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THƯ NGỎ 
Kính gửi Quý Phụ huynh! 

Hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức lấy triết lý 3 gốc rễ: Đạo Đức - Trí Tuệ - Nghị Lực làm 

nền tảng, thấm sâu thành giá trị cốt lõi để tạo dựng nên một Ngôi Trường Hạnh Phúc, nơi xây 

dựng nhân cách sống đúng đắn trong từng giáo viên và từng học sinh. 

Chúng tôi ước mơ xây dựng ngôi trường hạnh phúc: 

Nơi kết tinh của khoa học và đạo học. Trong đó đạo học là cốt lõi, được thấm sâu trong 

từng tiết học, từng chuyến dã ngoại, từng bữa ăn cho đến mọi hành vi trong đời sống. 

Một ngôi trường mà mọi Thầy Cô đều có nếp sống gương mẫu, mọi học trò đến lớp để 

được yêu thương chứ không chiều chuộng, được thổi hồn nhân cách chứ không phải nhồi nhét 

kiến thức. 

Một ngôi trường mà từng phụ huynh là người Thầy gương mẫu nhất, mỗi gia đình đều là 

môi trường giáo dục tốt. 

Một ngôi trường mà Đạo đức luôn được nuôi dưỡng, Trí tuệ luôn được trau dồi, sức 

mạnh của Nghị lực luôn được rèn luyện. 

Hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức xin chào đón Quý phụ huynh cùng chung tay xây dựng 

nên ngôi trường hạnh phúc cho thế hệ tương lai, nơi ươm mầm Nhân cách cho trẻ lớn lên từng 

ngày, được vươn lên với bầu trời đầy ánh sáng của sự hiểu biết sâu sắc. Chúng tôi biết rằng, 

nếu một mình thì không bao giờ làm được, chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ, đồng 

hành, tin tưởng từ quý vị phụ huynh để tạo môi trường phát triển tốt nhất cho thế hệ tương lai. 

Quý vị phụ huynh đang cầm trên tay Cuốn Cẩm nang Học sinh & Phụ huynh. Cuốn Cẩm 

nang này sẽ cung cấp tới Học sinh và Phụ huynh các thông tin chi tiết về những vấn đề liên 

quan đến học tập, sinh hoạt, nội quy bán trú, hành vi ứng xử… Hy vọng Quý Phụ huynh hãy 

dành thời gian đọc kỹ những thông tin trong cuốn Cẩm nang này để hiểu, đồng hành cùng Nhà 

trường và các con trong các hoạt động học tập và rèn luyện. 

Trong quá trình phối hợp, nếu có bất kỳ băn khoăn, thắc mắc hoặc các đóng góp ý kiến, 

Quý phụ huynh hãy cởi mở trao đổi trực tiếp với Giáo viên chủ nhiệm lớp. Nếu giáo viên chủ 

nhiệm chưa thể giúp Phụ huynh giải quyết được các vấn đề, Phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp 

với các bộ phận liên quan với thông tin được Nhà trường cung cấp ở trong cuốn cẩm nang này. 

Một lần nữa, chúng tôi mong muốn nhận được sự đồng hành từ tất cả các quý vị phụ 

huynh để cùng kiến tạo một thế hệ trẻ biết tự học suốt đời, tự trách nhiệm với bản thân và biết 

cống hiến vì cộng đồng phát triển bền vững.  

Xin chân thành cảm ơn Quý Phụ huynh đã dành thời gian để đọc và thấu hiểu! 

BAN GIÁM HIỆU 
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1. Mục tiêu và triết lý giáo dục của Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Xanh Tuệ Đức 

1.1. Tầm nhìn 

Trường Xanh Tuệ Đức mong muốn tạo dựng thế hệ trẻ biết tự học suốt đời, tự chịu trách 

nhiệm với bản thân và biết cống hiến vì cộng đồng. 

1.2. Sứ mệnh 

Chúng tôi cùng xây dựng một ngôi nhà Tuệ Đức chung, nơi kết nối những con người cùng 

khát khao và cam kết dấn thân cho một cuộc sống trưởng thành & nhân văn hơn, tập trung về 

phát triển nhân cách cốt lõi (Đạo đức, Trí tuệ, Nghị lực). 

Chúng tôi cùng xây dựng một cộng đồng, nơi kết nối và lan toả những giá trị sống tốt đẹp 

thông qua các hoạt động hiệu quả của mình, mong muốn kiến tạo một cuộc sống Hạnh phúc, 

Đơn giản, Vị tha & Cống hiến hơn. 

Hệ thống ngôi nhà chung ấy sẽ truyền cho học sinh các phẩm chất Xanh về thiên nhiên, tri 

thức, năng lực tự học, xã hội, văn hóa, đạo đức và bản lĩnh sống. 

1.3. Triết lý giáo dục 

Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực tựa như gốc rễ của cây nhân cách sống, gốc rễ được nuôi 

dưỡng vững chắc thì cây nhân cách sẽ phát triển bền vững và trổ ra những quả ngọt cho đời. 

Nuôi dưỡng đạo đức 

Đạo đức là lòng vị tha lớn hơn vị kỷ (vì người hơn là vì mình). Cho đi là cách sống luôn 

đem lại hạnh phúc. 

Đạo đức được lồng ghép vào từng môn học, từng tiết học cho học sinh: 

- Đọc và thực hiện 5 lời hứa đạo đức và 4 lời tuyên thệ đầu giờ Thể dục mỗi ngày: 

Tôi can đảm và luôn quyết tâm 

Tôi yêu thương và luôn tôn trọng 

Tôi trách nhiệm và luôn phục vụ 

Tôi kỷ luật với chính tôi. 

- Dạy tư duy Nguyên nhân + Điều kiện = Kết quả vào tiết Văn, Tiếng Việt, Mỹ thuật, Khoa 

học- Xã hội… 

- Giáo viên phân tích vì người khác hơn là vì mình trong từng bài học. 

- Kể chuyện vĩ nhân và phân tích 03 gốc rễ Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực. 

- Khu vực đọc sách Đạo đức. 

- Đọc và vẽ tranh Nhân quả. 
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- Áp dụng tinh thần tự chịu trách nhiệm với những gì phát sinh từ mình trong hoạt động hằng 

ngày: Tự phục vụ, trung thực, bảo vệ thiên nhiên, làm việc nhóm. 

- Thực hành sự tỉnh thức (Mindfulness): Rèn luyện thói quen tập trung và tạo sự bình an trong 

tâm hồn của các em. 

+ Tùy từng lớp học sinh được thực tập tỉnh thức (Meditation) hàng tuần (thời gian 10 phút). 

+ Tiếng chuông tỉnh thức vang lên đều đặn mỗi tiếng một lần. Khi nghe tiếng chuông, tất cả 

thầy cô và học sinh đều dừng lại mọi hoạt động, thả lỏng toàn thân và ý thức hơi thở. 

Trau dồi trí tuệ 

Trí tuệ là tư duy Nhân quả (Cause & Effect), từ đó hiểu biết điều đúng, điều sai, điều nên, 

điều không nên. 

Áp dụng phương pháp Kiến Tạo để trau dồi Trí tuệ thông qua quan sát đa chiều, phân 

tích mọi khía cạnh và tự đúc kết nên bài học. 

Nhà trường và gia đình cùng đồng hành học để hiểu và áp dụng, không học vẹt, không 

mắc bệnh thành tích. 

Trí tuệ được phát triển vào từng môn học, với một số phương pháp như: 

- Dạy Toán bằng học cụ Kiến tạo. 

- Dạy Văn bằng cách đóng vai. 

- Dạy Tiếng Việt bằng ngữ âm và phân tích nghĩa. 

- Dạy hội hoạ bằng phương pháp kể chuyện. 

- Phát triển khả năng Tự học thông qua trải nghiệm thực tế (Hè trưởng thành, Tết trưởng 

thành…) và học theo dự án. 

- Ứng dụng bản đồ tư duy (Mindmap) giúp học sinh hệ thống lại nội dung bài học, phát 

triển tư duy logic, khả năng ghi nhớ tốt, chọn lọc các kiến thức thiết yếu. 

Rèn luyện nghị lực 

Nghị lực (dũng, nhẫn và tĩnh): Dũng để làm việc khó, nhẫn để làm tới tận cùng và tĩnh để 

bình tĩnh an tâm, không dao động. Rèn nghị lực luyện cho trẻ lòng dũng cảm đối diện mọi thử 

thách, can đảm làm những việc khó, không bỏ cuộc giữa đường và kiên nhẫn hoàn thành mọi 

việc đúng đắn đến cùng. Rèn nghị lực được lồng ghép vào mọi sinh hoạt thường ngày, học tập 

và vui chơi của học sinh:  

– Không chỉ học Bơi mà còn học Lặn và Cứu hộ  

– Dạy Võ đạo và Võ thuật  
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– Những trò chơi nghị lực trong sân trường mang phong cách Sasuke  

– Các chuyến dã ngoại xa nhà như Hè Trưởng Thành, Tết trưởng thành: leo núi, đi bộ 30 

km, vượt địa hình: rừng, sông và các trò chơi thử thách khác. 

1.4. Giá trị cốt lõi 

 Phương pháp giáo dục của Hệ thống trường là sự kết hợp của Khoa học và Đạo học, dạy 

cho trẻ có đủ tình yêu thương để có thể chia sẻ và cảm thông với mọi người (Đạo đức), dạy 

cho trẻ có đủ Trí tuệ soi sáng để trẻ có thể phân biệt đúng sai, đủ tư duy để sáng tạo, và luôn 

dạy cho trẻ có đủ sự kiên nhẫn và lòng dũng cảm (Nghị lực) để có thể vượt qua mọi thử thách 

và khó khăn trên đường đời. Đạo đức, trí tuệ, nghị lực tựa như 3 gốc rễ của một cây, gốc rễ 

được nuôi dưỡng vững chắc thì cây sẽ phát triển rất bền vững và sẽ cho những quả ngọt. Cân 

bằng giữa nuôi dưỡng Đạo đức, trau dồi Trí tuệ và rèn luyện Nghị lực là giá trị cốt lõi trong 

triết lý đào tạo của chúng tôi. 

2. Cơ sở vật chất 

- Với diện tích 23,000m2, hơn 100 phòng học và phòng chức năng, vườn thuốc nam, nhà đa 

năng 800m2, sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ và khu rèn luyện 4000m2, Bể bơi, thư viện mở 

300m2, "Vườn hạnh phúc" cùng các khu vực trồng cây, trồng hoa, nuôi chim bồ câu làm cho 

học sinh có thêm nhiều cơ hội gần gũi với thiên nhiên ngay tại trường…  

- Khu rèn luyện quân đội Westpoint với 40 trò dưới mặt đất và 77 trò rèn luyện trên cao không 

những giúp học sinh tăng cường sức khỏe và thể lực mà còn tạo thử thách để học sinh và Thầy 

cô rèn nghị lực (dũng + nhẫn + tĩnh).  

- Khu vực sân chơi bao gồm 2 sân đá bóng, sân chơi bóng chuyền, bóng rổ. Khu sân chơi tiểu 

học với nhiều thiết kế và hình vẽ để học sinh có thể chơi các trò chơi mang tính giáo và các trò 

chơi dân gian, cạnh đó là khu sân chơi mini với các trò chơi phù hợp với học sinh lớp 1-2 được 

đặt sát khu vực lớp học của khối 1 để tiện cho việc di chuyển. Khu sân chơi THCS rộng rãi, 

trong đó có 1 khu vực được lắp đặt 1 loạt các thiết bị tập luyện thể thao hiện đại. 

Các phòng chức năng như: 

- Phòng âm nhạc: Nơi học sinh học các tiết âm nhạc, phòng được cách âm và đầu tư đầy đủ các 

loại nhạc cụ cần thiết, sân khấu để học sinh tự tin biểu diễn. 

- Phòng mỹ thuật: Nơi học sinh học các tiết mỹ thuật, được đầu tư đầy đủ các loại họa cụ cần 

thiết. 

- Phòng tin học: Nơi học sinh học các tiết tin học với mật độ mỗi học sinh sử dụng 1 máy tính. 
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- Hội trường: Có 02 hội trường, 1 hội trường rộng 800m có sức chứa gần 1000 người và 1 hội 

trường rộng 200m có sức chứa 200 người. Nơi đây diễn ra các tiết Chào cờ, hội thảo, khóa 

học, các tiết thể dục nếu thời tiết không thuận lợi. 

- Phòng hóa - sinh: Nơi có đầy đủ các trang thiết bị để học sinh học bộ môn và nghiên cứu 

khoa học. 

- Quán “CAFE BOOK” đặt tại tầng 1 đối diện thư viện, mục đích để cho Học sinh học pha chế 

và học kỹ năng kinh doanh, tổ chức các sự kiện nhỏ theo quy mô lớp như tiệc sinh nhật, liên 

hoan... 

- Xưởng kỹ thuật: nơi các em học sinh học các kỹ năng ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày 

như: sửa 1 số thiết bị điện, nước đơn giản, đóng đinh, đóng bàn ghế... 

- Xưởng sáng tạo: các em được phát huy sức sáng tạo của bản thân, biến những đồ quen thuộc 

thành những sản phẩm có giá trị. 

3. Thông tin học tập 

3.1. Năm học 

Một năm học có 10 tháng, tổng 40 tuần học. Phân phối chương trình học chia thành 02 học kì: 

+ Học kì I: Từ tháng 8 đến hết tháng 12. 

+ Học kì II: Từ tháng 1 đến hết tháng 5. 

Chương trình hoạt động hè: tổ chức trong tháng 6 và tháng 7. 

3.2. Tiết học 

- Số ngày đi học: 05 ngày/1 tuần (từ thứ 2 đến thứ 6). Học sinh được học 40 tiết/ tuần trong đó 

phân phối chương trình: 

+ 20 - 22 tiết học văn hóa. (Tùy khối cấp) 

+ 10 tiết tiếng Anh. 

+ 8 - 10 tiết kỹ năng (Võ, Âm nhạc, Mĩ thuật, Bơi, Thể dục - Westpoint,… được phân phối 

tùy khối cấp). 

- Thời gian tiết học:  

+ Tiểu học: 35 phút/1 tiết.  

+ THCS: 45 phút/1 tiết. 

- Thời gian biểu 1 ngày (có đính kèm). 

- Thứ bảy và chủ nhật, học sinh được nghỉ. 
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3.3. Sự kiện năm 

- Những sự kiện điển hình: Khai giảng, lễ hội trung thu, tuần lễ thể thao, giải thi đấu võ thuật, 

lễ hội Halloween, Tết trưởng thành, English Challenge, Show case, Rung chuông vàng, các 

hoạt động ngoại khóa ngoài trường…(chi tiết tại website nhà trường). 

3.4. Phương pháp học kiến tạo 

Qua nhiều năm nghiên cứu, đội ngũ chuyên gia Hệ thống Trường Tuệ Đức đã chọn ra 

những phương pháp phù hợp với từng lứa tuổi, cấp học và với môi trường Việt Nam để triển 

khai: 

1. Học tập lấy học sinh làm trung tâm. 

2. Học tập qua trải nghiệm. 

3. Học tập qua dự án. 

4. Montessori. 

5. Đem năng lượng tỉnh thức vào lớp học – Mindfulness for Educators. 

Phương pháp Kiến tạo được áp dụng trong từng tiết học, lấy học sinh làm trung tâm, nâng 

cao tính chủ động sáng tạo, hợp tác, mở rộng kiến thức, phân tích và giải quyết vấn đề thông 

qua các hoạt động: Warm up, chơi game, đóng kịch, thuyết trình, làm việc nhóm, học ngoài 

trời, đi thực tế, dã ngoại… 

3.5 . Sách giáo khoa 

 Ngoài sách giáo khoa chuẩn của Bộ Giáo Dục, nhà trường có kết hợp sử dụng:  

- Sách Cánh Diều cho lớp 1 theo lộ trình BGD với môn Tiếng Việt. 

- Sách tiếng Anh sử dụng theo trình độ của học sinh sau khi kiểm tra và phân lớp để xác định 

trình độ của con. 

 Với các lớp học tại Trường Tuệ Đức. 

Khối Tiểu học: 

- Với các học sinh học Tuệ Đức từ lớp 1, học sinh sử dụng Sách Tiếng Anh Acadamy Star. 

- Với các học sinh vào ngang học sinh sẽ học sách Family and friend hoặc sách tiếng Anh của 

Bộ giáo dục. Việc lựa chọn sách theo từng khối, lớp nào phụ thuộc vào trình độ tiếng Anh đầu 

vào và độ tuổi của con. 

Khối Trung học cơ sở: 

- Các lớp trình độ học sinh học lớp 6 đã đạt trình độ A2, Học sinh sẽ học bộ sách Gateway A2, 

A2+, B1, B1 + cho khối 6,7,8,9. 
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- Các lớp có trình độ giữa A1 thì sẽ sử dụng sách tiếng Anh BGD có kết hợp với các tài liệu 

giảng dạy như Objective for Ket, Objective for KET.  

- Các lớp trình độ học sinh lớp 6 chỉ đang ở trình độ đầu A1, Học sinh sẽ học sách Tiếng Anh 

BGD kết hợp các tài liệu, phiếu bài củng cố kiến thức của Bộ giáo dục. 

3.6. Báo cáo học tập 

Vào giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II và cuối năm học, giáo viên căn cứ vào quá 

trình đánh giá thường xuyên và chuẩn kiến thức, kĩ năng để đánh giá học sinh đối với từng 

môn học, hoạt động giáo dục theo các mức tiêu chuẩn chung của bộ và riêng của trường. 

- Đối với Cấp tiểu học: Ngoài các mốc thời gian đánh giá học tập như Bộ Giáo dục yêu cầu 

nhà trường báo cáo, hàng tháng nhà trường có tổ chức cho học sinh làm các bài kiểm tra môn 

Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Thông qua các bài khảo sát hàng tháng, giáo viên sẽ nắm bắt 

năng lực của học sinh. Kết quả các bài khảo sát hàng tháng giáo viên đều thông báo có kèm 

nhận xét để phụ huynh có thể năm bắt kịp thời tình hình học tập của con. 

3.7. Thang điểm tiêu chuẩn 

Các môn học tại Tuệ Đức được đánh giá trên thang điểm 10 và Đạt/ Không đạt đối với 

các môn học Thể dục, âm nhạc, mỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. 

3.8 Quy chế xét học sinh chuyển cấp học 

- Học sinh bắt đầu vào lớp 1: Nhà trường có các bài kiểm tra cơ bản về môn Toán, Tiếng Việt, 

Tiếng Anh. 

- Học sinh chuyển từ tiểu học lên THCS đảm bảo các yêu cầu: 

+ Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

+ Kiến thức được đánh giá ở mức độ Hoàn thành trở lên. Bài kiểm tra đánh giá năng lực đầu 

vào đạt từ 5 điểm trở lên với các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh (Áp dụng thêm cho học 

sinh không học cấp 1 tại Tuệ Đức). 

+ Năng lực phẩm chất: được đánh giá từ mức Đạt trở lên. 

+ Học sinh đáp ứng yêu cầu về thể chất và tâm lý. 

4. Nội quy học sinh 

4.1. Nội quy 

1. Học sinh mặc đồng phục theo quy định tất cả những ngày đến trường. Đầu tóc gọn gàng, 

không nhuộm tóc màu, xăm trổ. Học sinh là đội viên phải đeo khăn quàng đỏ. 
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2. Đi học mang đầy đủ đồ dùng học tập (Bút chì, thước kẻ, tẩy, sách vở..) và làm bài tập đầy 

đủ trước khi đến lớp. 

3. Đi học đúng giờ. Nghỉ học phải có đơn xin phép, được phụ huynh xác nhận. Không tự ý ra 

khỏi trường trong giờ học hay sau giờ tan học nếu không có cha mẹ hoặc người giám hộ đi 

cùng (Đối với những trường hợp Phụ huynh không đăng kí để con tự ra về). 

4. Học sinh phải biết kính trên, nhường dưới, biết chào hỏi, nói năng lễ phép với thầy cô và 

nhân viên trường, với người đến trường, cư xử hoà nhã với các bạn. Không nói tục, chửi bậy. 

Học sinh biết yêu thương nhau, giúp đỡ mọi người trong mọi hoàn cảnh, biết nhận lỗi và sửa 

lỗi của bản thân. 

5. Học sinh ăn sáng tại trường hoặc ăn sáng tại nhà, tuyệt đối không mang đồ ăn bên ngoài vào 

trường. 

6. Học sinh không mang vào Trường những thứ sau: 

- Vật dụng quý giá, điện thoại thông minh, hung khí, ấn phẩm, tài liệu phi văn hoá. 

- Tiền và đồ dùng có giá trị cao, các thiết bị điện tử. Trong trường hợp Học sinh cần sử dụng 

các thiết bị điện tử để sử dụng vào mục đích học tập khi có yêu cầu của Giáo viên/nhà trường, 

nhà trường sẽ có thông báo cho PH bằng văn bản. Khi đó, học sinh cần tuân thủ nghiêm ngặt 

những hướng dẫn của Giáo viên về việc sử dụng các thiết bị đó. 

7. Trong lớp: Trật tự, tích cực xây dựng bài học theo hướng dẫn của thầy cô. Học sinh hoàn 

thành bài tập được giao, thực hiện các công việc được phân công.  

8. Không được vẽ hay viết lên bàn học, tường...và  phải có trách nhiệm giữ gìn tài sản chung 

của nhà trường, nếu cố tình làm hư hỏng sẽ phải bồi thường.      

9. Giữ gìn vệ sinh phòng học, nhà vệ sinh và tất cả những khu vực khác trong Trường. Bỏ rác 

đúng nơi quy định.           

10. Khi di chuyển tới các khu vực ngoài lớp học trong trường (Hành lang, hội trường, các 

phòng học chức năng, thư viện..) tuyệt đối không chen lấn, xô đẩy, không cười đùa, gây mất 

trật tự. Cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định ở từng khu vực.     

11. Tham gia các buổi sinh hoạt tập thể của lớp/ trường, các hoạt động ngoại khoá, hoạt động 

giáo dục kỹ năng: Tích cực, đầy đủ, nghiêm túc, không làm việc riêng, tuân thủ theo hướng 

dẫn của nhà trường.                                                                                       

12. Không chấp nhận bất cứ hành vi gian lận nào dưới mọi hình thức.                                               
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4.2 Khen thưởng & kỷ luật 

- Khen thưởng: Học sinh có thành tích bởi hành vi đạo đức tốt, học tập, rèn luyện tốt được nhà 

trường khen thưởng bằng nhiều hình thức khác nhau giúp cho học sinh tự tin phấn khởi, làm 

gương cho các học sinh khác noi theo. 

- Kỷ luật: Việc thi hành kỷ luật của Trường Xanh Tuệ Đức dựa trên Thông tư 08-1988-BGD - 

Hướng dẫn khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh, và dựa trên quan điểm Kỷ luật tích cực 

(Là hình thức kỷ luật dựa trên tình thương, sự thấu hiểu và không bạo lực) được đào tạo, thấm 

nhuần vào trong từng giáo viên, cán bộ nhân viên. Thông qua hình thức kỷ luật tích cực giúp 

cho học sinh tự tìm lỗi, nhận ra lỗi và tự sửa chữa, khắc phục lỗi của mình. 

5. CLB ngoại khóa & khóa hè 

- Câu lạc bộ bao gồm: Bóng đá, bóng chuyền, võ, bơi, cờ vua, tiếng Anh, Stem... 

- Khóa “Hè trưởng thành” diễn ra từ tháng 6 cho đến hết tháng 7. 

- Trong khóa hè, học sinh được tham gia ôn tập lại các kiến thức theo các phương pháp học tập 

trải nghiệm, tư duy. 

- Học sinh được tham gia các hoạt động rèn luyện, trải nghiệm rèn nghị lực tại trường và ngoài 

trường. 

6. Hỗ trợ học sinh sau giờ học 

- Học sinh có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên sau khi kết thúc giờ học chính khóa về các nội 

dung liên quan đến bài tập, trường lớp, cuộc sống... 

- Học sinh tự học tại nhà:  

+ Tự học là kỹ năng quan trọng nhất trong các kỹ năng. Học sinh có thể ôn lại kiến thức, chuẩn 

bị bài học mới, kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập theo thời khóa biểu. Việc tự học sẽ tạo cho 

trẻ thói quen làm việc kỷ luật, nề nếp cũng như rèn tính chủ động, sáng tạo, nghiên cứu và tính 

tự lập trong quá trình tự học. 

+ Nếu học sinh gặp khó khăn, Phụ huynh vui lòng trao đổi thêm với giáo viên để hỗ trợ học 

sinh. 

- Đồng hành làm bạn cùng con: Phụ huynh hãy trở thành người bạn của con để cùng chia sẻ, 

lắng nghe và thấu hiểu con. Bên cạnh đó, phụ huynh hãy là người thầy (Cô) của con ở nhà để 

cùng đồng hành với Nhà trường trong việc giáo dục con. 
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7. Hành trình đọc sách 

Đọc sách đang là một văn hóa tại Tuệ Đức. Nhà trường đang từng bước xây dựng văn hóa 

đọc lành mạnh, tích cực cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhằm rèn khả 

năng tự học, thấu hiểu, đồng cảm và mở rộng kiến thức…Dự án đọc sách được triển khai đến 

từng lớp học. Thư viện trường được trang bị sách và tư liệu phù hợp với từng lứa tuổi và trình 

độ của học sinh. 

- Trường Xanh Tuệ Đức tiến hành mua tài khoản đọc Tiếng Anh cho học sinh trên phần mềm 

Raz-kids và được yêu cầu thuyết trình lại nội dung đã đọc. 

- Mỗi học sinh, giáo viên đều có cuốn "Hành trình đọc sách" để ghi lại những cảm nhận của 

bản thân về các cuốn sách đã đọc. 

- Bên cạnh các hoạt động đọc sách cá nhân, nhà trường cũng tổ chức các cuộc thi: Sách hay là 

bạn tốt (Review sách), Tuần lễ sách hay các buổi tọa đàm, Hành trình đọc sách trên Fanpage 

Tuệ Đức School... với nhiều giải thưởng hấp dẫn để khuyến khích tới học sinh niềm đam mê 

đọc sách. 

8. An toàn học đường 

8.1 Thủ tục an ninh/ kiểm soát khi ra, vào trường 

Ra vào cổng 

- Cổng 1 (Cổng chính): Dành cho học sinh đi bộ/ xe đạp/ xe máy ra vào và Học sinh có Phụ 

huynh học sinh đưa đón. 

+ Học sinh đi xe đạp làm đăng ký với nhà trường và gửi xe ở hầm để xe.  

+ Thời gian hoạt động từ 6h45 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6. 

- Cổng 2 (Cổng phụ): Dành cho xe Bus và xe ôtô. 

+ Thời gian hoạt động 16h25 – 17h30.  

Kiểm soát khi học sinh ra về: 

- Phụ huynh đón con tại cổng Trường, ở điểm đã thống nhất trước với học sinh. 

- Trường hợp Học sinh tự về không cần phụ huynh đón: Phụ huynh viết đơn đăng ký, sau khi 

được cấp thẻ học sinh tự ra về thì học sinh có thể tự ra về trong giờ tan trường. 

8.2. Nhận và chuyển đồ của Phụ huynh gửi cho học sinh 

- Phụ huynh gửi đồ cần liên hệ trước và có sự đồng ý của Giáo viên, Giáo viên xác nhận với bộ 

phận bảo vệ để gửi đồ cho Học sinh tại bộ phận bảo vệ hoặc Giáo viên trực tiếp xuống nhận. 
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- Bộ phận bảo vệ tiếp nhận sẽ thông báo tới Giáo viên có đồ xuống Bộ phận bảo vệ để nhận và 

ký xác nhận đã nhận đồ trong sổ bảo vệ. 

- Bộ phận bảo vệ không tiếp nhận đồ có giá trị. Chỉ nhận đồ khi có thông tin: người gửi, người 

nhận, giáo viên rõ ràng đính kèm. 

8.3. Thẻ học sinh 

Mỗi học sinh được cấp một thẻ học sinh có hình ảnh, giúp nhận diện học sinh. Bên cạnh 

đó, Nhà trường có các loại thẻ chức năng như thẻ xe buýt, thẻ đón trả học sinh, thẻ ăn sáng… 

Trong trường hợp bị mất thẻ, học sinh cần báo ngay cho Nhà trường để được cấp thẻ 

mới. Phụ huynh sẽ chịu chi phí liên quan đến việc cấp thẻ mới. 

8.4. Lớp học 

- Được bao bởi khu vực lan can chắc chắn đảm bảo an toàn cho học sinh. 

- Bàn ghế Học sinh đều được nhập chuẩn và chắc chắn, các cạnh được bo tròn an toàn khi di 

chuyển. Chiều cao được tính toán phù hợp với từng lứa tuổi Học sinh để đảm bảo chống gù 

lưng khi ngồi viết. 

- Cửa sổ đều có làm dây chắn an toàn, có rèm, đảm bảo an toàn cho học sinh. 

- Phòng học thường xuyên mở cửa sổ, cửa ra vào để không khí được lưu thông. 

8.5. Bảo hiểm 

Học sinh được mua và được hưởng toàn bộ chế độ Bảo hiểm y tế theo quy định của nhà 

nước. Nhà trường sẽ thay mặt Phụ huynh làm thủ tục mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc 

cùng các khoản phí trước khi bắt đầu năm học mới. 

8.6. Phòng cháy chữa cháy 

- Học sinh được đào tạo về phòng cháy chữa cháy qua tiết học trên lớp. 

- Nhà trường có đủ hệ thống cấp nước, hệ thống báo cháy, thiết bị PCCC, phương tiện cứu 

người. 

- Nhà trường có đầy đủ văn bản thẩm duyệt, kiểm tra, nghiệm thu PCCC của cơ quan Cảnh sát 

PCCC. 

- Nhà trường có hồ sơ quản lý PCCC, sổ theo dõi PCCC theo quy định của Bộ Công an. 

9. Bán trú 

9.1. Các khoản phí và lộ trình tăng học phí 

Quý phụ huynh vui lòng xem tại http://tueducschool.com/hoc-phi/#thanhha2 
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9.2. Bữa ăn 

 

- Tác phong ăn:  

+ Học sinh tự xếp thành 02 hàng với tác phong quân đội, di chuyển trong im lặng xuống nhà 

ăn tới khu vực chứa đồ ăn của lớp mình, tự lấy khay lần lượt và lấy đồ ăn vừa đủ theo mức ăn 

của mình. 

+ Ăn trong tĩnh lặng, để học sinh biết cảm nhận khi ăn nhai nuốt và trân trọng từng món mình 

ăn, cũng đồng thời nhằm tránh nói lớn cười đùa, gây khó chịu cho người đối diện và không 

đảm bảo vệ sinh ăn uống.  

+ Ăn hết toàn bộ 100% phần thức ăn trong khay trước khi rửa khay, không mang đồ ăn ra khỏi 

khu vực nhà ăn. 

- Quy định các bữa ăn: 

a. Ăn sáng: 

- Việc đăng ký ăn sáng hoặc không ăn sáng tại trường sẽ áp dụng cho cả năm học, nhà trường 

không tiếp nhận những yêu cầu thay đổi sau khi phụ huynh đã đăng ký. 

- Mỗi học sinh được cấp thẻ ăn sáng. Phụ huynh đóng phí 50.000vnd chi phí làm thẻ vào đợt 

đóng tiền ăn đầu tiên trong năm học (gồm: 02 thẻ có dây đeo và bao đựng + 3 phôi thẻ không 

gồm dây và bao đựng thẻ). Học sinh khi ăn sáng cần xuất trình thẻ cho Thầy Cô hỗ trợ tại nhà 

ăn, trong trường hợp quên thẻ/mất thẻ học sinh vẫn thực hiện việc ăn sáng bình thường (có 

kiểm soát nhắc nhở). 

- Khi mất hết 5 thẻ đã đăng ký từ đầu, Phụ huynh đăng ký thêm 50.000vnd/thẻ (có dây đeo và 

bao đựng thẻ). 

- Phụ huynh đăng ký cho con ăn sáng tại trường theo đúng giờ đã quy định. Ngoài khung giờ 

này bộ phận bếp từ chối phục vụ. 

b. Ăn trưa: Nhà trường phục vụ bữa ăn trưa cho tất cả học sinh. Thực đơn hàng tuần và thời 

gian ăn trưa của học sinh được cập nhật trên website của Nhà trường. Học sinh được ý thức vệ 
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sinh ăn uống, tự rửa và xếp khay ăn theo 7 bước. Các cô Giáo viên chủ nhiệm/ Trợ giảng/ Cán 

bộ nhân viên là những người theo sát giúp hướng dẫn và động viên học sinh ăn đa dạng các 

loại thực phẩm, góp phần giáo dục về dinh dưỡng. 

c. Bữa ăn xế: Học sinh được ăn bữa xế vào giữa giờ chiều. 

9.3. Nghỉ trưa 

Đối với cả Học sinh Tiểu Học và Học sinh Trung Học Cơ Sở có 120 phút để ăn tại nhà ăn 

và nghỉ trưa tại lớp. Nhà trường cung cấp đầy đủ đệm cá nhân, chăn, gối cho Học sinh và được 

giặt, phơi định kỳ để đảm bảo vệ sinh. Tất cả các phòng học đều được trang bị điều hoà, quạt. 

Nhiệt độ trong phòng được điều tiết theo mùa để đảm bảo đủ ấm vào mùa đông, mát mẻ vào 

mùa hè. 

9.4. Nước uống 

- Nhà trường trang bị hệ thống máy lọc nước đạt chuẩn riêng (Các chứng nhận đo kiểm, đảm 

bảo an toàn được đo kiểm 6 tháng/lần), đặt tại tầng 1 bên cạnh nhà ăn gần các line rửa bát, 

cung cấp nước sạch phục vụ bếp ăn, uống cho toàn trường.  

- Để đảm bảo an toàn, vệ sinh, tránh các bệnh truyền nhiễm, Phụ huynh cần trang bị bình nước 

cá nhân cho học sinh để các con lấy nước từ những bình nước lọc tại các phòng học để tránh 

lây nhiễm bệnh và đem theo mình khi học thể thao, giờ ăn, giờ học… Bình nước của học sinh 

gọn nhẹ, có quai để móc vào móc treo bàn học tránh để lên bàn, có thể đổ nước ra sách vở. 

9.5 Đồng phục 

- Học sinh đang học tại trường. 

Phụ huynh tự chọn size đồng phục cho con mình dựa theo số size áo quần đang mặc. Phụ 

huynh đăng ký theo link online theo từng năm học. Thời hạn đăng ký và cấp phát theo lịch cố 

định hàng năm trừ trường hợp bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh thời gian sẽ được điều 

chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. 

+ Thời hạn đăng ký: Từ 15 tháng 3 đến 20 tháng 4 hàng năm 

+ Thời hạn nộp tiền: Từ khi đăng ký đến trước ngày 20 tháng 5 hàng năm 

- Học sinh mới nhập học. 

Phụ huynh khi đến làm thủ tục nhập học hoặc đóng phí có thể dẫn theo học sinh đến thử và 

mua đồng phục trực tiếp tại nhà trường. Phụ huynh tự chọn size đồng phục cho con mình. 

Toàn bộ học sinh mới được yêu cầu có đầy đủ đồng phục trước ngày nhập học. 

- Thời gian cấp phát đồng phục. 
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+ Đợt 1: Kể từ khi PH nộp tiền đến trước ngày 01tháng 08. 

+ Đợt 2: Từ ngày 01 tháng 12 đến  31 tháng 12 hàng năm. 

Ngoài những khoảng thời gian trên, phụ huynh có nhu cầu mua đồng phục vui lòng đến trực 

tiếp tại phòng tuyển sinh để được hướng dẫn. Đồng phục cấp phát cho học sinh vào 14:00– 

17:00 các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. 

- Học sinh mặc đồng phục từ thứ 2 đến thứ 6 (áo tím than + quần/ đầm vàng). 

- Vào mùa đông khi nhiệt độ trên 15 độ học sinh mặc áo khoác đồng phục, dưới 15 độ học sinh 

mặc trang phục tự chọn đủ ấm. 

- Phụ huynh cần theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời tại khu vực Hà Nội được phát tại bản 

tin dự báo thời tiết. 

- Học sinh mặc đồng phục thể thao vào giờ học thể dục, các ngày rèn nghị lực hoặc khi được 

nhà trường thông báo. 

- Danh mục đồng phục học sinh cần chuẩn bị (Tối thiểu): 

a. Học sinh nam: 

- Áo đồng phục thường xanh tím than: 02 chiếc. 

- Áo khoác đồng phục mùa đông: 01 chiếc. 

- Mũ đồng phục: 01 chiếc. 

- Quần Westpoint tập thể dục và rèn luyện thể lực: 01 chiếc. 

- Quần đồng phục Nam: 2 chiếc. 

b. Học sinh nữ 

- Áo đồng phục thường xanh tím than: 02 chiếc. 

- Áo khoác đồng phục mùa đông: 01 chiếc.  

- Mũ đồng phục: 01 chiếc. 

- Quần Westpoint tập thể dục và rèn luyện thể lực: 01 chiếc. 

- Váy đồng phục nữ: 02 chiếc. 

9.6. Đi dép 

- Học sinh đi giầy hoặc dép xăng đan (dép có quai) đến trường.  

- Để đảm bảo vệ sinh tại trường học và sức khỏe cho học sinh, khi nhập học mỗi học sinh cần 

mua 01 đôi dép tổ ong theo đúng quy định để đi lại ở trường. 

- Phụ huynh học sinh có thể tự mua theo đúng màu quy định hoặc mua thông qua Giáo viên 

chủ nhiệm (Trường không kinh doanh - chỉ nhập hộ). 
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10. Nội trú 

- Điều kiện nhận vào: Học sinh lớp 5 trở lên, chịu được môi trường có kỷ luật cao, học sinh có 

mong muốn được tự lập. (Ưu tiên học sinh nhà xa, bố mẹ không có điều kiện dạy rèn con tại 

nhà). 

- Thời gian: Học sinh ở từ thứ 2 đến thứ 6, lịch sinh hoạt hàng ngày điều độ và khoa học.  

- Tập luyện: Học sinh được học võ, rèn luyện thể lực và thực hiện kỷ luật theo tinh thần quân 

đội, các bạn tự lập và tự chịu trách nhiệm trong suy nghĩ, hành động của mình.  

- Giáo dục: Học sinh được áp dụng kỷ luật tích cực, được giáo dục ý thức, nề nếp sống, được 

yêu thương và phát triển một cách tự nhiên để hướng tới 3 gốc rễ: Đạo đức, Trí tuệ, Nghị lực.  

- Sự kiện: Học sinh được tổ chức tham các sự kiện đi nhà sách, xem phim, gala, đi bộ hành 

quân, giải bóng đá, cờ vua… 

11. Đón trả học sinh 

11.1. Giờ đón – trả học sinh 

- Nhà trường mở cổng đón học sinh từ 6:45 - 7:45. 

- Giờ học sinh ăn sáng: 6:45 - 7:40. 

- Giờ học sinh vào lớp: 

+ Khối Tiểu học: 7:45 

+ Khối Trung học Cơ sở: 7:30 

- Giờ trả học sinh: 

- Xe bus: Học sinh có mặt tại xe lúc 16:25 (sau 16:25 xe bus sẽ rời trường). 

- Giờ trả học sinh tại cổng trường: 16h30 – 17h00; 

- Giờ trông/ trả muộn: 17:00 - 18:00. 

11.2. Đón trả muộn 

- Sau 17:00, phụ huynh không đăng ký đón muộn, học sinh sẽ chơi tự do trong trường, Phụ 

huynh tự chịu trách nhiệm về hoạt động của con (Nhà trường không quản lý). Đối với học sinh 

đăng ký lớp trả muộn, sau 18:00, phụ huynh tự chịu trách nhiệm về hoạt động của con (Nhà 

trường không quản lý). 

Lưu ý: 

- Sau 17:00, Giáo viên chủ động đưa con sang phòng trả muộn theo danh sách Phụ huynh đăng 

ký. Trường hợp Phụ huynh đăng kí cho con tự đi về, nhà trường sẽ làm thẻ ra vào cho học 

sinh.  
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- Phụ huynh đọc quy định, đăng ký hình thức đón trả học sinh và gửi lại cho Giáo viên chủ 

nhiệm để nhà trường hỗ trợ. 

- Trường hợp phụ huynh tự đón sau giờ trả hoặc con tự ra về sau giờ học, phụ huynh chịu hoàn 

toàn trách nhiệm với sự an toàn của con sau giờ học (tức sau 17:00).   

- Trong trường hợp gia đình có việc đột xuất, không thể đón con đúng giờ, phụ huynh cần liên 

hệ trực tiếp với Giáo viên phụ trách lớp trước 17:00 để gửi con sang Phòng trả muộn. Phụ 

huynh xin chịu hoàn toàn chi phí theo định mức của Nhà trường. 

11.3. Tuân thủ quy định đón trả 

- Khi đón học sinh, Phụ huynh/ người đón phải có thẻ đón trả và xuất trình với Giáo viên/ nhân 

viên phụ trách. Trường hợp quên mang thẻ, người đón sẽ được yêu cầu xuất trình chứng minh 

thư/ giấy tờ tùy thân và ký tên vào sổ theo dõi của bảo vệ theo đúng thủ tục. Học sinh sẽ không 

được phép ra về với Phụ huynh hoặc người đón của học sinh khác, trừ khi Nhà trường đã được 

thông báo và có giấy ủy quyền của Phụ huynh. 

- Phụ huynh và người thân đưa đón cần tuân thủ các chỉ dẫn giao thông bên ngoài khuôn viên 

Trường, hạn chế tối đa việc gây ùn tắc giao thông bằng cách chỉ dừng xe cho học sinh lên 

xuống xe tại khu vực được chỉ định. Các phương tiện giao thông không được đỗ trước cổng 

trường quá lâu và không được cản trở giao thông trên vỉa hè. 

11.4. Xe bus đưa đón học sinh 

Nhà trường có cung cấp dịch vụ xe Bus đưa đón dành cho những học sinh của trường có 

nhu cầu. Giờ quy định xe đón học sinh về đến trường lúc 07h15 và khởi hành từ trường trả học 

sinh lúc 16h25 từ thứ hai đến thứ sáu. Phụ huynh vui lòng tự đến đón học sinh nếu các buổi 

ngoại khóa của các em bắt đầu trước 07h15 và kết thúc sau 16h25 hàng ngày. Xe tuyến sử 

dụng gồm các xe tiêu chuẩn, loại 16 hoặc 29 chỗ (tùy theo từng tuyến) và thường xuyên mở 

rộng tuyến, điểm đón mới nếu phụ huynh có nhu cầu và đủ số lượng học sinh tối thiểu cho 

tuyến đó. 

Thông tin chi tiết về quy định chung của xe bus dành cho học sinh và phụ huynh đã được 

cập nhật trên website của trường. Quý phụ huynh vui lòng tham khảo thêm trên website 

www.tueducschool.com. 

12. Hành trình rèn nghị lực 

12.1. Khu Westpoint và chương trình rèn luyện Westpoint 

a. Khu rèn luyện kỹ năng quân đội Westpoint 
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“Nơi khổ luyện thành tài và tạo dựng nhân cách sống”.  

Tại Trường Xanh Tuệ Đức, với mong muốn giúp học sinh phát triển toàn diện về 3 gốc 

rễ: ĐẠO ĐỨC - TRÍ TUỆ - NGHỊ LỰC, trong đó gốc Nghị Lực được chuyển hóa thành khu 

rèn luyện quân đội WestPoint có diện tích 3.000m2, với hơn 72 thử thách gồm: khu rèn luyện 

trên cao 3m, 6m, 9m và khu rèn luyện dưới mặt đất, và bể bơi cùng 2 sân bóng đá. Rèn nghị 

lực được lồng ghép vào mọi sinh hoạt thường ngày, học tập và rèn luyện học sinh vượt ngưỡng 

(A = A + 1, đảo chiều, áp suất)... cả thân, tâm. Giúp học sinh hiểu rõ chính mình, dám đối 

diện, vượt qua giới hạn của bản thân (Cả thể chất và tinh thần). Là khu huấn luyện theo kiểu 

quân đội Westpoint đầu tiên ở Việt Nam được áp dụng trong trường học, Trường Xanh Tuệ 

Đức xây dựng thành giáo trình bài bản, lồng ghép vào các môn học thể dục, võ… 

b. Chương trình rèn luyện Westpoint. 

- Ở bậc tiểu học và trung học, trường đã nghiên cứu nâng cao và xây dựng các nội dung huấn 

luyện kỹ năng thành chương trình mini westpoint Việt Nam. Mục tiêu hướng đến kỹ năng và 

kỷ luật theo tiêu chuẩn quân đội: Võ thuật, Bơi lội, Thể chất, Lãnh đạo bản thân, Kỹ năng sinh 

tồn và bồi dưỡng phát triển năng khiếu như: Hội họa, âm nhạc… 

- Chương trình Westpoint dành cho học sinh nội trú:  

+ Sáng từ 6:00 – 6:30: chạy bộ, rèn kỹ năng quân đội Westpoint... 

+ Chiều tối 18:00 – 18:30: võ thuật, kỹ năng quân đội Westpoint... 

12.2. Chương trình rèn nghị lực ngoại khóa 

- Rèn luyện nghị lực là một trong ba gốc rễ quan trọng trong triết lý giáo dục tại Trường Xanh 

Tuệ Đức. Gốc rễ nghị lực không chỉ giúp học sinh rèn luyện tinh thần kiên nhẫn, lòng dũng 

cảm vượt qua thử thách khó khăn hơn mình mà còn phải biết chấp nhận hoàn cảnh không như 

ý và nuôi dưỡng ý chí vượt khó. Ngoài các chương trình rèn luyện thường xuyên tại trường 

như Tuần lễ thể thao, Tuần lễ Westpoint, các tiết học thể dục hàng tuần…  

- Hoạt động ngoài giờ học nhằm tạo điều kiện cho tất cả học sinh - phụ huynh cùng có cơ hội 

tham gia rèn luyện. Cụ thể lịch hoạt động tại trường và ngoài trường như sau: 

a. Tết trưởng thành - Leo núi đền thượng: Chuyến hành trình với gần 20km tổng quãng đường 

núi dốc, đất đá, sương mù, … và những thử thách không lường trước được, đó là cả một hành 

trình khó khăn, đòi hỏi các thành viên phải nỗ lực hết mình nên số lượng học sinh và phụ 

huynh được tham gia sẽ hạn chế và Ban tổ chức sẽ chọn các bạn học sinh đủ điều kiện dựa trên 

các tiêu chí THỂ LỰC, Ý CHÍ, THÁI ĐỘ. 
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b. Ngày rèn luyện Gia đình: Là chương trình dành riêng cho gia đình học sinh Tuệ Đức, là 

khoảng thời gian mà cha mẹ và con cái dành trọn vẹn cho nhau, cùng nhau rèn luyện, cùng 

nhau giải mật thư, cùng nhau nấu cơm... 

Lưu ý: Các hoạt động trên có thể sẽ thay đổi linh hoạt theo từng năm. 

12.3. Bảng đánh giá nghị lực 

- Mỗi học sinh sẽ được đánh giá 2 lần/năm (kết thúc học kỳ I và kết thúc học kỳ II). Đối với 

học sinh mới nhập học sẽ có bảng đánh giá thể lực khi nhập học. 

- Bảng đánh giá trên dựa theo sự theo dõi rèn luyện của học sinh trong suốt một năm học. 

Thông qua các hoạt động rèn nghị lực như: rèn luyện tại khu Westpoint, Võ thuật, Bơi, Chạy, 

Nhảy và các hoạt động rèn luyện trong hành trình rèn nghị lực như: leo núi, tết trưởng thành, 

ngày rèn luyện Westpoint,… Qua đó đưa ra đánh giá chung về kết quả rèn nghị lực của học 

sinh trong từng năm học. 

- Kết quả đánh giá không nhằm so sánh hơn kém giữa các học sinh, mà là số liệu ghi nhận lại 

xuất phát điểm, sự tiến bộ, hay đi xuống qua từng giai đoạn rèn luyện của từng học sinh. Đồng 

thời cũng là một thông tin để phía Trường và Gia đình biết đâu là ưu điểm, đâu là hạn chế 

trong rèn luyện nghị lực của học sinh. Qua đó khuyến khích, hỗ trợ các con tham gia rèn luyện, 

ngày càng trưởng thành hơn. 

13. Học sinh tự lập 

Hành trình rèn tính tự lập của học sinh Trường Tuệ Đức bắt đầu bằng việc chịu trách 

nhiệm với những gì phát sinh từ mình, ở những điều đơn giản và nhỏ bé nhất như nhặt rác khi 

nhìn thấy, tự vệ sinh lớp học. Trong giờ ăn, học sinh tự lấy đồ ăn, vệ sinh bàn ăn sau khi ăn, và 

tự rửa sạch khay ăn, tự phân loại rác hữu cơ và vô cơ... 

14. Đồ thất lạc 

Nhà trường có tủ chứa đồ thất lạc – Lost and Found của học sinh đặt đối diện khu vực tập 

võ tại tầng 1. Học sinh/ Giáo viên/ CBCNV nhặt được đồ thất lạc và tìm đồ thất lạc của mình 

tại đây.  

Nếu học sinh bỏ quên đồ, các Học sinh có thể báo với Giáo viên chủ nhiệm/ Cán bộ nhân 

viên để được dẫn tới khu vực lưu giữ tìm lại đồ thất lạc. Trước khi nhận đồ, các em cần mô tả 

món đồ bị thất lạc, kèm thông tin về thời gian, địa điểm có thể bỏ quên. Đặc biệt, đồ vật có giá 

trị Học sinh đến phòng hành chính và cung cấp thông tin, nhà trường sẽ thông báo lên 

Facebook của nhóm lớp/ hội phụ huynh để Học sinh nhận lại đồ của mình. Trong khoảng thời 
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gian 03 tháng nếu đồ đạc để ở khu vực Lost and Found và đồ đạc được thông báo trên group 

phụ huynh mà không có ai nhận sẽ được chuyển cho hoạt động từ thiện. 

15. Sức khỏe học đường 

15.1. Cam kết về cung cấp thông tin sức khỏe học sinh 

- Phòng Y tế của nhà trường có đầy đủ các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe cho học sinh như sơ 

cứu và xử trí ban đầu các tai nạn, thương tích, bệnh tật thông thường xảy ra đối với học sinh 

trong thời gian học ở trường. Thực hiện tốt công tác quản lý các dụng cụ y tế và tủ thuốc của 

nhà trường. 

- Kết hợp cùng phòng Tuyển sinh quản lý hồ sơ sức khỏe của học sinh. Nhà trường cần được 

thông báo bằng văn bản, kèm hồ sơ y tế (nếu có) về các trường hợp học sinh có vấn đề sức 

khỏe, dị ứng, động kinh, hay cần quan tâm đặc biệt… để các giáo viên và nhân viên có thể chú 

ý và biết cách hỗ trợ học sinh ở trường.  

- Nhà trường phối hợp với Trung tâm y tế Thanh Oai, Bệnh viện Quân Y 103 khám bệnh cho 

học sinh tùy theo mức độ khẩn cấp. Triển khai các Chương trình y tế theo chỉ đạo của Sở Y Tế 

trong từng giai đoạn năm học. Cán bộ y tế của nhà trường tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng về sơ cứu y tế trường học cho giáo viên, CBCNV do trường CĐ Y Hà Đông hướng dẫn. 

- Trường hợp tai nạn ốm đau nhẹ: Giáo viên chủ nhiệm gọi điện thông báo cho cha mẹ. Cán bộ 

y tế trao đổi tình trạng của học sinh với phụ huynh, cách xử lý y tế đã thực hiện và lấy ý kiến 

phụ huynh về việc tiếp tục chăm sóc học sinh tại trường hay tới đón học sinh về nghỉ ngơi.  

- Trường hợp tai nạn ốm đau nặng, nghiêm trọng: Khi tai nạn hoặc bệnh bộc phát nghiêm 

trọng xảy ra tại trường, Nhà trường sẽ cố liên lạc với Phụ huynh. Phụ huynh vui lòng thông 

báo với Giáo viên chủ nhiệm và bộ phận Tuyển sinh khi có bất kỳ thay đổi nào về số điện thoại 

nhà, số điện thoại liên lạc cá nhân hoặc điện thoại cơ quan trong trường hợp khẩn cấp.  

- Phụ huynh hiểu rằng nhà trường sẽ tìm mọi cách để liên lạc với phụ huynh trong những tình 

huống khẩn cấp, nhưng đôi khi không thể liên lạc được. Vì thế Phụ huynh nên ủy quyền cho 

nhà trường tìm cách điều trị thích hợp nhất cho học sinh và sẽ thanh toán toàn bộ lệ phí khám 

chữa bệnh. 

15.2 . Tai nạn ốm đau và cấp cứu y khoa 

- Tai nạn ốm đau nhẹ (ốm thông thường): Bao gồm: đau đầu, ho, sốt (dưới 39 độ C), vết 

thương đơn giản… và các ốm đau tai nạn khác không gây hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe 

người bệnh. Thời điểm có dịch bệnh Covid 19, học sinh sốt trên 37 độ sẽ không đến trường. 
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- Tai nạn ốm đau nặng: Bao gồm (nhưng không giới hạn): Sốt cao trên 39 độ C, tai nạn gây 

chảy máu nhiều, khó thở, hạn chế vận động nhưng còn tỉnh táo, hóc dị vật còn thở được, ngộ 

độc, dị ứng không kèm theo biểu hiện kích thích, khó thở, tím tái… 

- Tai nạn ốm đau nghiêm trọng (bệnh chuyên biệt): Bao gồm (nhưng không giới hạn): bệnh 

tim, hen tái phát gây ngừng thở, hóc dị vật kèm theo biểu hiện vật vã, vết thương đứt động 

mạch, tím tái, ngừng thở, ngừng tim, đuối nước đã bất tỉnh, ngừng hô hấp… 

15.3. Cam kết về xử lý tình huống khẩn cấp 

- Phụ huynh ủy quyền cho Nhà trường (Trong các tình huống mà Nhà trường đánh giá một 

cách hợp lý là khẩn cấp) tìm kiếm những tư vấn và điều trị y tế cho học sinh. 

15.4. Miễn trừ trách nhiệm trong các hoạt động thể chất 

Nhà trường có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn chung, chăm sóc hợp lý, theo dõi cẩn thận, 

giám sát chặt chẽ trong các chương trình sự kiện, các chuyến đi và các hoạt động thể chất khác 

nhau được tổ chức bởi nhà trường.  

Phụ huynh có quyền từ chối cho con tham gia các hoạt động trên nếu Phụ huynh cảm thấy 

con không khoẻ hoặc không an toàn. Phụ huynh đã lường trước những rủi ro mà các hoạt động 

này có thể mang lại và chấp nhận chịu trách nhiệm cho những rủi ro, chấn thương thuộc bất kỳ 

loại hoạt động nào. Phụ huynh đồng ý trao quyền, miễn trừ trách nhiệm, và thoả thuận sẽ 

không kiện nhà trường cũng như các cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường trong các hoạt 

động.  

Phụ huynh cần có trách nhiệm thông báo với Nhà trường về các bệnh tật có sẵn của học 

sinh, cũng như nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm túc những nguyên tắc ứng xử và những 

quy định đã được đề ra bởi người giám sát hoạt động, hoặc được ghi trong Nội quy của Nhà 

trường. 

15.5. Bệnh truyền nhiễm 

Học sinh khi bị mắc bệnh truyền nhiễm phải được thông báo với nhà trường về việc mắc 

bệnh, phụ huynh cần giữ con ở nhà và trình cho Nhà trường giấy khám sức khỏe xác nhận 

hoàn toàn bình phục và không gây lây nhiễm khi đi học lại. Trường hợp học sinh bị cảm, cúm 

hoặc mắc các bệnh thông thường nhưng dễ lây nhiễm khác, Phụ huynh sẽ được yêu cầu để học 

sinh ở nhà mục đích phòng tránh lây bệnh cho các học sinh khác.  
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Trường hợp học sinh bị nôn mửa hoặc tiêu chảy cần/buộc nghỉ ở nhà trong thời gian là 48 

giờ sau lần cuối phát bệnh. Nếu nhiệt độ cơ thể cao trên 37.5 độ C, học sinh phải ở nhà ít nhất 

trong 24 tiếng. 

Các bệnh truyền nhiễm thường gặp 

1.  Tay, chân, miệng 

2.  Thủy đậu 

3.  Sởi 

4.  Quai bị 

5.  Sởi Đức (Rubella) 

6.  Ghẻ, chấy rận 

7.  Viêm gan truyền nhiễm 

8.  Chốc lở 

9.  Viêm kết mạc 

10.  Các bệnh truyền nhiễm khác. 

15.6. Đăng ký sử dụng thuốc tại trường 

Việc sử dụng thuốc với trẻ cực kỳ quan trọng vì liên quan tới an toàn, hiệu quả, và đặc 

biệt tránh bị ngộc độc hoặc phản ứng phụ gây ra do sử dụng không đúng cách. Do vậy, Phụ 

huynh cần lưu ý một số quy định trong việc sử dụng thuốc và chăm sóc sức khoẻ học sinh tại 

trường như sau: 

1. Cần có đơn thuốc do bác sĩ chỉ định, khi Phụ huynh muốn gửi thuốc cho học sinh uống tại 

Trường. Trường hợp thuốc không có đơn bác sỹ đi kèm, không có nhãn mác, hạn sử dụng, nơi 

sản xuất (bao gồm cả trường hợp thuốc có đơn của bác sĩ nhưng không có nhãn mác, hạn sử 

dụng, nơi sản xuất), các loại thuốc bổ và thực phẩm chức năng (trừ trường hợp có chỉ định của 

bác sĩ) nhà trường sẽ từ chối nhận. 

2. Nhà trường chỉ nhận các loại thuốc không cần đơn chỉ định của bác sĩ như siro điều trị triệu 

chứng, nước muối nhỏ mũi, oresol. Trường hợp học sinh có dấu hiệu sốt cao, bệnh nặng, bệnh 

lây nhiễm, đề nghị Phụ huynh cho con đi khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa, chăm sóc tại gia 

đình và thông báo cho Nhà trường về tình trạng bệnh của học sinh. 

3. Các loại thuốc viên, thuốc gói dạng bột cần còn nguyên bao gói bảo vệ, Nhà trường không 

nhận thuốc viên, gói dùng dở và cũng hủy thuốc viên, gói còn dở của học sinh (nếu còn) sau 

khi kết thúc thời gian điều trị. 
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4. Phụ huynh có nhu cầu gửi thuốc cho con uống giữa buổi học cần điền “Đơn đề nghị cho học 

sinh sử dụng thuốc Gia đình gửi”. (vui lòng lấy đơn tại phòng y tế hoặc trên website) Phụ 

huynh bàn giao thuốc và Đơn đề nghị vừa nêu trực tiếp cho Giáo viên chủ nhiệm/ Cán bộ Y tế 

trực tại Phòng Y tế Trường. Nếu học sinh sử dụng dịch vụ đón trả bằng xe buýt của Trường thì 

Phụ huynh gửi Đơn đề nghị và thuốc cho nhân viên giám sát xe buýt để chuyển lại cho Giáo 

viên chủ nhiệm/ Cán bộ Y tế của nhà trường (đơn đính kèm bên dưới). 

5. Phụ huynh phải chịu trách nhiệm nếu cho con mang thuốc đến trường và tự ý sử dụng mà 

không thông qua phòng y tế của Nhà trường. 

16. Dinh dưỡng học đường 

Nhà trường xây dựng thực đơn dinh dưỡng với sự tư vấn và kiểm duyệt của chuyên gia, 

tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng thực đơn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho hoạt động phát 

triển hàng ngày của Học sinh.  

Bộ phận bếp ăn triển khai theo đúng quy định thực phẩm (V/v kiểm tra chất lượng và bảo 

quản thực phẩm tại trường xem tại website nhà trường) đảm bảo tiêu chuẩn bếp và công tác 

vận hành đúng theo các khâu: yêu cầu kiểm tra thực phẩm, các bước kiểm tra, bảo quản, quy 

trình lưu mẫu thực phẩm, bảo quản mẫu thức ăn lưu... chế biến đồ ăn luôn tươi, ngon miệng, 

đầy đủ vi chất và an toàn vệ sinh. 

Đặc biệt Nhà trường: 

- Có thực đơn ăn chay nếu phụ huynh đăng ký. 

- Công khai danh sách các nhà cung cấp thực phẩm sạch tại trường (Phụ huynh có nhu cầu vui 

lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc Phụ huynh để được hỗ trợ). 

17. Văn hóa không phong bì 

Hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức lấy triết lý 3 gốc rễ: Đạo đức – Trí tuệ - Nghị lực làm nền 

tảng, thấm sâu thành giá trị cốt lõi, để tạo dựng nên một Ngôi trường hạnh phúc, nơi xây dựng 

Nhân cách sống đúng đắn trong từng Giáo viên và trong từng học sinh. 

“Nhân cách của người Thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh”, một người 

Thầy chân chính sẽ giúp các con trưởng thành và có nhìn nhận đúng đắn về cuộc sống. Nhà 

trường đặt mục tiêu trở thành nơi nuôi dưỡng những người thầy lấy Giáo dục Nhân cách làm 

trọng, lấy sự trưởng thành của học sinh làm thành tựu, đó là món quà đáng quý nhất. 

Trên tinh thần đó, Hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức quyết tâm xây dựng một môi trường công 

bằng, trong sạch và minh bạch. Quy định “Văn hóa không phong bì” là một trong những hoạt 



      
 

HỆ THỐNG TRƯỜNG XANH TUỆ ĐỨC 
 [Địa Chỉ] B1.4 – TH01 KĐT Thanh Hà, Thanh Oai, TP Hà Nội 

[Tổng Đài]  0834.699.699     [Website] www.TueducSchool.com 
        
 

 

 
26 

 

động để tạo dựng nên môi trường ấy mà nhà trường đang triển khai đến giáo viên, CBNV và 

Quý phụ huynh toàn Hệ thống trường. 

Cụ thể như sau: 

* Giáo viên và CBNV Hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức không nhận phong bì, quà tặng từ Phụ 

huynh. 

* Nếu quà tặng là Sách hoặc quà do học sinh tự tay làm, Giáo viên có thể đón nhận như tấm 

lòng tri ân của học sinh gửi đến các Thầy cô. 

Đối với những người Giáo viên tâm huyết, lòng biết ơn và sự tri ân được trao đi từ tấm lòng 

của học sinh và Phụ huynh là món quà ý nghĩa nhất. 

Hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức cam kết mang đến cho học sinh một nền giáo dục công bằng 

và bình đẳng. Thầy cô nỗ lực mang đến cho học sinh những bài giảng ý nghĩa để vun bồi Đạo 

đức – Trí tuệ - Nghị lực cho các con. Rất mong Quý phụ huynh cùng chia sẻ quan điểm này và 

hợp tác với “Văn hóa không phong bì” của Nhà trường để không gây ra những khó xử cho 

Giáo viên và CBNV, góp phần xây dựng một trường học liêm chính, một thế hệ tương lai tròn 

đầy về Nhân cách. 

18. Sở hữu phiếu quà tặng tri ân 

Phụ huynh của trường sẽ được tặng 1 thẻ tri ân tham gia Hội thảo – khóa học miễn phí. Các 

khóa học được miễn phí trong năm 2020-2021 như sau: 

1.  Giá trị cuộc đời. 

2.  Quy luật gieo hạt. 

3.  Bí quyết hàn gắn mối quan hệ trong gia đình. 

4.  Kỷ luật tích cực. 

5.  Các khóa học dạy con (Dạy con bản lĩnh như đại bàng, Dạy con nhàn tênh 5 phút mỗi 

ngày…) 

Lưu ý: Mỗi khóa học áp dụng tới 01 Phụ huynh (cha hoặc mẹ). Đối với các khóa học khác 

(Ngoài danh sách trên) hoặc PH thứ 2 đăng kí sẽ được giảm 50% học phí; PH được miễn 100% 

học phí, đối với các khóa học cả ngày, khi tham dự chỉ cần đóng phí ăn (150.000 VNĐ/ ngày). 

Phí trên bao gồm phí học liệu, tea break, ăn trưa… 
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19. Liên lạc giữa phụ huynh và nhà trường 

19.1. Thông tin liên lạc 

Tuệ Đức tin rằng việc giữ liên lạc tốt giữa Phụ huynh và Nhà trường là điều rất cần thiết. 

Nhà trường cần thông tin cập nhật chi tiết về địa chỉ nhà, email và số điện thoại liên lạc của 

Phụ huynh, bao gồm cả địa chỉ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Nhà trường sẽ kiểm tra 

thông tin chi tiết của Phụ huynh và đầu mỗi năm học. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ sự thay đổi nào 

trong năm, xin vui lòng thông báo cho nhà trường.  

Nhà trường khuyến nghị, khi Phụ huynh có bất cứ ý kiến hay câu hỏi, vướng mắc nào, xin 

vui lòng liên hệ trực tiếp với Giáo viên hoặc Ban giám hiệu, Phòng chăm sóc Phụ huynh để 

được giải đáp đến cùng thay vì đăng tải trên kênh mạng xã hội khi chưa có đầy đủ thông tin 

chính xác. Không chỉ trích, hô hào, vận động mọi người ủng hộ những suy nghĩ, việc làm 

không tích cực. 

19.2. Sổ liên lạc điện tử 

Để thuận tiện hơn cho Phụ huynh trong việc liên lạc, kết nối với Giáo viên, cũng như 

nắm các thông tin cập nhật về học sinh, Nhà trường vận hành Sổ liên lạc điện tử (SLLĐT) để 

gửi tới Phụ huynh các thông báo chung của nhà trường, thông tin của nhà trường, giáo viên, 

chat, trao đổi, chia sẻ thông tin với giáo viên và phụ huynh khác, xem thông tin thời khóa biểu, 

thông tin về các sự kiện chung của nhà trường, xem kết quả học tập, rèn luyện của con, các 

chức năng tiện ích khác… 

Link truy cập: http://sll.tueducschool.com. Sau khi học sinh được xếp lớp chính thức, nhà 

trường sẽ gửi tới phụ huynh User và mật khẩu để đăng nhập sử dụng phần mềm SLLĐT. 

19.3. Website 

Là kênh chính thức, đăng các thông tin công bố cho công chúng (mọi đối tượng) bao gồm 

các loại: Thông báo, tin tức, sự kiện, cẩm nang cho Giáo viên, Phụ huynh, hướng dẫn, tuyển 

sinh, tuyển dụng,... 

a. Truongxanh.edu.vn: Là website chính của Hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức 

b. Để cập nhật chi tiết chương trình, thông báo riêng, các trường trong hệ thống có thể sử dụng 

tên miền phụ hoặc độc lập: 

• MnThanhHa.truongxanh.edu.vn 

• MnVanKhe.truongxanh.edu.vn 

• Mamnonhoaphuongdovt.edu.vn  
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• Tueducschool.edu.vn 

19.4. Fanpage 

Trang Fanpage là nơi chia sẻ thông tin, hình ảnh về các hoạt động, sự kiện của học sinh tại 

Trường. Link truy cập: https://www.facebook.com/TruongXanhTueduc/ 

19.5. Họp phụ huynh 

- Nhà trường tổ chức các cuộc họp định kỳ giữa Phụ huynh với Giáo viên chủ nhiệm và Giáo 

viên bộ môn. Lịch họp trong năm đã được ghi chú trong Lịch năm học. 

Ngoài ra, Phụ huynh có thể hẹn gặp giáo viên, Hiệu phó hay Hiệu trưởng bằng cách sắp xếp 

cuộc hẹn trước với văn phòng Nhà trường thông qua Phòng Chăm sóc Phụ huynh. 

- Họp phụ huynh được tiến hành theo nhiều hình thức:  

+ Họp Phụ huynh theo lớp. 

+ Họp phụ huynh 1:1 giữa Phụ huynh và giáo viên. 

19.6. Ban phụ huynh học sinh 

- Nhà trường duy trì hàng năm bầu ra Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, ban đại diện Cha 

mẹ học sinh của Trường hoạt động theo điều lệ của Bộ giáo dục & đào tạo. 

- Tại cuộc họp Phụ huynh đầu năm học, ban Phụ huynh học sinh của mỗi lớp sẽ được Phụ 

huynh của lớp đó bầu ra. Ban Phụ huynh học sinh là cầu nối để giải quyết các vấn đề, khúc 

mắc của Phụ huynh đối với Nhà trường, cũng như thúc đẩy sự hợp tác và thống nhất trong giáo 

dục học sinh giữa Gia đình và Nhà trường. 

19.7. Câu hỏi, mối quan tâm hoặc khiếu nại 

Nếu Phụ huynh cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm, Giáo 

viên bộ môn hoặc Bộ phận chăm sóc phụ huynh để được hỗ trợ. 

Quý vị có thể gửi thư tới địa chỉ email: csph@tueducschool.edu.vn 

19.8. Hội thảo, khóa học 

Nhà trường định kỳ tổ chức các buổi hội thảo, khóa học với nhiều chủ đề khác nhau với sự 

tham gia của các chuyên gia, nhóm Sáng lập, ban Điều hành hệ thống trường Tuệ Đức… 

Mục tiêu của những hội thảo, khóa học này nhằm giúp Phụ huynh cập nhật các kiến thức mới, 

chia sẻ những kinh nghiệm trong việc giáo dục học sinh, phát triển bản thân cho Phụ huynh... 

20. Thông tin liên hệ các bộ phận 

1. Liên hệ với bộ phận Chăm sóc Phụ huynh: 0834699699 (số máy lẻ 103). 

2. Liên hệ với bộ phận Tuyển sinh: 0834699699 (số máy lẻ 101, 102). 
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3. Liên hệ với bộ phận Kế toán (để được hỗ trợ các vấn đề liên quan tới Tài chính, Học 

phí):  0834699699 (số máy lẻ 106). 

4. Email: 

- Email thông báo các thông tin chung của nhà trường: truyenthong@tueducschool.edu.vn. 

- Email thông báo và trả lời các thông tin tuyển sinh: tuyensinh@tueducschool.edu.vn. 

- Email nhận và trả lời các băn khăn, thắc mắc của Phụ huynh: csph@tueducschool.edu.vn. 

5. Website: http://tueducschool.com. 

6. Fanpage: https://www.facebook.com/TruongXanhTueDuc. 


