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Information Finder
Trang thông tin

95% of BVIS parents state that their child has 
a very good relationship with their teacher, 
and 95% of BVIS students think that their 
teachers are very knowledgeable.

BVIS Parent & Student Survey 2015

95% phụ huynh của trường BVIS cho biết 
các em có mối quan hệ rất tốt với giáo viên, 
và 95% học sinh của Trường nghĩ rằng các 
giáo viên có kiến thức uyên bác.

Cuộc khảo sát ý kiến đóng góp của Phụ huynh trường BVIS, 
năm 2015

More than 90% of BVIS parents would recommend BVIS to their friends and family

Hơn 90% Phụ huynh của trường BVIS sẽ giới thiệu cho bạn bè và người thân về Trường

99% of 
BVIS parents

95% 100% 100%

A Level 
Results 2015

state that school resources and teaching materials are appropriate to support student 
learning and welfare, and feel that the school buildings provide an appropriate 
atmosphere for learning

cho biết rằng tài liệu tham khảo và giảng dạy của Trường phù hợp cho việc hỗ trợ học 
tập của các em và cơ sở vật chất cung cấp một môi trường thích hợp cho việc học tập

Best in Vietnam in Business Studies (2 students)
Outstanding Achievement in Economics 

Nhất Việt Nam môn Nghiên cứu Kinh doanh (2 học sinh)
Thành tích nổi bật trong môn Kinh tế

97% of our students achieved A*-C in iGCSE exams 
in June 2015 
Best in Vietnam in Additional Mathematics

97% học sinh đạt điểm A* - C trong kỳ thi 
chương trình iGCSE vào tháng 06 năm 2015
Nhất Việt Nam môn Toán nâng cao

Unique International 
British Curriculum with 
Vietnamese language, history & geography

of our students are Vietnamese
95% học sinh là người Việt Nam

of our teachers are fully qualified
100% giáo viên có bằng cấp

Một thư viện tiêu chuẩn quốc tế với 56,400 đầu sách

Chương trình giảng dạy song ngữ Anh Việt 
Tầm nhìn Quốc tế - Bản sắc Việt

Chương trình giảng dạy độc đáo của Anh quốc kết hợp các môn  
ngôn ngữ, lịch sử và địa lý tiếng Việt.

of our teaching assistants are qualified
Trợ giảng giàu năng lực

A world-class

library   56,400 books        

English Vietnamese 

Global outlook - Vietnamese perspective

Bilingual 
Education

99% Phụ huynh của trường BVIS

Kết quả thi chương trình Tú tài Anh A Level năm 2015

IGCSE
Results 2015
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Dear Parents,

BVIS is a unique school that delivers the highly regarded British 
curriculum using an innovative bilingual model. Our school offers 
something no other school is able to provide: our team of fully 
qualified, experienced teachers are here to give your children 
a world-class, international education, while also promoting 
respect for the Vietnamese culture, heritage, language and 
traditions. This way, our students get the best from both the 
global and the local perspective and develop important life, 
study and workplace skills for a successful future. 

BVIS is now a fully accredited member of the Council of 
International Schools (CIS) and has become known for its 
innovative learning and teaching methods. Our teachers have 
top international qualifications, and are committed to our 
students’ development and education. They work continuously 
on developing new approaches to teaching children, and 
our unique Vietnamese Phonics programme for our younger  
students is just one of such innovative projects. I teach at least 
one subject every year, to ensure I stay in touch with our students 
and their families. 

We are the only bilingual school in Vietnam that has the licence to 
deliver an international, non-Vietnamese education programme, 
and I strongly believe that BVIS is the best bilingual school 
in Vietnam, and that we have one of the most professional, 
passionate, and experienced teams of educators. As part of the 
Nord Anglia Education Group, we encourage our students and 
their families to be ambitious and reach their full potential, so 
that they have the best possible start in life.

I look forward to meeting you, and to welcoming your family to 
BVIS soon.

Paul Holyome,
Principal, BVIS Ho Chi Minh City

Kính gửi Quý phụ huynh,

Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) là một ngôi trường độc đáo mang 
lại một chương trình giáo dục ưu việt được đánh giá cao của Anh 
Quốc, sử dụng mô hình hai ngôn ngữ đầy sáng tạo. Nhà trường 
xây dựng mô hình giáo dục theo chuẩn quốc tế với đội ngũ giáo 
viên có đầy đủ bằng cấp sư phạm chuyên môn và giàu kinh 
nghiệm, đảm bảo cung cấp cho các em một môi trường giáo dục 
đẳng cấp quốc tế, trong khi vẫn tôn trọng và gìn giữ văn hóa, di 
sản, ngôn ngữ và truyền thống Việt Nam. Với chương trình này, 
các em sẽ đạt những gì tốt nhất của cả hai nền văn hóa, quan 
điểm của toàn cầu và địa phương, phát triển đời sống, học tập và 
kỹ năng làm việc cho một tương lai thành công.

Trường BVIS đã chính thức được chứng nhận hoàn toàn bởi Hội 
đồng các Trường Quốc tế (CIS) và được biết đến bởi phương pháp 
dạy và học đầy sáng tạo. Đội ngũ giáo viên của Trường tốt nghiệp 
từ các trường Đại học hàng đầu trên thế giới và rất tận tụy với sự 
phát triển và học tập của học sinh. Các giáo viên liên tục phát 
triển những  dự án và sáng kiến cho phương pháp dạy học mới 
để tiếp cận các em, và chương trình Ngữ âm tiếng Việt độc đáo 
là một trong những dự án sáng tạo này. Bản thân tôi dạy ít nhất 
một môn học mỗi năm, để đảm bảo tôi vẫn có mối liên hệ trực 
tiếp với học sinh và các phụ huynh.

Là Trường quốc tế giảng dạy bằng hai ngôn ngữ duy nhất được 
cấp phép cho chương trình giáo dục quốc tế, tôi tin tưởng rằng 
BVIS là ngôi trường song ngữ tốt nhất Việt Nam và rằng chúng 
tôi có một đội ngũ các nhà giáo dục tâm huyết, chuyên nghiệp 
và kinh nghiệm nhất. Là thành viên của Hiệp hội giáo dục Nord 
Anglia, Nhà trường khuyến khích các em và gia đình nuôi những 
tham vọng và đạt được hết tiêm năng của mình, để có một khởi 
đầu tốt nhất trong cuộc sống.

Tôi rất mong được gặp Quý phụ huynh và chào đón Quý gia đình 
đến với trường BVIS trong thời gian gần nhất.

Paul Holyome,
Hiệu trưởng, BVIS TP.HCM 

Welcome to BVIS
Chào mừng đến BVIS
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Our Vision & Mission
Tầm nhìn và sứ mệnh của Nhà trường

As Vietnam continues to evolve and change, the best placed 
future business leaders will be those educated to an international 
standard in English, but still maintaining a deep rooted and 
authentic understanding of Vietnamese culture and language. 
With this in mind, the British Vietnamese International School 
(BVIS) has developed a unique world-class education model 
which will ensure true bilingual proficiency on graduation, as 
well as preparation for leading universities around the world. 

• Nurturing Vietnamese language proficiency in formative 
years

• Ensuring the early acquisition of English
• Protecting and celebrating Vietnamese cultural customs 

and traditions
• Making secure a sense of Vietnamese place and history
• Fostering universal values such as personal integrity, 

respect for others and care for community and global 
issues

• Developing independent learners 
• Achieving true bilingual proficiency upon graduation

• Nuôi dưỡng và trau dồi tiếng Việt cho học sinh từ những 
năm đầu đời

• Tạo mọi điều kiện để học sinh sớm thông thạo tiếng Anh
• Gìn giữ và nâng cao ý thức về văn hóa và phong tục, 

truyền thống Việt Nam
• Đảm bảo học sinh hiểu được cội nguồn và lịch sử dân tộc
• Phát huy các giá trị cốt lõi như tính chính trực, tôn trọng 

nhau, quan tâm đến cộng đồng và các vấn đề toàn cầu
• Phát huy tính tự lập của học sinh
• Giúp học sinh sử dụng thành thạo cả hai ngôn ngữ Anh và 

Việt sau khi tốt nghiệp

Vision

We make our vision and mission happen by:
BVIS thực hiện sứ mệnh của mình bằng cách:

Tầm nhìn

Mission Sứ mệnh
Trường Quốc tế BVIS mang lại một nền giáo dục ưu việt với hai 
ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Tất cả học sinh của BVIS sẽ trở 
thành những người có suy nghĩ độc lập bằng cách không ngừng 
tìm tòi, suy ngẫm và phát huy tính kiên trì. Tất cả các thành viên 
của BVIS luôn đối xử trung thực, tôn trọng và cùng nhau học hỏi 
với tư cách là những người công dân Việt Nam và toàn cầu có 
trách nhiệm.

Trong đà phát triển đi lên của Việt Nam, cùng hòa nhịp với các quốc 
gia tiên tiến trên thế giới, những nhà lãnh đạo xuất sắc là những 
người được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, thông thạo tiếng Anh 
nhưng luôn thấu hiểu, gìn giữ được cội nguồn, văn hóa dân tộc và 
tiếng Việt. Với tiêu chí này, Trường Quốc tế BVIS (BVIS) xây dựng 
một mô hình giáo dục theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam đảm bảo 
học sinh sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ Anh và Việt, được trang 
bị đầy đủ những kiến thức và kỹ năng cần thiết sau khi tốt nghiệp để 
vào học các trường đại học danh tiếng trên thế giới. 

The British Vietnamese International School seeks to provide 
an outstanding education through dual language instruction in 
English and Vietnamese. All students will become independent 
learners by means of enquiry, reflection and perseverance. At 
BVIS we act with integrity and treat one another with respect, 
learning together as responsible global and Vietnamese citizens.
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Trường BVIS có một chương trình  tuyệt vời và hệ thống hỗ 
trợ hiệu quả việc học tập của học sinh. Con trai của chúng tôi rất may 
mắn khi được học tại ngôi trường này, nơi đã giúp cho cháu chuẩn bị 
cho sự hội nhập với một đất nước mới và một hệ thống giáo dục mới

Phụ huynh BVIS

BVIS has a great curriculum and system to effectively support student 

study. Our son was lucky to be sent to your school, which actually helped prepare 

him for his integration in the new country and new education system
BVIS Parent
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A Leading Bilingual School with a Global Outlook
Ngôi trường song ngữ với tầm nhìn quốc tế 

BVIS welcomes families who understand and value the 
importance of international education while staying true to their 
local culture, language, heritage and traditions. We are the only 
bilingual school with an international curriculum that teaches in 
both English and Vietnamese, and encourages students to learn 
about Vietnam as much as a student would do in a traditional 
Vietnamese school. The educational programme for all ages 
is designed to ensure our students are able to reach their full 
potential and develop life and work skills that are valued in 
today’s employment and business world. 

Our aim is to help students become successful global leaders of 
tomorrow, who are comfortable working and living anywhere in 
the world, and at the same time have knowledge of their own 
culture and language, and take pride in representing Vietnam 
internationally. As part of the Nord Anglia Education Group, 
we and our students benefit from the international research, 
resources and connections this global institution is able to 
provide to us, and we subscribe to their ethos of developing 
ambitious students who have dreams and aspirations. At the 
same time, we are an exclusive, family-orientated school, which 
means that we are able to maintain small class sizes (up to 25 
students), and that our families know each other well, and our 
teachers and leadership team are very visible and approachable. 

Trường BVIS chào đón các gia đình có sự thấu hiểu và đánh giá 
cao tầm quan trọng của nền giáo dục quốc tế nhưng vẫn gìn giữ 
được văn hóa dân tộc, ngôn ngữ, di sản và truyền thống Việt Nam. 
Chúng tôi là Trường song ngữ duy nhất với một chương trình giáo 
dục quốc tế dạy bằng tiếng Anh và Tiếng Việt, đồng thời khuyến 
khích học sinh nghiên cứu về Việt Nam nhiều như học sinh Việt 
Nam học được ở các trường công. Chương trình giảng dạy dành 
cho tất cả các lứa tuổi và được thiết kế để đảm bảo học sinh đều 
đạt được hết tiềm năng của mình, và phát triển các kỹ năng sống 
và làm việc mà các em sẽ cần đến trong thế giới việc làm và kinh 
doanh ngày nay.

Mục đích của Nhà trường là giúp các em trở thành những nhà 
lãnh đạo toàn cầu trong tương lai, những người tự tin trong công 
việc và cuộc sống ở bất kỳ nơi nào trên thế giới; đồng thời có kiến 
thức về văn hóa và ngôn ngữ mẹ đẻ, luôn tự hào khi được đại diện 
đất nước Việt Nam ra thế giới. Là thành viên của Hiệp hội giáo 
dục Nord Anglia, Nhà trường và các em học sinh được kế thừa 
những lợi ích từ những nghiên cứu, nguồn lực và các mối hợp tác 
quốc tế mà tổ chức giáo dục toàn cầu này mang lại. Nhà trường 
vẫn quyết tâm theo đuổi thông điệp của Nord Anglia trong việc 
phát triển hoài bão của học sinh để đạt được ước mơ và khát 
vọng của mình.  Ngoài ra, chúng tôi cũng là một ngôi trường độc 
lập, một gia đình trường học nên có thể duy trì các lớp học với sĩ 
số nhỏ (tối đa 25 học sinh); và các gia đình của Trường đều quen 
biết nhau, các giáo viên và ban lãnh đạo Trường rất thân thiện 
và dễ tiếp cận.

Benefits of Bilingual Education:
 
·         Better academic performance
·         Enhanced multitasking skills
·         Improved alertness and observation skills
·         Better decision-making skills
·         More effective communication skills
·         Better memory
·         Improved work and study prospects

Lợi ích của giáo dục song ngữ :
·         Thành tích học tập tốt hơn
·         Tăng cường kỹ năng đa nhiệm
·         Cải thiện sự tỉnh táo và kỹ năng quan sát
·         Kỹ năng ra quyết định tốt hơn
·         Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả hơn
·         Trí nhớ tốt hơn
·         Cải thiện triển vọng trong công việc và học tập

Prospectus | 9  8  | Prospectus



Prospectus | 11  10  | Prospectus

BVIS is the only bilingual school with a licence to deliver 
an international curriculum in Vietnam.  With IGCSE 
and international A Level qualifications awarded by the 
Cambridge University at the end of the programme, our 
graduates are best placed for applying to join any of 
the top universities worldwide, or to find employment 
and develop a successful career. Not only does British 
education have a very strong heritage and is highly 
regarded and respected everywhere in the world, but 
it also ensures that students develop good behaviour 
and manners, key skills they need for being successful 
and independent in their life and career, and the 
confidence and ability to become the leaders and the 
world citizens of tomorrow. 

Trường Quốc tế BVIS là trường song ngữ duy nhất được 
cấp giấy phép cho chương trình giảng dạy quốc tế tại 
Việt Nam. Với hai bằng Trung học Quốc tế IGCSE và Tú 
tài Anh A Level của Đại học Cambridge, các em học sinh 
được trang bị đầy đủ những kiến thức và kỹ năng cần 
thiết sau khi tốt nghiệp để vào học tại các trường đại 
học danh tiếng trên thế giới và phát triển thành công cơ 
hội nghề nghiệp sau này. Giáo dục Anh quốc không chỉ 
có một nền tảng kiến thức vững chắc, một di sản lịch sử 
lâu đời được đánh giá cao và nể trọng trên khắp thế giới 
mà còn là một kho tàng kinh nghiệm giúp học sinh phát 
triển thành những công dân toàn cầu có đạo đức, giàu 
lòng nhân ái và có đầy đủ kỹ năng cần thiết cho một 
cuộc sống độc lập để trở thành những nhà lãnh đạo tự 
tin và công dân toàn cầu trong tương lai. 

World-Class British Curriculum  
Chương trình giảng dạy Anh Quốc đẳng cấp quốc tế 

It is never too late to express my gratitude 
for another perfect year of education. Very 
rewarding in a lot of senses: creativity, maths, 
English grammar, literacy, science, Lien Ket, 
swimming, Vietnamese and music to name 
a few. Our daughter grew in all these areas, 
became more confident and more sharing with 
other children.

BVIS Parent

Sẽ không bao giờ là quá trễ để thể hiện lòng 
biết ơn của tôi cho một năm học thành công 
nữa tại Trường. Một năm học đáng ghi nhận ở 
rất nhiều lĩnh vực: sáng tạo, tinh thần toán học, 
ngữ pháp môn tiếng Anh, đọc viết, khoa học, 
liên kết, bơi lội, tiếng Việt và âm nhạc. Con gái 
của chúng tôi đã phát triển trong tất cả các lĩnh 
vực, trở nên tự tin hơn và biết chia sẻ với bạn 
bè nhiều hơn.

Phụ huynh BVIS
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The Early Years Foundation Stage offers children an outstanding 
environment providing Pre-Nursery (F1), Nursery (F2) and 
Reception (F3) education of the highest quality. The school offers 
a play-based curriculum using teaching and learning materials 
from the British Early Years Foundation Stage Framework. 
The main emphasis is on providing a secure and nurturing 
environment that allows for all of the children to develop at their 
own pace. 

The Early Years Foundation Stage includes the following seven 
areas of learning: Personal, Social and Emotional Development; 
Communication and Language; Literacy; Mathematics; 
Understanding the World; Physical Development, and Expressive 
Arts and Design. 

There is a strong emphasis on social and emotional development 
as a means by which children develop their skills of independence, 
problem solving and confidence.

Children have the opportunity to work towards Early Learning 
Goals in these seven areas of learning in both Vietnamese and 
English. Their dual language acquisition is carefully nurtured 
through planned language focus, whilst offering close support 
along the way.

Cấp Mầm non gồm các lớp F1 (2 tuổi), lớp F2 (3 tuổi) và lớp F3 (4 
tuổi), mang lại cho các em một môi trường giáo dục có chất lượng 
cao nhất. Các em được học theo chương trình Mầm non của Anh, 
tập trung vào sự phát triển toàn diện của trẻ qua chương trình vừa 
học vừa chơi. Nhà trường luôn chú trọng tạo môi trường an toàn 
và nuôi dưỡng sự phát triển tự nhiên của trẻ.

Chương trình học bao gồm 7 khía cạnh phát triển: Phát triển Cá 
nhân, Xã hội và Cảm xúc; Giao tiếp và Ngôn ngữ, Khả năng đọc 
viết; Toán học; Hiểu biết về thế giới; Phát triển Thể chất, Nghệ 
thuật và Sáng tạo. 

Nhà trường chú trọng đến việc phát triển về cảm xúc và ý thức xã 
hội của các em, thông qua đó giúp cho các em phát huy tính tự  
lập, giải quyết vấn đề và tạo sự tự tin.

Các em được tạo cơ hội phát triển 7 khía cạnh này trong cả giờ 
học bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Việc tiếp thu cả hai ngôn ngữ 
được Nhà trường cẩn thận nuôi dưỡng và hỗ trợ chặt chẽ trong 
suốt quá trình học.

Foundation Stage Programme
Chương trình Khối Mầm non

99% of BVIS parents agree that school 
resources and teaching materials are 
appropriate to support student learning 
and welfare, and that the school buildings 
provide an appropriate atmosphere for 
learning.

BVIS Parent Survey 2015

99% phụ huynh học sinh trường BVIS đồng 
ý rằng Nhà trường có tài liệu tham khảo 
và tài liệu giảng dạy phù hợp để hỗ trợ các 
em trong học tập và phúc lợi, cơ sở vật 
chất của Trường giúp thúc đẩy học tập của     
học sinh.
Cuộc khảo sát dành cho Phụ huynh trường BVIS năm 2015

Prospectus | 13  12  | Prospectus



Prospectus | 15  14  | Prospectus

Primary & Secondary Programme
Chương trình giảng dạy khối Tiểu học & Trung học     
         

Children follow the National Curriculum of England, 
appropriately modified with learning materials which make it 
suitable for use within Vietnam. We consider ourselves to be a 
learning focused school, aiming to provide the skills, knowledge 
and understanding for our students to become successful life-
long learners. In order to do this we define what good learning 
is, how we achieve it and for what purpose. We ensure that this 
is shared with the whole school community. Literacy, Maths and 
Science are regarded as core subjects and receive the largest 
time allocation from the class teacher. 

Thematic studies called “Lien Ket” include the subjects of 
history, geography and art and are taught in both English and 
Vietnamese. Children learn maths in Vietnamese and their 
specialist subjects or ICT, music and PE in English.

Các em học Chương trình của Bộ Giáo dục Anh, được biên soạn 
phù hợp với học sinh tại Việt Nam. Chúng tôi luôn chú trọng để 
việc học ở trường mang lại cho các em những kỹ năng, kiến thức 
và sự hiểu biết giúp tạo sự say mê ham học hỏi suốt đời. Để làm 
được điều này chúng tôi xác định xem thế nào là học tốt, làm 
cách nào để đạt được kết quả tốt và nhằm mục đích gì?. Những 
thông tin này đều được chia sẻ với toàn trường, học sinh, giáo 
viên và phụ huynh. Tiếng Anh, Toán và Khoa học là những môn 
học cốt lõi và chiếm nhiều thời gian nhất trong thời khóa biểu 
dạy và học.
 
Những bài học theo chủ đề “Liên Kết” về các môn Lịch sử, Địa lý 
và Nghệ thuật được dạy bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Các em học 
Toán bằng tiếng Việt và các môn năng khiếu như CNTT, Âm nhạc 
và Thể dục bằng tiếng Anh.
 

Students reach high literacy levels in both English and 
Vietnamese by the end of Primary school before gradually 
increasing their exposure to English to meet the demands of 
external examinations in the Secondary School. Most subjects 
are taught in English but Vietnamese Literacy, History, Art, 
Geography and PSHE are given a high priority in the timetable. 

The curriculum, adapted from the National Curriculum of 
England, provides an excellent foundation in preparing students 
for courses in Key Stages 4 and 5, which lead to Cambridge 
University IGCSE and international A Level qualifications. 

Cuối cấp Tiểu học, học sinh sẽ đạt được trình độ thông thạo cả 
hai ngôn ngữ Anh và Việt. Ở cấp Trung học, các em được tăng 
cường số giờ học bằng tiếng Anh để có thể đáp ứng yêu cầu của 
các kỳ thi quốc tế. Hầu hết các môn học được dạy bằng tiếng Anh 
nhưng các môn Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý và một số giờ GDCD dạy 
bằng tiếng Việt vẫn được ưu tiên trong chương trình học.

Chương trình được biên soạn theo Chương trình của Bộ Giáo dục 
Anh, cung cấp cho học sinh một nền tảng vững chắc chuẩn bị cho 
các kỳ thi Trung học Quốc tế IGCSE và Tú tài Anh A Level của Đại 
học Cambridge. 

Key Stages 1 and 2 Tiểu học 

Key Stage 3

Key Stages 4 and 5

Trung học cơ sở

Trung học phổ thôngThis is so awesome!  My daughter is 
speaking more Vietnamese at home, and is 
much less resistant [to do so].  We are very 
proud of her perseverance.

BVIS Parent

Điều này thật là tuyệt vời! Con gái tôi tự 
giác nói tiếng Việt nhiều hơn khi ở nhà. 
Chúng tôi rất tự hào về sự kiên trì của 
cháu.

Phụ huynh BVIS

BVIS is authorised to deliver the Cambridge International 
Examinations iGCSE and international A Levels, and we are 
proud to say that our recent iGCSE students have obtained 
excellent exam results well above the overall worldwide average. 
All of our graduates have been able to get a place at their first 
choice university, and are now attending great universities in 
the United Kingdom, Singapore, USA, Japan, Australia, Dubai, 
Vietnam and Switzerland. 

Cambridge University courses are offered in over 10,000 
schools in 160 countries world-wide. Their qualifications are 
internationally recognised for entrance purposes by all of the 
major universities in the world.

Trường Quốc tế BVIS được phép tổ chức thi lấy bằng Trung học 
Quốc tế IGCSE và Tú tài Anh A Level của Cục Khảo thí Đại học 
Cambridge (CIE) và Nhà trường rất tự hào về kết quả thi IGCSE 
ấn tượng, cao hơn rất nhiều so với bình quân của thế giới mà các 
em học sinh BVIS đã đạt được. Tất cả học sinh tốt nghiệp đều đạt 
được nguyện vọng đầu vào các trường đại học lựa chọn của các 
em tại Anh Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Dubai, Việt 
Nam và Thụy Sĩ.

Các khoá học của Đại học Cambridge được tổ chức tại hơn 10,000 
trường ở 160 quốc gia trên thế giới. Các bằng cấp này đều được 
tất cả các trường đại học lớn trên thế giới công nhận khi xét tuyển 
học sinh vào trường.
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Our students have been achieving outstanding exam results 
since the school was established in 2011, which is the best 
testimony to our quality of teaching and learning. Last year, for 
example, 97% of our students achieved A* - C grades in their 
iGCSE exams, and one of the students even scored the Best in 
Vietnam in Additional Mathematics. Our A Level results gave us 
an additional reason to celebrate when two of our students were 
given a shared Best in Vietnam score in Business Studies, and 
another student was awarded the Outstanding Achievement 
grade in Economics. Unsurprisingly, all of our graduates have 
been able to secure university places at their first-choice 
university:
 
Từ khi Trường thành lập vào 2011, các em học sinh đã luôn gặt hái 
được những kết quả thi xuất sắc và là minh chứng cho chất lượng 
giảng dạy và học tập của Nhà trường. Năm học trước, 97% học 
sinh của Trường đã đạt kết quả thi xuất sắc từ khi Trường thành 
lập vào năm 2011, đây là minh chứng tốt nhất về chất lượng của 
Nhà trường trong việc giảng dạy và học tập. Năm học trước, 97% 
học sinh của Trường đã đạt điểm A* - C trong kỳ thi chương trình 
iGCSE, và một học sinh đã có điểm số cao nhất tại Việt Nam trong 
môn Toán nâng cao. Các kết quả trong kỳ thi Tú tài Anh A Level 
của các em đã cho Nhà trường thêm lý do để ăn mừng khi 2 em 
đã có số điểm cao nhất Việt Nam trong môn Nghiên cứu Kinh 
doanh, và một em giành giải thưởng Thành tích nổi bật trong 
môn Kinh tế. Các học sinh đã tốt nghiệp của Trường đảm bảo 
được nhận vào các trường Đại học mà các em đã chọn:

Our 2015 Graduates:
Khoá tốt nghiệp 2015
 
• International Relations – Tokyo International University, 

Japan
• Hospitality Management – Emirates Academy of Hospitality 

Management, Dubai
• Economics and Finance – RMIT, Vietnam
• Psychology and Management – Kaplan Higher Education 

Academy, Singapore
• Business Administration - RMIT, Vietnam
 

Our 2014 Graduates:
Khoá tốt nghiệp 2014
 
• Art - LaSalle College, Singapore
• Social Studies and Media - Ritsumeikan University, Japan
• Hospitality Management - De Anza College, San Francisco, 

USA
• Architecture - Fullerton College, USA
• Accounts and Finance - Australian National University, 

Australia
• Logistics and Supply Chain Management - Curtin University, 

Singapore
• Psychology - Santa Monica College, USA
• Business Management - Durham University, UK
•  Hospitality Management - Cesar Ritz College, Switzerland
• Food Nutrition and Marketing - Newcastle University, UK

Our Results & University Destinations
Kết quả thi & điểm đến các trường đại học
             

I still can’t believe I made it to my first choice 
university because the entry requirements 
were pretty high for it is one of the top schools 
for my course. I was lucky enough to be in an 
environment with high quality teachers and 
facilities that assisted me in my study. 

Vuong Kim Loan, BVIS Graduate
 
Em vẫn không thể tin được mình đã đậu vào 
nguyện vọng 1 đại học vì yêu cầu đầu vào khá 
gắt gao và đây là một trong những trường đại 
học hàng đầu. Em đã rất may mắn khi được 
học tập trong một môi trường với tập thể giáo 
viên có trình độ cao và cơ sở vật chất hiện đại, 
hỗ trợ em rất nhiều trong học tập. 

Vương Kim Loan, học sinh đã tốt nghiệp của trường BVIS
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Experienced, Internationally Qualified Teachers 
Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm có bằng cấp quốc tế 

BVIS employs a team of dedicated, skilled and committed 
teachers, ensuring the education on offer is amongst the 
very best available anywhere in the world. 

Our teaching teams are strong and innovative, constantly 
re-visiting ways of bringing the curriculum to life, often 
using the most modern technology. Our classrooms are 
ordered and disciplined, with great value being placed on 
trusting relationships between students and their teachers.

All of our teaching staff are well qualified with relevant 
British curriculum experience. We select energetic teachers 
with a proven track record of successfully motivating and 
inspiring children to make the best of their abilities at 
school in a caring and happy environment. Our programme 
of continued professional development also ensures that 
our teachers are kept up to date with the latest teaching 
methodologies and ideas. 

Our Vietnamese teachers have gained a UK teaching 
qualification (PGCE) through the University of Sunderland 
(UK) teacher training course. This qualification has trained 
them in the use of the latest teaching methods and 
ideas, incorporating the very latest technology into their 
classrooms. This ensures that all areas of the curriculum 
provide equally rich learning experiences.

Đội ngũ giáo viên của Trường Quốc tế BVIS tận tụy, và giỏi về 
phương pháp sư phạm, đảm bảo BVIS là một trong những 
trường có chất lượng đào tạo tốt nhất trên thế giới.

Giáo viên của Trường là những thầy cô xuất sắc và sáng tạo. 
Họ luôn cố gắng làm cho giờ học trở nên sinh động thông 
qua những phương pháp giảng dạy mới cùng với việc sử 
dụng hiệu quả các công nghệ hiện đại trong giáo dục. Lớp 
học luôn trật tự và có kỷ luật. Thầy cô luôn đặt sự tin tưởng 
và tôn trọng trong mối quan hệ thầy - trò.

Tất cả các giáo viên đều được đào tạo theo chuẩn quốc tế 
và có nhiều năm kinh nghiệm với chương trình giáo dục 
của Anh. Nhà trường chú trọng tuyển chọn những giáo viên 
năng động, giỏi chuyên môn, có khả năng động viên và 
truyền cảm hứng cho học sinh để các em phát huy khả năng 
của mình ở mức tốt nhất. Trường có các chương trình huấn 
luyện chuyên môn thường xuyên để giúp giáo viên cập nhật 
những phương pháp và ý tưởng mới nhất trong giảng dạy.

Tất cả các giáo viên Việt Nam của BVIS được đào tạo chuyên 
môn qua Khóa học Phương pháp Sư phạm (PGCE) của 
trường Đại học Sunderland (Anh). Thông qua khóa học, giáo 
viên được đào tạo để áp dụng những ý tưởng và phương 
pháp giảng dạy mới nhất với sự hỗ trợ của công nghệ hiện 
đại nhất trong lớp học. Điều này đảm bảo tất cả các môn 
học trong chương trình đều được giảng dạy theo phương 
pháp tốt và tích cực nhằm mang lại cho các em những trải 
nghiệm học tập thú vị.
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95% phụ huynh của trường BVIS nêu ra rằng các em có một mối quan 
hệ rất tốt với giáo viên, và 95% học sinh trường BVIS nghĩ rằng giáo viên 

của các em có kiến thức uyên bác
Cuộc khảo sát dành cho Phụ huynh và Học sinh trường BVIS năm 2015

95% of BVIS parents state that their child has a very good relationship 
with their teacher, and 95% of BVIS students thought their teachers are very 
knowledgeable

BVIS Parent & Student Survey 2015
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Outstanding Facilities, Engaging Events, Exciting Trips

The BVIS campus is a state-of-the-art, purpose-built school 
designed by a team of architects and educators, who worked 
closely together on the project. As a result, the school has 
exceptional facilities including a large library with 56,400 books, 
a theatre, an auditorium, an indoor 25m swimming pool, a 
47m sports hall, and a grass playing field. All classrooms are 
equipped with interactive whiteboards and data projectors. The 
school also has available specialist suites for Science, Music, ICT, 
Art and Drama. Primary classrooms feature special ‘Learning 
Together Rooms’ for dual-language work whilst the Early Years 
Foundation Stage children have their own dedicated miniature 
splash pool, sand pit, outside area with climbing equipment and 
an indoor soft-play room. 

A wide range of events  are organised to give parents opportunities 
to participate in their children’s learning:  Moon Festival, Early 
Years Activity Mornings, Teddy Bears’ Picnic, Tet Celebration, 
Colour Day, Green Day, Book Week, Coffee Mornings, Poetry 
Recital, International Day, and many other events and activities. 
In addition to a wide selection of after-school clubs and exciting 
in-school drama and music productions, our students really 
enjoy taking part in our day and residential trips, which provide 
BVIS students with additional learning opportunities, and are 
included in the school fee. 

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các kiến trúc sư xuất sắc và những 
nhà lãnh đạo giáo dục chuyên nghiệp, Trường Quốc tế BVIS được 
xây dựng và thiết kế theo một mô hình giáo dục đặc biệt. Nhà 
Trường tự hào với cơ sở vật chất hiện đại và tiên tiến bao gồm: 
thư viện lớn với 56.400 đầu sách khác nhau, nhà hát, hội trường 
lớn, hồ bơi 25m trong nhà, nhà thi đấu thể thao 47m và sân cỏ. 
Tất cả lớp học đều có bảng điện tử và máy chiếu. Ngoài ra còn có 
các phòng chức năng được trang bị đầy đủ các thiết bị chuyên 
dụng dành cho các bộ môn như: Khoa học, Âm nhạc, Tin học, Mỹ 
thuật và Kịch nghệ. Các lớp Tiểu học được thiết kế đặc biệt trong 
đó hai lớp Tiếng Anh và Tiếng Việt thông nhau qua một phòng 
chức năng nhỏ, giúp lột tả được thông điệp “Cùng nhau học” của 
chương trình hai ngôn ngữ.  Cơ sở vật chất cho các lớp Mầm non 
gồm có hồ bơi nhỏ, bãi cát, sân chơi trong nhà và ngoài trời với 
các thiết bị phù hợp với lứa tuổi. 

Ngoài ra Nhà Trường cũng thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện 
cho Phụ huynh để phụ huynh có cơ hội tham gia vào nhiều hoạt 
động liên quan đến việc học tập của các em: Lễ hội Trăng rằm, 
Hoạt động buổi sáng của khối Mầm non, Buổi dã ngoại với gấu 
bông, Lễ hội mừng Xuân, Ngày hội sắc màu, Ngày môi trường 
xanh, Tuần lễ Sách, Cà phê Sáng thông tin, Buổi trình diễn thơ, 
Ngày hội Quốc tế, và còn rất nhiều sự kiện và hoạt động khác. 
Bên cạnh đó Nhà trường cón có những câu lạc bộ ngoại khóa 
sau giờ học và những chương trình biểu diễn kịch và âm nhạc 
tại Trường. Các em rất thích thú khi được tham gia vào những 
chuyến tham quan và dã ngoại, điều này cung cấp thêm những 
cơ hội học tập cho học sinh trường BVIS, và chi phí cho những 
chuyến đi này được bao gồm trong học phí của các em.

I am also very proud that my daughter attends 
BVIS. BVIS has done an exceptional job and I 
am thoroughly impressed and have referred a 
lot of families to BVIS. I am always excited to 
come drop off/pick up our daughter to see what 
is happening in the classroom and school.

BVIS Parent

Tôi rất tự hào rằng con gái mình được học tại 
trường BVIS. Giáo viên và Nhà trường đã làm 
rất tốt và tôi hoàn toàn ấn tượng, tôi đã giới 
thiệu cho Trường rất nhiều phụ huynh khác. 
Tôi luôn cảm thấy thích thú khi đưa đón con 
gái của mình và được thấy những gì đang diễn 
ra trong lớp và trong trường của con.

Phụ huynh BVIS

Cơ sở vật chất tiêu chuẩn hàng đầu, những sự kiện hấp 
dẫn, những chuyến tham quan đặc sắc
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BVIS is a very active school, and we offer a great range of 
opportunities for our students to engage in extracurricular 
activities to encourage their overall development. The school 
has over 100 different after school clubs and specialist music 
teams and sports’ squads, and our students participate in 
various competitions and tournaments on a regular basis.  

Our Summer School helps students to learn new skills that 
support their overall development and contribute to their 
educational attainment. Improving the students’ English, 
acquiring new skills through attending specialist lessons and 
going on exciting trips, and meeting new friends are essential 
ingredients of our Summer School. “In BVIS Summer School, 
I can study hard and play hard, have lots of fun and good 
memories. Three weeks at Summer School were my best weeks 
ever this summer. I loved them so much” BVIS Summer School Student

Trường BVIS là một ngôi trường năng động và Nhà trường cung 
cấp những cơ hội tuyệt vời cho các em tham gia vào các hoạt 
động ngoại khóa để khuyến khích sự phát triển toàn diện. Nhà 
trường có hơn 100 CLB sau giờ học, các nhóm nhạc và đội tuyển 
thể thao. Ngoài ra học sinh cũng có nhiều cơ hội tranh tài trong 
các cuộc thi và giải đấu thể thao khác nhau.

Khóa học hè của Trường giúp các em học những kỹ năng mới, 
hỗ trợ trong việc phát triển toàn diện và trong học tập. Cải thiện 
tiếng Anh, tiếp thu những kỹ năng mới thông qua các bài học 
chuyên môn và tham gia những chuyến tham quan thú vị, gặp 
gỡ bạn mới là những tiêu điểm quan trọng trong Khóa học hè. 
“Tham gia khóa học hè của trường BVIS, em có thể vừa học 
vừa chơi, em đã có khoảng thời gian rất tuyệt vời với những 
kỷ niệm đẹp. Ba tuần của Khóa học là thời gian tuyệt vời nhất 
trong mùa hè của em. Em rất yêu thích chương trình này” 
Phản hồi của một học sinh tham gia Khóa học hè BVIS 

Amazing Clubs and Summer School
Các Câu lạc bộ ngoại khóa thú vị và Khóa học hè

We appreciate your time, your patience, 
your ability to make subjects interesting. 
You helped my son to become motivated, 
and above all, interested in learning, which 
is no small feat. Thanks for everything!

BVIS Parent 

Chúng tôi rất biết ơn về thời gian, sự kiên 
nhẫn, khả năng để làm các môn học trở 
nên thú vị của Nhà trường. Trường đã giúp 
con trai tôi trở nên năng động hơn, và quan 
trọng hơn hết, cháu cảm thấy thích thú với 
học tập, đó là một việc không nhỏ. Xin chân 
thành cảm ơn về tất cả!

Phụ huynh BVIS
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Can you tell us more about yourself and your 
background?

I am very passionate about education and have been teaching 
at a number of outstanding schools for 29 years. My teaching 
journey started in London, followed by 13 years of teaching 
at the British School in the Netherlands (BSN), before I moved 
to Vietnam and joined BIS HCMC in 2008. When the founders 
decided to open BVIS, I was delighted to be asked to join the team 
and to be involved in the extensive research and planning that 
was carried out to develop this unique concept, which I feel very 
committed to and proud of. I have travelled extensively in the 
last 20 years because I love exploring new cultures, participating 
in new experiences, and also hiking and trekking. Unsurprisingly, 
my favourite countries are Vietnam and Nepal for their stunning 
outdoors, as well as Singapore for its arts, music and cultural 
opportunities. Another interest of mine is music, in particular 
classical music, and I am an amateur singer in the International 
Choir of HCMC. I am also an avid reader and a member of a 
reading club. I value meaningful relationships and therefore am 
very close to my family and friends, who live all over the world, 
but are always excited to come and visit me in HCMC.

Why and how did you decide to live in HCMC and 
work for BVIS?
 
  
Having spent 13 years at an excellent school in the Netherlands, 
I was looking for another high quality professional opportunity. 
I identified a number of schools that were known for their 
academic excellence, student engagement and innovative 
teaching approaches, because it was important to me to continue 
working for one of the top international schools worldwide, and 
one of the schools on that list was BIS HCMC. As my preference 
was to move to South East Asia because I am very interested 
in the region’s culture and heritage, when BIS advertised a 
leadership role, it was an easy decision and I instantly applied. 
When BVIS was being developed a couple of years later, I thought 
it was an amazing educational concept and I was delighted to be 
asked to become part of the development team.

What is special about the school, and what 
achievements are you particularly proud of?

I strongly believe that BVIS is a very special and unique school. 
I am very proud to be part of BVIS’ Leadership Team and to help 
develop future leaders of tomorrow, who will help to grow and 
develop Vietnam. I particularly love working with our Vietnamese 
teachers, who are very hard-working, highly qualified, passionate 
and committed. I also believe that our curriculum, which has 
been designed following a significant investment in research 

and development, is exceptional, and I was pleased when BVIS 
received a DOET award earlier this year that recognised this. It 
is also very motivating to receive external professional visitors 
from all over the world who are always very impressed with the 
school, and to see our graduates doing so well in their final year 
exams and then studying at their first choice universities.

What are your vision and your aspiration for the 
school for the next five years?

I’d like us to continue with, and complete, the development of our 
unique Phonics programme, which has been created especially 
for a bilingual environment to assist young children’s language 
acquisition  in English and Vietnamese in a highly stimulating 
and structured way . It is such an innovative programme, which is 
having great impact upon the development of the children, and 
my team are very committed to the project. Moreover, I would 
like to ensure that we embed the principles of bilingualism 
firmly in our curriculum and extracurricular activities so that 
our students can benefit from our innovative teaching methods 
and from the most recent academic research available on 
bilingualism. I would also like to further develop the breadth of 
student experience in the school, because I strongly believe that 
student engagement in community work, art, sport, music and 
residential trips prepares them for their future life. It improves 
their communication, leadership, team work, and social skills, 
as well as facilitating their integration in a foreign country when 
they go abroad to study.  

How can a parent support their children to reach 
their full potential and excel academically?

BVIS parents know that everything we do at school is part of 
their children’s learning experience, irrespective of whether 
learning takes place in a classroom, on a football field, or during 
a residential trip. Residential trips, for example, not only allow 
children to have new experiences and to be exposed to new 
places or people, but also help to develop their independence 
and confidence, which is important for their future life. I would 
like to encourage parents to spend as much time with their 
children as possible and to engage with their children. Trips 
to museums, travel, reading, or learning to play a musical 
instrument together with your child is not only a fun way to 
spend time as a family but  is also very important for the holistic, 
balanced overall development of each child, and significantly 
improves their potential to excel at their studies.

Cô có thể giới thiệu thêm về bản thân và 
kinh nghiệm làm việc của mình?
Tôi có niềm đam mê lớn với ngành giáo dục và tôi đã làm công 
việc giảng dạy tại rất nhiều trường xuất sắc trong 29 năm. Hành 
trình trong ngành giáo dục của tôi bắt đầu tại thành phố London, 
tiếp theo là 13 năm giảng dạy tại trường của Anh ở Hà Lan (BSN), 
trước khi tôi chuyển đến Việt Nam và làm việc tại trường BIS HCM 
vào năm 2008. Khi những người sáng lập quyết định thành lập 
trường BVIS, tôi đã rất vui khi được đề nghị tham gia vào nhóm 
nghiên cứu chuyên sâu và lên kế hoạch để phát triển chương 
trình độc đáo này, điều mang lại cam kết và tự hào. Tôi đã đi du 
lịch rất nhiều nơi trong 20 năm qua vì tôi thích khám phá những 
nền văn hóa mới, tham gia vào những trải nghiệm mới, và đồng 
thời tôi thích đi bộ và leo núi. Các đất nước yêu thích nhất của tôi 
tất nhiên là Việt Nam và Nepal vì những cảnh đẹp tuyệt vời, cũng 
như Singapore vì nghệ thuật, âm nhạc và những cơ hội văn hóa. 
Tôi còn là một ca sĩ nghiệp dư trong dàn đồng ca quốc tế của TP. 
HCM. Tôi là một người thích đọc và là thành viên của một câ lạc 
bộ đọc sách. Tôi xem trọng các mối quan hệ có ý nghĩa vì vậy tôi 
rất gần gũi với gia đình và bạn bè, những người đang sống tại 
những đất nước khác nhau trên thế giới và luôn vui mừng khi đến 
thăm tôi tại TP. HCM.

Tại sao và làm thế nào cô đã quyết định sinh 
sống tại TP. HCM và làm việc tại trường BVIS? 
Sau khi làm việc tại một trường học tuyệt vời ở Hà Lan trong suốt 
13 năm, tôi đã tìm kiếm một cơ hội khác chuyên nghiệp và có 
chất lượng cao. Tôi đã xác định được một số trường được biết đến 
bởi nền giáo dục xuất sắc, sự tham gia của học sinh và phương 
pháp giảng dạy sáng tạo, vì đó là những điều quan trọng đối với 
tôi để có thể tiếp tục làm việc cho một trong những trường quốc 
tế hàng đầu trên thế giới, và một trong những trường trong danh 
sách đó là trường BIS tại TP. HCM. Nơi được tôi ưa thích là khu 
vực Đông Nam Á vì tôi rất thích nền văn hóa của khu vực này, khi 
trường BIS tuyển một vị trí lãnh đạo, nó trở thành một quyết định 
dễ dàng và tôi đã nộp đơn ngay lập tức. Khi trường BVIS đang 
được phát triển sau 2 năm, tôi đã nghĩ đây là một chương trình 
giáo dục tuyệt vời và tôi đã rất vui khi được đề nghị trở thành một 
thành viên trong đội ngũ phát triển đó.

Trường BVIS có gì đặc biệt, và cô có những 
thành tựu nào mà cô đặc biệt tự hào?
Tôi rất tin tưởng rằng trường BVIS là một ngôi trường đặc biệt 
và độc đáo. Tôi rất tự hào là một thành viên của đội ngũ lãnh 
đạo trường BVIS và giúp phát triển các nhà lãnh đạo tương lai, 
những người sẽ giúp phát triển và làm đất nước Việt Nam lớn 
mạnh. Tôi đặc biệt yêu thích làm việc cùng các giáo viên người 
Việt Nam, những thầy cô làm việc rất chăm chỉ, có trình độ cao, 
đam mê và có sự cam kết. Đồng thời tôi có niềm tin vào giáo trình 

của Trường, chương trình giảng dạy được thiết kế dựa trên những 
nghiên cứu và phát triển, nó rất đặc biệt và tôi rất hài lòng khi 
Trường được trao giải thưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo đầu 
năm học này. Đây cũng là một động lực lớn để Nhà trường đón 
chào những vị khách mời chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế 
giới, những vị khách luôn rất ấn tượng với Trường, và để chứng 
kiến các em đã tốt nghiệp làm rất tốt trong các kỳ thi cuối năm và 
được học tại các trường Đại học theo ước nguyện.

Tầm nhìn và nguyện vọng của cô cho Trường 
trong 5 năm tới là gì?
Tôi mong muốn Nhà trường sẽ tiếp tục với hiện tại và hoàn thành 
việc phát triển chương trình Ngữ Âm độc đáo, chương trình được 
tạo ra đặc biệt dành cho môi trường song ngữ để hỗ trợ các bé 
tiếp thu ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt một cách hào hứng và 
có cấu trúc. Đây là một chương trình sáng tạo, có tác động rất lớn 
vào sự phát triển của các em, và đội ngũ của tôi rất cam kết đối 
với dự án này. Hơn thế nữa, tôi muốn đảm bảo rằng Nhà trường 
giữ vững những qui tắc của song ngữ trong chương trình giảng 
dạy và các hoạt động ngoại khóa để các em được hưởng những 
lợi ích từ phương pháp giảng dạy sáng tạo và từ những nghiên 
cứu học thuật có sẵn từ song ngữ. Ngoài ra tôi cũng muốn được 
phát triển thêm về chiều sâu các trải nghiệm mà các em có được 
tại trường, vì tôi tin rằng sự tham gia của học sinh trong công 
tác cộng đồng, nghệ thuật, thể thao, âm nhạc và các chuyến đi 
thực tế sẽ chuẩn bị tốt cho các em trong tương lai. Điều này sẽ 
cải thiện kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, làm việc nhóm và kỹ năng 
xã hội, cũng như tạo điều kiện hội nhập ở nước ngoài khi các em 
đi du học.

Làm thế nào để phụ huynh có thể hỗ trợ các 
em đạt được hết tiềm năng và vượt trội trong 
học tập?
Quý phụ huynh của trường BVIS hiểu rằng những gì Nhà trường 
đang thực hiện là một phần trong trải nghiệm học tập của các 
em, việc học tập có thể diễn ra trong lớp học, trên sân bóng, hoặc 
trong những chuyến dã ngoại. Những chuyến đi thực tế không 
chỉ tạo điều kiện cho các em có những trải nghiệm mới, tiếp xúc 
với những địa danh mới, con người mới mà còn giúp các em phát 
triển tính độc lập và sự tự tin, điều này rất quan trọng cho cuộc 
sống của các em trong tương lai. Tôi muốn khuyến khích Quý 
phụ huynh dành nhiều thời gian cho các em khi có thể và tham 
gia cùng các em trong các hoạt động. Những chuyến đi đến viện 
bảo tàng, những chuyến du lịch, đọc sách, hoặc cùng học chơi 
một nhạc cụ với các em không chỉ là một trải nghiệm thú vị của 
gia đình mà còn rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện và 
cân bằng của mỗi đứa trẻ cũng như cải thiện đáng kể tiềm năng 
giúp các em nổi trội hơn trong học tập.

Meet Our Head of Primary School

Gặp gỡ Trưởng cơ sở Tiểu học
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Can you tell us more about yourself and your 
background? 

I’m in my 20th year of teaching, having started in Birmingham 
where I did my PGCE following my undergraduate degree at 
Lancaster, then moving to London, where I worked purely 
in extremely multicultural, inner city schools in some of the 
most deprived areas of the country. In a school I worked at in 
East London, 85 languages were spoken! I also spent time out 
before university working at a school in Canada, not far from 
Toronto, and many summers working on holiday camps in 
the entertainment industry, and on soccer camps in the USA 
coaching them our beautiful game! My wife and I adopted our 
two daughters three years ago, having moved from London to 
Nottingham. Their background was not a positive one, and for us 
it is the belief that we can break the cycle and make a difference 
to them that inspires us as parents. I have that same belief as a 
teacher: it is our children who will make the world a better place, 
its our job to give them the tools to do so. Whilst I was in London 
I decided to undertake a Master’s degree  and obtained an MBA 
in  International Educational Leadership, which was perhaps a 
sign of things to come…
 
 Why and how did you decide to live in HCMC and 
work for BVIS? 

We loved our previous travels in South East Asia, though had 
never before visited Vietnam. We’d talked about living abroad 
for a time, particularly whilst our children were (a) old enough to 
gain something from the experience and (b) young enough not 
to be torn away from relationships and schooling at home, and 
then the headship came up at BVIS. The fact that we could work 
at separate schools (my wife is Assistant Head at BIS) was a plus! 
But for me it was the fact that, despite working in a fee-paying 
school, which I wouldn’t ever do in the UK, I still felt I was doing 
something that was making a difference. The BVIS students are 
the future leaders of the country – we can provide them with a 
world class education whilst helping them retain all that is great 
about Vietnam. To have perfect English and no understanding of 
your roots, your heritage – what is the point in that?
  

What is special about the school, and what 
achievements are you particularly proud of?

This is a young school with a young staff – not necessarily in 
terms of age, but in outlook. There is a zest and energy about the 
teachers and support staff here that is rarely found elsewhere. The 
relationship between Vietnamese and Western staff is also quite 
unique and special. Having worked in multicultural schools, and 
delivered lectures in Sweden and elsewhere on inclusion, I know 
the importance of children using their mother tongue in order 
to further understand and assimilate their second language. 
That is valued and understood here at BVIS. We have students 
achieving as highly as – or more so – any school in the world, 
and yet they’re doing so whilst speaking two languages fluently, 
day in, day out. What’s also so noticeable is the relationships 
between the students and teachers; they really do care for one 
another, and this provides such a great foundation on which to 
build academic, sporting or artistic success.
 
What are your vision and your aspiration for the 
school for the next five years?

I’d like to hear students slipping seamlessly in and out of 
English/Vietnamese in social as well as classroom situations; 
to see continued progress in examination results so that 100% 
of our students are achieving 5 A*-Cs at iGCSE; to have students 
being accepted to Oxbridge and Ivy League universities; to be 
competing at sports with the best schools in the city and region. 
I’d like other schools and organisations to be contacting us even 
more than they do now wanting to come and form links and 
learn from what we do.
 
How can a parent support their children to reach 
their full potential and excel academically?

By believing them and supporting in them. Students don’t need 
extra tuition or to spend every moment of every day studying, 
they need a balanced life. Somewhere quiet and light to study, 
without distractions; take the television out of the bedroom; 
make sure your child gets a good 10 (yes, ten!) hours of sleep 
each night, especially teenagers; ensure they’re eating a 
balanced diet. Encourage them to get involved in a range of 
opportunities – sporting, musical, artistic – as well as academic, 
and give opportunities for them to just ‘hang out’ with friends. 
Those social skills are vital to get on in life. Give praise for the 
effort and determination, not just the final grade. And make sure 
they read lots!
 

Thầy có thể giới thiệu thêm về bản thân và 
kinh nghiệm làm việc của mình?
Đây là năm thứ 20 của tôi trong công tác giảng dạy. Tôi bắt đầu 
tại Birmingham với bằng PGCE và tiếp tục chương trình đại học 
tại Lancaster. Sau đó tôi chuyển đến thành phố London, nơi tôi 
đã làm việc tại những trường đa văn hóa ở nội đô thành phố, một 
trong những khu vực khó khăn nhất của đất nước này. Tại một 
ngôi trường tôi đã giảng dạy ở miền Đông thành phố London, 
85 ngôn ngữ được sử dụng tại đây! Tôi đã dành một ít thời gian 
nghỉ ngơi trước khi tiếp tục công việc tại một trường đại học ở 
Canada, cách thành phố Toronto không xa. Tôi cũng dành mùa 
hè để làm việc tại các trại hè trong ngành giải trí, và làm huấn 
luyện viên cho môn thể thao tuyệt vời của nước Anh tại một số 
trại hè bóng đá ở Mỹ. Tôi cùng vợ đã nhận nuôi hai đứa con gái 
cách đây 3 năm, chúng tôi đã chuyển từ London đến sống tại 
Nottingham. Các con của tôi đã có một quá khứ không tích cực, 
và chúng tôi tin rằng mình có thể tạo được sự khác biệt với các 
con và là nguồn cảm hứng cho những phụ huynh như chúng tôi. 
Tôi có một niềm tin với công việc giảng dạy của mình: con của 
chúng ta sẽ là những người có thể làm cho thế giới này tốt đẹp 
hơn, chúng ta có nhiệm vụ để trang bị cho các con những công 
cụ để có thể làm được điều đó. Thời gian tôi vẫn còn ở London 
tôi đã quyết định học thạc sĩ và nhận được bằng MBA ngành lãnh 
đạo giáo dục quốc tế, đây có lẽ là một dấu hiệu cho tương lai sau 
này...

Tại sao và làm thế nào thầy đã quyết định 
sinh sống tại TP. HCM và làm việc tại trường 
BVIS? 
 Chúng tôi rất thích những chuyến du lịch đến Đông Nam Á, mặc 
dù chúng tôi chưa bao giờ đến Việt Nam. Chúng tôi đã thảo luận 
về cuộc sống ở nước ngoài, đặc biệt là khi các con của chúng tôi, 
đầu tiên, đã đủ lớn để có thể đạt được những trải nghiệm và vẫn 
còn đủ bé để không bị tách khỏi những mối quan hệ và trường 
học tại quê nhà; và tiếp đó một vị trí Trưởng cơ sở tại trường 
BVIS đã mở ra. Thực tế khi vợ chồng tôi làm việc tại hai trường 
khác nhau (vợ tôi là Trợ lý học thuật tại trường BIS) là một lợi thế 
Nhưng đối với tôi, mặc dù tôi làm việc tại một trường học tư, điều 
mà tôi sẽ không bao giờ làm khi ở Anh, tôi vẫn cảm thấy mình 
đang tạo ra điều khác biệt. Học sinh tại trường BVIS sẽ là những 
nhà lãnh đạo trong tương lai của đất nước - chúng tôi có thể cung 
cấp cho các em một nền giáo dục quốc tế trong khi vẫn giúp các 
em giữ lại những điều tốt đẹp về đất nước Việt Nam. Để có tiếng 
Anh hoàn hảo mà không có sự hiểu biết về cội nguồn, văn hóa 
của mình - điều đó có nghĩa gì không?

Trường BVIS có gì đặc biệt, và thầy có những 
thành tựu nào mà thầy đặc biệt tự hào?
Đây là một ngôi trường mới được thành lập và có đội ngũ nhân 
viên còn trẻ - không nhất thiết là về độ tuổi, nhưng về tổng quan. 
Một niềm say mê và tràn đầy năng lượng có trong các giáo viên 
và nhân viên hỗ trợ tại trường BVIS là không dễ tìm thấy ở những 
trường khác. Một mối quan hệ giữa các nhân viên Việt Nam và 
nước ngoài cũng khá độc đáo và đặc biệt. Làm việc tại một ngôi 
trường đa văn hóa, và giảng dạy tại Thụy Điển cùng những đất 
nước khác, tôi hiểu được tầm quan trọng của việc các em sử 
dụng tiếng mẹ đẻ để có thể hiểu thêm và đồng hóa ngôn ngữ 
thứ hai của mình. Đó là một giá trị được tôn trọng và thấu hiểu 
tại trường BVIS. Nhà trường có những học sinh đạt được những 
thành tích cao bằng hoặc hơn bất kỳ trường nào trên thế giới, và 
các em đạt được điều đó khi nói được cả hai ngôn ngữ một cách 
lưu loát mỗi ngày. Mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên cũng 
đáng được chú ý; mọi người đều  quan tâm đến nhau, và các giáo 
viên cung cấp một nền tảng tuyệt vời cho việc học tập, thể thao 
hoặc nghệ thuật để các em đạt được thành công.

Tầm nhìn và nguyện vọng của thầy cho Trường 
trong 5 năm tới là gì?
Tôi muốn được nghe các em sử dung tiếng Anh và tiếng Việt trong 
đời thường và trong lớp học; được tiếp tục thấy sự tiến bộ của 
các em trong kết quả của những kỳ thi để Trường có thể đạt được 
100% tỷ lệ học sinh đạt điểm A* - C trong chương trình IGCSE; có 
các học sinh được nhận vào các trường đại học Oxbridge và hàng 
đầu thế giới; cạnh tranh ở các môn thể thao với những trường tốt 
nhất tại thành phố và trong khu vực. Tôi muốn các trường và tổ 
chức liên hệ với chúng tôi nhiều hơn bây giờ để đến thăm, liên 
kết và học hỏi những gì chúng tôi cung cấp tại trường BVIS.

Làm thế nào để phụ huynh có thể hỗ trợ các 
em đạt được hết tiềm năng và vượt trội trong 
học tập?
 
Quý phụ huynh phải tin tưởng và hỗ trợ các em. Các em không 
cần thêm phụ đạo hoặc dành tất cả thời gian trong ngày cho việc 
học, các em cần có một cuộc sống cân bằng. Một nơi yên tĩnh 
và đủ ánh sáng để học, không có phiền nhiễu; hãy lấy TV ra khỏi 
phòng ngủ, hãy đảm bảo con của Quý vị có 10 tiếng (vâng 10 
tiếng) để ngủ mỗi tối, đặc biệt là các em thanh thiếu niên; đảm 
bảo các em có một chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Khuyến khích 
các em tham gia các cơ hội - thể thao, nhạc, nghệ thuật - cũng 
như trong học tập, và hãy tạo cơ hội cho các em chơi với bạn 
bè. Những kỹ năng xã hội là rất quan trọng trong cuộc sống. Hãy 
khen ngợi các em cho những nỗ lực và quyết tâm, chứ không chỉ 
khen cho điểm số cuối cùng. Và đảm bảo rằng các em phải đọc 
thật nhiều!

Meet Our Head of Secondary School
Gặp gỡ Trưởng cơ sở Trung học
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Our Application Process
Quy trình tuyển sinh của trường Quốc tế BVIS

Required documents for application:

• Application Form
• Signed Admission Contract 
• Medical Record 
• Copy of student’s Birth Certificate  
• Latest passport photographs x 2
• Latest school reports

Application Fee  

• 3,300,000 VND per application 
• Application fee is non-refundable 

Test/interview with 2 – 4 years old EYFS students 
(F1 – F3)

• After receiving the Admission Form and Application Fee
• We will set up a meeting with the pupil and his/her family
• The test/interview will take place

Test/interview with 5 – 7 years old Primary students  
(Year 1 – 3) 

• After receiving the Admission Form and Application Fee
• We will arrange the date and time for an entrance test
• The test includes reading, shapes arrangement, numbers 

writing and addition/subtraction problems (10 to 20). The 
test lasts for around 45 minutes

Test/interview with 8 – 10 years old Primary students 
(Year 4 – 6)

• After receiving the Admission Form and Application Fee
• We will arrange the date and time for an entrance test. The 

test lasts for around 1 hour and a half
• After the test, there will be an interview with the Director of 

Admissions. 

Test/interview with 11 – 14 years old Secondary     
students  (Year 7 – 10)

• After receiving the Admission Form and Application Fee
• We will arrange the date and time for an entrance test. The 

test lasts for around 3 hours and a half
• After the test, there will be an interview with the Director of 

Admissions. 

Hồ sơ nhập học gồm có
• Đơn xin nhập học
• Bản Hợp đồng Tuyển sinh được ký bởi phụ huynh
• Giấy khám sức khỏe theo mẫu của trường 
• Bản sao giấy khai sinh
• Hình thẻ mới nhất (2 hình)
• Bảng điểm mới nhất của trường cũ

Phí đăng ký Tuyển sinh
• 3.300.000 VNĐ/1 hồ sơ
• Phí này sẽ không được hoàn trả

Buổi kiểm tra/gặp gỡ giữa Nhà trường và học sinh 
khối Mầm non từ 2 – 4 tuổi (F1 – F3) 
• Sau khi nhận hồ sơ nhập học và Phí đăng ký Tuyển sinh
• Chúng tôi sẽ hẹn gặp gia đình và học sinh
• Buổi kiểm tra/gặp gỡ sẽ được tiến hành

Buổi kiểm tra/gặp gỡ giữa Nhà trường và học 
sinh khối Tiểu học từ 5 – 7 tuổi (Lớp 1 - 3)

• Sau khi nhận hồ sơ nhập học và Phí đăng ký Tuyển sinh
• Chúng tôi sẽ hẹn ngày/ giờ để học sinh thi kiểm tra đầu vào
• Buổi kiểm tra bao gồm phần phần đọc hiểu, xếp hình, viết 

số, làm toán cộng trừ trong phạm vi từ 10 – 20. Toàn bộ thời 
gian cho buổi kiểm tra khoảng 45 phút

Buổi kiểm tra/gặp gỡ giữa Nhà trường và học 
sinh khối Tiểu học từ 8-10 tuổi (Lớp 4-6)
• Sau khi nhận hồ sơ nhập học và Phí đăng ký Tuyển sinh
• Chúng tôi sẽ hẹn ngày/ giờ để học sinh thi kiểm tra đầu vào. 

Toàn bộ thời gian cho buổi kiểm tra khoảng 1 giờ 30 phút
• Sau khi hoàn tất bài kiểm tra, học sinh sẽ tham gia phỏng 

vấn với Giám đốc Tuyển sinh. 

Buổi kiểm tra/gặp gỡ giữa Nhà trường và học sinh 
khối Trung học từ 11 - 14 tuổi  (Lớp 7 - 10)
• Sau khi nhận hồ sơ nhập học và Phí đăng ký Tuyển sinh
• Chúng tôi sẽ hẹn ngày/ giờ để học sinh thi kiểm tra đầu vào. 

Toàn bộ thời gian cho buổi kiểm tra khoảng 3 giờ 30 phút
• Sau khi hoàn tất bài kiểm tra, học sinh sẽ tham gia phỏng 

vấn với Giám đốc Tuyển sinh. 
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We are proud to work for such an exceptional 
and unique school because it offers world-class 
international education and at the same time 
promotes Vietnamese values, language and 
culture amongst our students.

BVIS Admissions Team

Chúng tôi rất hãnh diện khi được làm việc tại một 
ngôi trường đặc biệt và độc đáo. Trường cung 
cấp một nền giáo dục quốc tế đẳng cấp thế giới, 
đồng thời thúc đẩy giá trị, ngôn ngữ và văn hóa 
Việt Nam cho các em.

Đội ngũ nhân viên bộ phận Tuyển sinh trường BVIS

Step 1: Application

Step 2: Test & Interview

Bước 1: Hồ sơ nhập học

Bước 2: Kiểm tra & gặp gỡ

Admissions Office
Tel: 08 3758 0709  
Email: admissions@bvisvietnam.com 

Contact Our Admissions Team Today
Liên hệ phòng Tuyển sinh ngay hôm nay
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Test/interview with 16 – 17 years old Secondary     
students  (Year 12 – 13) 

• After receiving the Admission Form and Application Fee
• We will arrange a date and time to meet and consult the 

student
• We will arrange the date and time for an entrance test. The 

test lasts for around 3 hours and a half
• After the test, there will be an interview with the Director of 

Admissions. 

Offer of a School Place

Within 5 working days after the interview/entrance test, we will 
send an email to parents to inform them of the results and to 
explain our enrollment process.

Registration Fee

A non-refundable Registration Fee of 43,700,000 VND is payable 
when the offer of a school place is accepted by parents. The 
Registration Fee for the Foundation Stage is 21,850,000 VND. 
The Registration Fee is paid once and guarantees the place for 
the student. The acceptance of a school place is not confirmed 
until the Registration Fee has been received. When a child moves 
from the Foundation Stage to the Primary school the difference 
in Registration Fee at the time of enrolment will be payable. The 
Registration Fee must be paid within 01 week after the offer of 
a school place is sent. The acceptance of a school place is not 
confirmed until the Registration Fee has been received.

Tuition Fee

Parents are responsible for the payment of the applicable school 
fees before the student can attend school classes.

Security Deposit

A security deposit is required when the child joins the school. 
This deposit will be refunded when the child leaves the school 
provided 90 calendar days’ notice before the student’s last 
school day is given in writing to the school.

Buổi kiểm tra/gặp gỡ giữa Nhà trường và 
học sinh khối Trung học từ 16 – 17 tuổi                   
(Lớp 12 - 13)
• Sau khi nhận hồ sơ nhập học và phí đăng ký Tuyển sinh
• Chúng tôi sẽ hẹn ngày/ giờ để gặp gỡ và tư vấn học sinh
• Nhận hồ sơ và sắp xếp ngày kiểm tra đầu vào. Toàn bộ thời 

gian cho buổi kiểm tra khoảng 3 giờ 30 phút
• Sau khi hoàn tất bài kiểm tra, học sinh sẽ tham gia phỏng 

vấn với Giám đốc Tuyển sinh. 

Thư thông báo nhập học 

Sau 5 ngày làm việc tính từ buổi gặp gỡ/ kiểm tra đầu vào, chúng 
tôi sẽ gửi thông báo qua email cho Phụ huynh để báo kết quả và 
thủ tục nhập học.

Phí Tuyển sinh

Sau khi học sinh nhận được thư mời nhập học, Phụ huynh đóng 
Phí tuyển sinh không hoàn lại 43.700.000 VNĐ. Phụ huynh chỉ 
đóng Phí tuyển sinh một lần duy nhất để giữ chỗ cho học sinh 
tại Trường. Phí tuyển sinh cho Khối Mầm non là 21.850.000 VNĐ. 
Chỉ khi Phụ huynh hoàn tất việc đóng Phí tuyển sinh, Học sinh 
mới chính thức được chấp nhận vào trường. Khi Học sinh chuyển 
từ Khối Mầm non lên Khối Tiểu học, Phụ huynh sẽ đóng phần 
chênh lệch giữa Phí tuyển sinh áp dụng cho Khối Tiểu học tại thời 
điểm nhập học và phần phí đã đóng tại Khối Mầm non. Phí này 
được đóng trong vòng 01 tuần kể từ ngày thư thông báo nhập 
học được gửi ra. Học sinh sẽ chính thức là học sinh của BVIS khi 
phí Nhập học đã được đóng.

Học phí

Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán học phí cho trường trước 
khi học sinh có thể nhập học.

Tiền đặt cọc

Phụ huynh được yêu cầu đóng khoản tiền đặt cọc trước khi Học 
sinh nhập học. Tiền đặt cọc được hoàn lại với điều kiện Phụ 
huynh gửi thông báo bằng văn bản đến Trường 90 ngày trước 
ngày học cuối cùng của học sinh tại Trường.

Step 3: Enrolment Bước 3: Nhập học

Thanks to BVIS my son has developed 
strong leadership skills, initiative, and 
independent thinking – these qualities will no 
doubt make him success in his career.

BVIS Parent

Nhờ có trường BVIS mà con trai tôi đã phát 
triển rất tốt những kỹ năng lãnh đạo, có 
nhiều sáng kiến và biết tư duy độc lập – đây 
là những phẩm chất sẽ tạo nên sự thành 
công trong sự nghiệp của con tôi trong 
tương lai.

Phụ huynh BVIS

Our Application Process (cont.)
Quy trình tuyển sinh của trường Quốc tế BVIS
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44-46 Street 1, Binh Hung, Binh Chanh, HCMC

Tel: (08) 3758 0709/17
Fax: (08) 3758 0708/16

Website: www.bvisvietnam.com


