh phải sắp xếp phương tiện tự túc để đưa 

học sinh đến trường.  

- Phụ huynh xuất trình thẻ “Đón trả học sinh” khi đón trả học sinh.  

- Nhà trường chỉ trả học sinh khi có phụ huynh đến đón, trường hợp không có phụ huynh đến đón 

thì học sinh sẽ được đưa trở lại trường Times School, phụ huynh phải sắp xếp phương tiện tự túc 

để đón học sinh và chịu chi phí trông vượt giờ (trông muộn) theo quy định của nhà trường. 

- Trường hợp, vì lý do bất khả kháng, phụ huynh có yêu cầu cho phép người lạ đón học sinh (Người 

lạ trong trường hợp này được hiểu là người mà phụ huynh không đăng ký đón trả với nhà trường), 

phụ huynh phải thông báo cho nhân viên đón trả trước ít nhất 01 giờ đón trả qua tin nhắn điện 

thoại, với đầy đủ thông tin của người được ủy quyền đón trả. Trong trường hợp đó nhân viên đón 

trả sẽ quan sát thêm việc giao tiếp và thái độ của học sinh với người đến đón để đảm bảo nhân thân 

mới trả học sinh. 

- Trường hợp học sinh không đi xe do phát sinh đột xuất, phụ huynh phải thông báo cho nhân viên 

đón trả trước ít nhất 01 giờ đón trả.  

 

 

QUẢN LÝ HỆ THỐNG XE BUÝT 

Phụ huynh vui lòng liên hệ với văn phòng nhà trường qua số điện thoại: (024)56789669 hoặc 

hotline 0962 340 110; 

• Thông báo học sinh vắng mặt; 

• Thông báo các vi phạm quy định an toàn; 

• Thông báo các hành vi không đúng mực của học sinh; 

• Thông báo thay đổi địa chỉ; 

• Hỏi đáp/yêu cầu thay đổi địa điểm đón trả; 

• Lấy số điện thoại di động của nhân viên giám sát xe. 
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QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN XE BUÝT DÀNH CHO HỌC SINH 

Mỗi tài xế xe buýt đi cùng một nhân viên giám sát có trách nhiệm đảm bảo thực thi các quy trình 

an toàn và đảm bảo học sinh được đón trả đúng địa điểm. 

 

Dịch vụ xe buýt của nhà trường không nhằm mục đích chuyên chở phụ huynh hoặc bạn bè của 

những học sinh thường xuyên sử dụng dịch vụ này.  

 

Do có những lo ngại về an toàn nên học sinh không được di chuyển trên bất kỳ phương tiện xe 

buýt nào khác ngoài xe do nhà trường chỉ định hoặc xe của gia đình do phụ huynh đưa đón. 

 

Học sinh khi sử dụng xe buýt của nhà trường, cần tuân thủ các quy tắc ứng xử trên xe và theo 

hướng dẫn của nhân viên giám sát.  

 

HỌC SINH CẦN PHẢI 

• Luôn luôn cư xử đúng mực, tuân thủ các quy định của nhà trường khi di chuyển trên xe buýt. 

• Không rời khỏi chỗ ngồi khi xe đang chạy. 

• Để cả cánh tay và bàn tay bên trong xe, không đưa ra ngoài cửa sổ. 

• Tránh lên xuống khi xe đang chạy. 

• Tuân thủ hướng dẫn của lái xe và nhân viên giám sát xe. 

• Không cản trở lối đi. 

• Ngồi tại chỗ cho đến khi xe dừng hẳn. 

• Trong trường hợp xe hỏng hoặc gặp tai nạn, tuân thủ hướng dẫn của lái xe và nhân viên giám sát 

xe, chỉ quay trở lại xe khi có sự cho phép của nhân viên giám sát (đồng thời không đứng dưới lòng 

đường). 

• Tránh ăn uống trên xe. 

• Chỉ xuống xe tại địa điểm đã quy định sẵn. 

• Luôn luôn thắt dây an toàn. 

 

Nếu vi phạm các quy định trên, học sinh có thể bị đình chỉ sử dụng dịch vụ xe buýt và gửi báo cáo 

lên Ban Giám hiệu. 

 

Dịch vụ đưa đón bằng xe buýt là dịch vụ tự chọn của phụ huynh, đáp ứng nhu cầu đưa đón các học 

sinh ở nhà xa, gia đình không có điều kiện đưa đón trực tiếp đến trường. Dịch vụ xe buýt được 

cung cấp tại điểm và gần nhà (nếu có thể). 

 

Phụ huynh muốn sử dụng dịch vụ xe buýt của nhà trường, xin vui lòng liên hệ với văn phòng nhà 

trường để được hướng dẫn chi tiết. 

 

 



BÁN TRÚ TẠI TIMES SCHOOL

Hoạt động bán trú của Times School bao gồm ăn, ngủ, nghỉ, vui chơi… của học sinh. Nhà trường 

có kế hoạch tổ chức các hoạt động bán trú khoa học, hiệu quả, an toàn theo các quy định của ngành 

giáo dục và của Times School. 

 

Nhà trường luôn chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho học sinh để các con có 

đủ năng lượng cho một ngày học tập và hoạt động hiệu quả.  

 

Thực đơn tại Times School đều được cân đối đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, đa dạng nguồn thực 

phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phù hợp với từng lứa tuổi để học sinh luôn cảm thấy 

ngon miệng khi dùng bữa tại trường. 

 

BỮA ĂN CỦA HỌC SINH TẠI TRƯỜNG  

Học sinh tại Times School có ba bữa ăn chính tại trường: sáng (đăng ký theo nhu cầu), trưa và xế 

chiều. Các món ăn được lựa chọn trong mỗi bữa ăn tại Times School đa dạng cả món Âu và món 

Á, với các món khô, ướt, salad, tráng miệng… vừa cân đối với sở thích và nhu cầu của học sinh 

mà vẫn đảm bảo chế độ dinh dưỡng phù hợp với lứa tuổi. 

• Bữa sáng (đăng ký theo nhu cầu) của Khối lớp 1 đến lớp 5 bắt đầu lúc 7h30 – 8h00 

• Bữa chính từ 11:00-11:45 

• Bữa phụ giờ giải lao buổi chiều, từ 14:25 đến 14:45. 

 

 
 

 



Sổ tay phụ huynh Times School 
 

24 

 

 

NGUỒN GỐC THỰC PHẨM ĐẢM BẢO 

Nguồn cung thực phẩm của Times School được lựa chọn từ các nhà cung cấp uy tín, đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.  

 

Quy trình chế biến thực phẩm được tiến hành trong hệ thống bếp một chiều, đáp ứng mọi yêu cầu 

chuyên môn của các cơ quan quản lý nhà nước và của công ty chủ quản. 

 

Thực đơn hàng tuần của học sinh Times School được thiết kế khoa học, đa dạng thực phẩm, đảm 

bảo dinh dưỡng cho việc học tập, vui chơi và vận động cả ngày của học sinh tại trường. 

 

 

QUY ĐỊNH MANG THEO ĐỒ ĂN 

Trường Times School có tổ chức 100% ăn trưa và các bữa phụ tại trường. Tất cả học sinh đều ăn 

trưa và ăn xế tại trường. Nếu học sinh có nhu cầu ăn sáng, phụ huynh cần đăng ký trước với văn 

phòng nhà trường.  

 

Học sinh không được tự ý mang đồ ăn đến trường nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, trừ các trường 

hợp đặc biệt được Ban Giám hiệu nhà trường đồng ý hoặc có chỉ định của bác sĩ. 
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CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 

Để giúp học sinh có thêm trải nghiệm cuộc sống, nhà trường tổ chức tham quan dã ngoại và các 

hoạt động ngoại khóa thường xuyên cho học sinh.  

 

Lịch tham quan dã ngoại và các hoạt động ngoại khóa sẽ được văn phòng nhà trường gửi đến phụ 

huynh trước khi sự kiện diễn ra. 

  



Sổ tay phụ huynh Times School 
 

26 

 

 

LƯU Ý DÀNH CHO PHỤ HUYNH 

 

ĐẾN THĂM TRƯỜNG HỌC 

Chúng tôi luôn chào đón khách đến thăm quan trường. Tất cả khách ghé thăm trường đều phải 

xuất trình giấy tờ cá nhân, đăng ký với bảo vệ tại cổng và sẽ được cấp thẻ thăm quan trong thời 

gian ghé thăm.  

 

Tất cả khách tới thăm trường sẽ phải có một nhân viên của trường đi cùng trong suốt thời gian ở 

trường. 

 

Cựu học sinh của trường muốn ghé thăm vào ngày làm việc phải đi cùng người lớn.  

 

Vui lòng liên hệ với văn phòng nhà trường để đăng ký trước theo số điện thoại: 024.5678.9669 

hoặc hotline: 096.234.0110 

 

Thông tin chi tiết về việc ghé thăm trường học có thể tìm thấy tại website trường học, trong mục 

School Tour.  
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QUY ĐỊNH TẠI TRƯỜNG HỌC 

• Trường Times School có khuôn viên khép kín. Khách ghé thăm trường từ thứ Hai đến thứ Sáu 

trong khoảng thời gian từ 08:00 đến 17:00 và sáng thứ Bảy từ 8:00-12:00. Khách phải xuất trình 

giấy tờ cá nhân hợp lệ với bảo vệ nhà trường. 

• Phụ huynh và khách không được phép vào khu lớp học ngoài giờ học trừ khi có hoạt động được 

tổ chức tại đây. 

• Nghiêm cấm hút thuốc trong trường. 

• Nghiêm cấm đem động vật vật nuôi đến trường. 

• Nghiêm cấm trượt ván, trượt patanh, đi xe đạp, và sử dụng các loại đồ chơi/ mô hình điều khiển 

từ xa tại mọi thời điểm trong trường học. 

• Học sinh và gia đình học sinh không được vào sân chơi của trường trong và sau giờ học. 

 

BÁO CÁO VÀ HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH 

Nhà trường thường xuyên liên lạc với phụ huynh trong suốt năm học để trao đổi với phụ huynh về 

thành tích và sự tiến bộ của học sinh: 

Lịch họp mặt và tổng kết sẽ được tiến hành 3 lần/ năm học, cụ thể: 

 

- Họp vào đầu năm học; 

- Họp sau khi kết thúc Học kì I; 

- Họp sau khi kết thúc Học kì II. 

 

Đây là các buổi họp mặt nhằm báo cáo với phụ huynh về thành tích học tập và rèn luyện, lĩnh vực 

thế mạnh, cũng như các mục tiêu cần thực hiện để củng cố thêm những mặt còn yếu kém của con 

em mình.  

 

Giáo viên sẽ nhân cơ hội này giải đáp thắc mắc, báo cáo thành tích, xử lý các vướng mắc của phụ 

huynh và giúp họ xác định vai trò của mình trong việc giáo dục con cái. 

 

Trong trường hợp học sinh vi phạm kỷ luật đến mức phải buộc thôi học, Hội đồng Kỷ luật của nhà 

trường sẽ họp và ra quyết định dựa trên các hướng dẫn của ngành giáo dục, có sự thảo luận với 

phụ huynh học sinh và các bên liên quan.  

 

THÔI HỌC, BUỘC THÔI HỌC 

Tại trường Times School, chúng tôi ủng hộ việc áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp với mức độ 

phát triển của trẻ để góp phần hình thành môi trường học tập an toàn, chu đáo và tích cực.  

 

Những hành vi không an toàn, không chu đáo hoặc tiêu cực sẽ bị xử lý tùy theo mức độ vi phạm 

theo quy định của Hội đồng khen thưởng và Kỷ luật của nhà trường.  

 



Sổ tay phụ huynh Times School 
 

28 

 

 

 

 

ĐÓNG PHÍ VÀ HOÀN PHÍ 

Vào đầu năm học, kỳ học hoặc tháng học, bộ phận kế toán của nhà trường sẽ có thông báo đến phụ 

huynh về các khoản phí và học phí cần phải đóng. 

Phụ huynh có trách nhiệm hoàn thành các khoản phí và học phí này theo quy định tài chính của 

nhà trường và theo nội dung của bản cam kết nhập học mà phụ huynh đã ký khi cho con nhập học 

tại trường. 

Trong trường hợp học sinh nghỉ học giữa chừng hoặc ngừng sử dụng các dịch vụ học đường, học 

phí và các khoản phí này sẽ được hoàn trả tương ứng. Chi tiết được nêu trong quy định tài chính 

của nhà trường. 

Phụ huynh cần đọc kỹ nội dung của quy định tài chính và bản cam kết nhập học để nắm thông tin 

chi tiết. 

Trong trường hợp không rõ, phụ huynh cần liên lạc với bộ phận kế toán, văn phòng nhà trường, 

hoặc Ban giám hiệu nhà trường để được hỗ trợ.  

Thông tin liên hệ: 

E-mail:  

ketoan@timesschools.com.vn 

lienhe@timesschools.com.vn 

 

Điện thoại: 024.5678.9669. Hotline: 096.234.0110 

 

GIÁM SÁT & TRÔNG MUỘN 

Học sinh Trường Tiểu học (Lớp 1 đến Lớp 5) phải được giám sát toàn thời gian tại trường. 

 

Trường Times School không cắt cử người giám sát trẻ trước (07:00) hàng ngày. Học sinh đến 

trường trước thời điểm này cần đăng ký bằng văn bản với Nhà Trường.  

 

Sau khi kết thúc ngày học hoặc sau khi kết thúc chương trình câu lạc bộ ngoại khóa, học sinh phải 

rời khỏi trường, trừ khi có sự giám sát của giáo viên hoặc phụ huynh. 

 

Trong trường hợp phụ huynh chưa đón học sinh, nhà trường sẽ đưa học sinh vào phòng trông 

muộn. Thời gian tính phí trông muộn sẽ được tính từ 17:30 hàng ngày. 

 

 

 

mailto:ketoan@timesschools.com.vn
mailto:lienhe@timesschools.com.vn
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Mức phí trông muộn cụ thể như sau: 

 

 Từ 16:00-17:30: Miễn phí 

 Từ 17:30-18:00: 20.000đ/30 phút 

 Từ 18:00-19:00: 30.000đ/30 phút. 

Phụ huynh vui lòng sắp xếp thời gian để đón con trước 19:00. 

 

TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA HỌC SINH 

Học sinh cần được về nhà nếu sốt từ 38 độ trở lên, nôn mửa, tiêu chảy hoặc mắc bất kỳ triệu chứng 

nào khác khiến các em không thể tham gia các hoạt động tại trường hoặc có biểu hiện của bệnh 

truyền nhiễm. 

 

Học sinh nên nghỉ tại nhà trong các trường hợp sau: 

 

• Sốt từ 38 độ C/100.4 độ F trở lên. Trẻ phải dứt sốt trong vòng 24 giờ mà không cần dùng thuốc 

trước khi quay trở lại trường học. 

• Nôn mửa hoặc tiêu chảy. 

• Viêm kết mạc do vi rút hoặc vi khuẩn. 

• Chấy rận cho đến khi được chữa khỏi. 

• Bệnh truyền nhiễm. 

 

PHÂN PHÁT THUỐC 

Học sinh không được phép cất giữ, phân phối hoặc sử dụng thuốc trong thời gian ở trường trừ khi 

thuốc do nhân viên y tế của trường cấp phát.  

 

Nếu học sinh cần sử dụng thuốc trong ngày, vui lòng điền phiếu thông tin sử dụng thuốc, phiếu có 

sẵn tại phòng Y tế.  

 

Khi phụ huynh yêu cầu nhân viên phòng Y tế quản lý thuốc cho con em mình, nhân viên y tế cần 

kiểm tra phụ huynh có: 

 

• Nói rõ tình trạng đang điều trị; 

• Cung cấp thuốc trong hộp đựng thuốc với nhãn chính xác cho học sinh đó và ngày hết hạn; 

• Nhận lời khuyên từ bác sĩ điều trị; 

• Ghi trong phiếu thông tin sử dụng thuốc. 
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SƠ, CẤP CỨU TẠI TRƯỜNG 

Quý vị cần đảm bảo rằng thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp luôn được cập nhật. Quý vị 

vui lòng cung cấp thông tin của cả cha, mẹ và hai cá nhân khác đang sinh sống tại Hà Nội để nhà 

trường liên hệ khẩn cấp trong trường hợp không thể liên hệ được với cha mẹ. Những người này 

phải là người quen biết của trẻ. 

 

Trong trường hợp cấp cứu y tế hoặc tai nạn, và nhà trường không thể liên hệ với phụ huynh hoặc 

người được chỉ định, học sinh sẽ được chuyển đến cơ sở y tế thích hợp nhất. Một số trường hợp 

nhất định cần sử dụng xe cấp cứu. Các chi phí phát sinh sẽ do phụ huynh chi trả. 

 

CHUYÊN CẦN CỦA HỌC SINH 

Phụ huynh vui lòng thông báo việc vắng mặt của học sinh tại trường càng sớm càng tốt, thông báo 

qua email hoặc qua hotline. 

 

Những trường hợp sau được coi là vắng mặt ‘có lý do’: Nghỉ ốm, khám sức khỏe, gia đình trực 

tiếp của học sinh có người mắc bệnh nghiêm trọng, gia đình có tang, lễ hội tôn giáo, trường hợp 

khẩn cấp hoặc việc gia đình và có thông báo với GVCN hoặc văn phòng nhà trường.  

 

Học sinh nghỉ nhiều hơn 20 ngày/ năm coi là vắng mặt thường xuyên. 

 

ĐƯA ĐÓN HỌC SINH 

Trường không có các khu vực đỗ xe riêng cho ô tô.  

 

• Ôtô chỉ được đỗ trước Tòa nhà theo quy định sẵn không quá 2 phút. 

 

• Xe máy và xe đạp phải để trong khu vực vạch kẻ sơn cạnh phòng bảo vệ trong trường hợp đón 

trả không quá 15 phút. Và để vào khu để xe sau lưng nhà A nếu lâu hơn 15 phút. 

 

• Xe ôm không được phép vào trường và người sử dụng phương tiện xe ôm phải sắp xếp thời gian 

và địa điểm đón ở ngoài trường. 

 

• Cổng chính của trường chỉ mở cửa để phụ huynh vào đón học sinh sau khi xe bus của trường rời 

đi an toàn vào lúc 16h40’.  

 

• Phụ huynh vui lòng không đến đón con sớm hơn giờ quy định, tránh gây ách tách giao thông 

trước cổng trường 
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TÌM ĐỒ THẤT LẠC 

Phụ huynh vui lòng dán nhãn tất cả đồ dùng của con em mình để nhà trường có thể trả lại đồ cho 

đúng người.  

 

Nhà trường sắp xếp 01 tủ đựng đồ thất lạc được đặt tại văn phòng nhà trường. Đồ dùng bị bỏ quên 

trong trường sẽ được thu về tủ đồ thất lạc.  

 

Khi tủ chứa đầy, đồ thất lạc sẽ được cất giữ trong kho cho đến ngày trưng bày đồ thất lạc.  

 

Tháng 1 và tháng 5 nhà trường tổ chức ngày tìm đồ thất lạc. Trong ngày đó tất cả mọi đồ thất lạc 

đều được bày trên bàn để mọi người đến tìm và nhận về.  

 

Sau ngày hôm đó, những đồ không có người nhận sẽ được quyên góp từ thiện hoặc xử lý hủy. Quý 

vị vui lòng dành thời để kiểm soát hoạt động này. 

 

HỒ SƠ Y TẾ CỦA HỌC SINH 

Trước khi nhập học, học sinh phải cung cấp Hồ sơ y tế cho nhà trường. Tất cả học sinh phải cung 

cấp giấy hồ sơ y tế theo mẫu của trường. 

 

Để đảm bảo tính nhất quán và vì sự an toàn cũng như sức khỏe của tất cả học sinh, chúng tôi yêu 

cầu mọi học sinh tuân thủ lịch tiêm chủng của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. 

 

Vui lòng thông báo cho nhân viên y tế nhà trường bất kỳ thay đổi nào về Hồ sơ y tế của con em 

quý vị một năm một lần.  

 

Trung tâm y tế của trường sẽ gửi thông báo để nhắc nhở phụ huynh. 

 

LIÊN HỆ PHÒNG Y TẾ NHÀ TRƯỜNG 

Trực tiếp: Phòng Y tế 

Ms. Nguyễn Thị Chuyên 

Điện thoại: 0326277532 

Email: chuyennt@timesschools.com.vn 

 

Thời gian làm việc 

Thứ Hai – thứ Sáu  07:30-17:30 

Thứ Bảy  08:00-12:00 
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CẬP NHẬT THÔNG TIN CỦA PHỤ HUYNH 

Việc cập nhật cho nhà trường số điện thoại và địa chỉ email của phụ huynh, người giám hộ và 

thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp là hết sức quan trọng. 

 

Vui lòng luôn cung cấp cho nhà trường thông tin liên hệ mới nhất của Quý vị tại mọi thời điểm. 

Quý vị có thể gửi email đến địa chỉ: 

 

lienhe@timesschools.com.vn 

Đồng thời CC đến:  

tuyensinh@timesschools.com.vn 

 

Ngoài ra, phụ huynh có thể cập nhật tại phòng Lễ tân của nhà trường.  

 

 

 

  

mailto:lienhe@timesschools.com.vn
mailto:tuyensinh@timesschools.com.vn
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LƯU Ý DÀNH CHO HỌC SINH 

 

QUẢN LÝ HÀNH VI 

Thông qua hệ thống kỷ luật và văn hóa học đường, cũng như bám sát bộ giá trị cốt lõi Times 

School, Times School thực hiện việc quản lý hành vi của học sinh nhằm rèn luyện tính chủ động, 

văn minh, sáng tạo và kỷ luật ở học sinh với các quan niệm sau:  

• Nhất quán trong ứng xử, phù hợp với Triết lý giáo dục, Giá trị, Nội quy học sinh, Nội quy lớp, 

Nội quy trường và Phương pháp giáo dục của nhà trường. 

 

• Không đánh đồng hành vi với bản chất con người học sinh. 

 

• Hệ thống xử lý hành vi vi phạm được áp dụng trên quy mô toàn trường. 

 

• Các biện pháp xử lý theo nhiều cấp độ, được phổ biến đến toàn thể học sinh, cán bộ nhân viên 

và phụ huynh vào đầu năm học và trong năm học khi cần thiết.  

 

• Cam kết xử lý hành vi vi phạm một cách nhất quán theo các tài liệu hướng dẫn của nhà trường. 

 

• Người lớn có trách nhiệm xử lý hành vi, vi phạm ngay tại thời điểm phát sinh hoặc ngay khi phát 

hiện.  

 

• Học sinh được tham gia vào kế hoạch hành động về việc quản lý hành vi trong trường học. 

 

• Các kế hoạch hành động chủ yếu nhằm giúp học sinh chịu trách nhiệm về hành vi của mình và 

tìm ra cách thức ứng xử phù hợp. 

 

• Các cuộc thảo luận riêng tư nếu được tiến hành sẽ hướng đến việc tập trung tìm ra giải pháp với 

sự hợp tác, tham gia đóng góp ý kiến và quan điểm của học sinh. 

 

• Tích cực sử dụng các phần thưởng mang tính thực chất như khen ngợi và ghi nhận nỗ lực của 

các em thông qua những lời nhận xét tích cực, cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể phù hợp. 

 

• Khi thảo luận và trao đổi, cần tôn trọng học sinh và đương sự.  Khi hỏi thì cần sử dụng những 

câu hỏi mang tính xây dựng và phục hồi.  
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QUY ĐỊNH VỀ KHEN THƯƠNG – KỶ LUẬT 

Việc khen thưởng học sinh sẽ được tiến hành thường xuyên và định kỳ theo quy định của nhà 

trường để ghi nhận và khuyến khích học sinh học tập và rèn luyện.  

Thời gian, hình thức, giá trị của khen thưởng sẽ do Ban Lãnh đạo nhà trường kết hợp với Hội đồng 

Khen thưởng – Kỷ luật của nhà trường quyết định và hướng dẫn thực hiện.  

 

Với những học sinh có hành vi vi phạm "Nội quy học sinh" (đi muộn, trốn học, trốn tiết, không 

thực hiện đồng phục về, áo, quần, giày, dép, tóc…, không thuộc bài, không làm bài tập…). Trong 

một học kỳ, nếu học sinh vi phạm:  

+ Lần 1,2,3: Giám thị ghi nhận và nhắc nhở học sinh không được tái phạm. 

+ Lần 4,5,6: Giám thị yêu cầu học sinh viết bản tự kiểm điểm, phê bình học sinh và thông báo cho 

GVCN biết để cùng phối hợp giáo dục. Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) nhắc nhở riêng, tìm nguyên 

nhân.  

+ Lần 7,8,9: Giám thị lập biên bản, yêu cầu học sinh viết cam kết đồng thời thông báo cho GVCN 

biết. GVCN nhắc nhở riêng và thảo luận với học sinh để tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục.  

+ Lần 10, 11, 12 trở lên: Giám thị lập bảng tổng hợp các vi phạm của học sinh chuyển GVCN để 

GVCN xử lý học sinh bằng hình thức khiển trách cá nhân học sinh; GVCN thông báo cho phụ 

huynh học sinh biết. 

+ Lần 13 trở lên: Giám thị cùng GVCN lập hồ sơ đề nghị hội đồng kỷ luật nhà trường xem xét 

hình thức kỷ luật (theo hướng dẫn tại thông tư của Bộ GD&ĐT). 

 

Ghi chú:  

1. Riêng những khuyết điểm có tính nghiêm trọng làm ảnh hưởng lớn tới an ninh, trật tự, an toàn 

trường học (dù mới vi phạm lần đầu) giám thị vẫn lập biên bản, phối hợp với GVCN lập hồ sơ 

đưa ra HĐ kỷ luật nhà trường và mời phụ huynh học sinh đến để xử lý. 

2. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của vi phạm, Hiệu trưởng thành lập Hội đồng Khen thưởng và 

Kỷ luật để đưa ra các biện pháp kỷ luật cần thiết theo quy định của ngành giáo dục. 

 

QUY ĐỊNH VỀ ĐỒNG PHỤC 

• Học sinh mặc đồng phục vào những ngày Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 trong tuần. 

• Ngoài các ngày quy định học sinh mặc trang phục và giày dép thoải mái và phù hợp cho phép 

học sinh tự do tham gia vào nhiều hoạt động thực hành khác nhau tại trường. 

• Học sinh phải ăn mặc gọn gàng và tôn trọng tính đa dạng tại trường. 

• Học sinh không nên sử dụng vật dụng trang trí như trang sức và kiểu mẫu quần áo quá phô trương. 

• Do trong phòng sử dụng điều hòa nên nhiệt độ có thể không ổn định. Vì vậy học sinh nên mặc 

trang phục mỏng ở trong và mang theo áo khoác ở ngoài. 

• Học sinh phải đội mũ, khuyến khích sử dụng mũ rộng vành, trong mọi hoạt động ngoài trời. 
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TRANG PHỤC  GIỜ THỂ DỤC  

• Áo đồng phục thể dục hoặc áo phông của trường. 

• Học sinh phải mặc quần short đồng phục của trường trong các giờ Giáo dục thể chất 

• Học sinh sẽ cần phải đội mũ trong một số trường hợp cần thiết, giáo viên sẽ thông báo cụ thể sau.  

• Giày thể thao kèm tất hoặc dép xăng đan thể thao bít mũi/gót phù hợp với hoạt động thể chất. 

• Học sinh phải mang theo một bình nước đầy trong các giờ Giáo dục thể chất.  

 

Học sinh lớp 1 đến lớp 5 có thể mặc đồng phục thể dục cả ngày trong những ngày có giờ giáo dục 

thể chất.  

 

Học sinh lớp 4 và lớp 5 phải mang theo đồng phục thường và đồng phục thể dục thay trang phục 

sau giờ giáo dục thể chất.  

 

Các em có thể mặc đồng phục thể dục đến trường và thay trang phục thông thường sau giờ giáo 

dục thể chất. 

 

ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 

Nhà trường mong muốn phụ huynh hỗ trợ các con thói quen tự chuẩn bị đồ dùng học tập cần thiết.  

 

Bút chì đã gọt, bút mực đã được bơm đầy mực, sách vở trong trạng thái phẳng và sạch sẽ, các sách 

vở chuẩn bị cho ngày học tiếp theo được xếp vào cặp gọn gàng. 

 

Ngoài balo đựng sách, vở, học sinh cần bình nước, mũ, kẹp file bài tập, các đồ dùng học tập theo 

hướng dẫn của giáo viên. 
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ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN 

Chúng tôi cũng khuyên học sinh không nên mang theo: 

• Đồ chơi hay đồ vật sưu tầm có giá trị > 500.000VNĐ; 

• Trang sức có giá trị hoặc đồng hồ đắt tiền vì trường sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hỏng 

hóc hay mất mát nào liên quan đến những đồ vật này; 

• Không nên mang đồ chơi đến trường, bao gồm cả đồ chơi và thiết bị điện tử; 

• Không được mang vũ khí đồ chơi hoặc bất kỳ loại vũ khí nào đến trường. 

 

Quý vị hãy dành thời gian trao đổi với con em mình về những đồ vật thích hợp để mang đến trường.  

 

Nếu các em mang theo tiền thì chỉ nên mang một lượng nhỏ phục vụ cho mục đích cụ thể, ví dụ 

mua đồ ăn nhẹ.  

 

Tiền nên được cất trong ví hoặc trong phong bì có ghi tên học sinh. 

 

Học sinh KHÔNG được sử dụng điện thoại di động trong giờ học hoặc giờ giải lao.  

 

Nếu học sinh mang theo điện thoại đến trường, điện thoại phải được cất trong cặp sách và tắt nguồn 

từ 08:00 đến 16:30. 

 

ĐẾN TRƯỜNG HÀNG NGÀY 

Trường sẽ cử người giám sát học sinh trên sân chơi từ 7:30. Học sinh không nên đến trường trước 

thời điểm này. 

 

Chuông báo vào lớp sẽ reo lúc 07:50 và các em học sinh trở về lớp học bắt đầu giờ sinh hoạt đầu 

giờ lúc 08:00. Giáo viên chủ nhiệm sẽ kiểm tra số học sinh có mặt và báo cáo cho giáo vụ nhà 

trường về các trường hợp vắng mặt trước 08:20. 

 

BÌNH NƯỚC 

Học sinh phải mang theo bình nước loại không dễ vỡ, có dán tên và có thể tái sử dụng.  

Học sinh có thể bổ sung nước từ các bình nước được lắp đặt ở nhiều địa điểm khác nhau trong 

trường. 
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Y TẾ HỌC ĐƯỜNG 

Phòng Y tế của nhà trường mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, 07:30 đến 17:30 và thứ Bảy 08:00-

12:00. Về cơ bản, phòng Y tế thực hiện nhiệm vụ sơ cứu cho học sinh, nhân viên trường và khách 

thăm quan. 

 

Chúng tôi khuyến khích phụ huynh và học sinh gặp mặt nhân viên y tế của nhà trường trước hoặc 

vào ngày đầu tiên nhập học.  

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 

Để liên hệ với nhà trường, phụ huynh vui lòng sử dụng các thông tin sau: 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIMES SCHOOL 

- Địa chỉ: Ngõ 622, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- Điện thoại: 024.5678.9669. Hotline: 096.234.0110 

- E-mail: tuyensinh@timesschools.com.vn 

 

 


