BVIS – Ngôi trường của
nền giáo dục ưu việt
BVIS – A school with a unique
educational perspective

A

Chào mừng đến với Trường Quốc tế Anh Việt - BVIS,
Thành phố Hồ Chí Minh
A warm welcome to the British Vietnamese International School,
Ho Chi Minh City

Xin nồng nhiệt chào đón quý vị phụ huynh và các em đến Trường Quốc tế Anh Việt BVIS, Thành phố
Hồ Chí Minh. BVIS thuộc Tổ chức giáo dục Nord Anglia là trường quốc tế hàng đầu tại Việt Nam không
ngừng nỗ lực phát triển vì một nền giáo dục ưu việt và vì một cộng đồng học tập suốt đời. Đến với
BVIS, phụ huynh không chỉ lựa chọn một nền giáo dục chất lượng hàng đầu, mà đang trao cả một
tương lai vững chắc cho con em mình, dù sau này các em quyết định học tập và làm việc ở Việt Nam
hay nước ngoài.
Tại BVIS, học sinh được tiếp cận chương trình song ngữ toàn diện với sự hợp tác cùng các tổ chức
hàng đầu như MIT, Học viện Juilliard, và UNICEF. Đội ngũ giáo viên có đầy đủ bằng cấp chuyên môn
và giàu kinh nghiệm đem đến những phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất, và tạo nhiều cơ hội học
tập độc đáo cho học sinh. Thông qua các hoạt động phong phú cả trong và ngoài lớp học, các em
được trau dồi kỹ năng học tập, khuyến khích phát huy sự tự tin và nuôi dưỡng khát vọng của mình.
BVIS 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. Ngoài ra, trong thế giới ngày
càng toàn cầu hóa của chúng ta, việc nói hai ngôn ngữ đem lại cho các em nhiều cơ hội nghề nghiệp
và học tập tốt hơn. Khả năng song ngữ có rất nhiều lợi ích về mặt hình thành nhận thức tốt hơn cho
học sinh, phát triển các em thành người có khả năng tư duy linh hoạt và khéo léo giải quyết vấn đề.
Chúng tôi tự hào là trường song ngữ duy nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh được chứng nhận toàn diện
bởi Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS).
Chúng tôi tin chắc rằng học sinh BVIS sẽ đạt được nhiều thành tích học thuật và tư duy toàn cầu sẽ
giúp các em tự tin khi sống và học tập ở nước ngoài. Đồng thời, chúng tôi cũng tin rằng trong gia
đình, các em sẽ có cơ hội phát triển toàn diện khi được trang bị tốt ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa
đất nước mình. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng thế hệ những công dân toàn cầu đầy tự hào về
bản sắc dân tộc.
Cộng đồng Trường BVIS nhiệt liệt chào đón quý phụ huynh và các em học sinh. Tôi rất mong đợi có cơ
hội trực tiếp trò chuyện với tất cả phụ huynh và học sinh BVIS trong thời gian tới.

It is my pleasure to welcome you to The British Vietnamese International School, Ho Chi Minh City
(BVIS). We are a leading Nord Anglia international school in Vietnam, dedicated to transforming
education and creating a lifelong learning community. By choosing BVIS, you are not simply giving
your child an outstanding education. You are giving them a future full of promise, at home and
abroad.
Only at BVIS will your child experience a fully-integrated bilingual curriculum, enhanced by
collaborations with leading organisations such as MIT, Juilliard and UNICEF. Our highly-qualified
teachers, international and Vietnamese, offer world-class teaching and one-of-a-kind learning
opportunities. Inside and outside the classroom, they enrich students’ learning, instil self-confidence
and nurture a deep sense of achievement.
At BVIS, we are strong advocates of bilingual education. In our increasingly globalised world,
speaking two languages opens doors to greater career pathways and advancement opportunities.
Bilingualism also has well-established cognitive benefits, developing flexible thinkers and problemsolvers. We are proud to be the only bilingual school in Ho Chi Minh City that is fully accredited by
CIS (Council of International Schools).
We ensure that BVIS students have the academic qualifications and international mindset to
confidently live and study abroad. At the same time, we develop strong Vietnamese language skills
and cultural knowledge in our students, giving them the flexibility to thrive and succeed in their
home country. Our goal is to ensure that all BVIS students develop a global perspective in their
learning and a great sense of pride in their heritage.
I am excited to welcome you to the BVIS community and I look forward to getting to know each
and every one of you personally.

Simon Higham
Hiệu trưởng
Principal
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Tại sao chọn Trường BVIS?
Why BVIS?

Ngôi trường của nền giáo dục ưu việt
We think beyond traditional Vietnamese education
to transform learning
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Bản sắc đa văn hóa

Multicultural perspectives

Khi học tại Trường BVIS, học sinh trở thành những
thành viên của cộng đồng tư duy toàn cầu với bản
sắc Việt Nam nổi trội. Tại đây, các em được thụ
hưởng một nền giáo dục quốc tế đẳng cấp thế
giới đảm bảo có đủ năng lực học và làm việc trên
toàn cầu, trong khi vẫn trau dồi sự hiểu biết sâu sắc
về ngôn ngữ và văn hóa Việt. Là trường song ngữ
duy nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh được công
nhận toàn diện bởi Hội đồng các Trường Quốc tế
(CIS), BVIS phát triển chương trình giáo dục ưu việt
chuyển tải bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt kể từ năm
2011. Sau khi tốt nghiệp với sự thông thạo ở cả
hai ngôn ngữ, học sinh được chuẩn bị sẵn sàng để
theo đuổi niềm đam mê và hoài bão ở bất cứ nơi
nào các em đến.

When students join The British Vietnamese
International School, Ho Chi Minh City, they
join a global-minded community with strong
Vietnamese roots. We provide a world-class
international education that prepares students to
study and work worldwide, while developing an
in-depth understanding of Vietnamese language
and culture. The only bilingual school in Ho Chi
Minh City to be fully accredited by the Council
of International Schools (CIS), BVIS has been
providing an outstanding English and Vietnamese
education since 2011. Graduating with fluency in
both languages, students are well-equipped to
pursue their passions and ambitions wherever
they choose to go.

Chương trình giảng dạy đổi mới

Innovative curriculum

Chương trình giảng dạy của nhà trường đảm bảo
cho học sinh BVIS luôn tiếp cận những giá trị
giáo dục mới. Thông qua mối quan hệ hợp tác
với các tổ chức danh tiếng như Viện Công nghệ
Massachusetts (MIT), Học viện Nghệ thuật Juilliard
và UNICEF, học sinh BVIS được trang bị những kỹ
năng mềm và khả năng thích ứng để tạo ra tầm
ảnh hưởng cho cộng đồng xung quanh vượt qua
giới hạn các hoạt động thông thường của lớp học.
Chúng tôi nỗ lực hỗ trợ các em trúng tuyển vào các
trường đại học hàng đầu ở bất kỳ quốc gia nào với
bằng IGCSE và A Level được công nhận trên toàn
thế giới. Học sinh còn được tiếp cận những giá trị
quốc tế độc đáo thông qua mạng lưới mở rộng kết
nối BVIS với các trường trên khắp thế giới. Sự hợp
tác này là nền tảng thúc đẩy sự thành công của các
em trong bất cứ môi trường đại học nào cũng như
các chương trình học cao hơn.

Our world-leading curriculum ensures that BVIS
students are more than prepared to take on future
challenges. Through collaborations with renowned
organisations such as MIT (Massachusetts Institute
of Technology), Juilliard and UNICEF, we enrich
students with strong transferable skills that have
an impact beyond the classroom. We offer the
widely-recognised International GCSE and A
Level qualifications, which opens doors to top
universities in any country. Our students benefit
from a uniquely international perspective, fostered
by our extensive network of schools all over the
world. This winning combination sets our students
up for success in higher education and beyond.
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Chúng tôi phát triển các nhà lãnh đạo và đổi
mới của tương lai
We nurture the leaders and innovators of the future
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Thách thức học sinh với những
vấn đề tương lai

Challenging students with
the issues of tomorrow

Chương trình STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ
thuật, Nghệ thuật, Toán học) được thiết kế thông
qua sự hợp tác với MIT sẽ thách thức các em với
những dự án thực hành để giải quyết những vấn
đề cụ thể.

Our STEAM (Science, Technology, Engineering, Art,
Mathematics) programme, designed in partnership
with MIT, challenges students with hands-on
projects and problem-solving.

Xây dựng sự tự tin qua nghệ
thuật biểu diễn

Building confidence through
performance

Chúng tôi hợp tác với Học viện Nghệ thuật Juilliard,
một tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới trong lĩnh
vực đào tạo nghệ thuật biểu diễn, để đem đến cho
các em một chương trình học tập đầy sáng tạo. Các
hoạt động biểu diễn nghệ thuật giúp các em phát
triển sự sáng tạo, tự tin và khả năng lãnh đạo trên
sân khấu và trong đời sống.

We collaborate with The Juilliard School, a world
leader in performing arts education, to deliver
creative programmes for our students. Performing
arts activities enable our students to develop
creativity, confidence and the ability to lead on
stage and off.

Những bài học lớn từ hoạt động
phát triển cộng đồng

Teaching through service

Thông qua mối quan hệ hợp tác với các tổ chức như
UNICEF, chúng tôi dạy các em về tầm quan trọng
của sự đóng góp phát triển cộng đồng địa phương,
và trao cho các em cơ hội để tạo ra sự khác biệt ở
tầm cỡ quốc tế

Working in partnership with organisations such
as UNICEF, we teach our students the importance
of contributing to their local community, and give
them the opportunity to make a difference on an
international level.

Thúc đẩy sự kết nối toàn cầu

Fostering global connections

Trường BVIS là thành viên của Tổ chức Giáo dục
Nord Anglia, một cộng đồng học tập quốc tế với
phạm vi trải rộng ở nhiều quốc gia và châu lục. Các
trường NAE hoạt động theo một triết lý nhất quán:
Chúng tôi nuôi dưỡng khát vọng cho học sinh, giáo
viên và nhân viên; Chúng tôi truyền cảm hứng đến
từng cá nhân học sinh để các em đạt được thành
tích cao hơn những gì các em mong đợi. Chương
trình Trường học Toàn cầu NAE của chúng tôi kết
nối các em với những học sinh khác trên thế giới,
khuyến khích các em hợp tác thông qua việc học
hàng ngày. Những cơ hội này tạo nên nền tảng vững
chắc để học sinh BVIS trở thành nhà lãnh đạo tương
lai đầy tự tin và bản lĩnh.

We are part of the Nord Anglia Education family,
an international learning community spanning
multiple countries and continents. NAE schools are
driven by one unifying philosophy: we are ambitious
for our students, teachers and staff, and we inspire
every child to achieve more than they ever imagined
possible. Our NAE Global Campus programme
connects students with peers from all across the
world, fostering collaborative learning every day.
These opportunities form a solid foundation for
BVIS students to become more confident learners
and communicators on a global scale.
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Khi vào trường BVIS tôi không hề có
chút khái niệm gì về sự ảnh hưởng của
trường đến cuộc đời mình. Tôi không nghĩ
rằng sẽ có bao nhiêu giáo viên tuyệt vời và
tài năng dẫn dắt định hướng cho tôi. Tôi đã
không đoán trước được những mối quan hệ
tuyệt diệu có thể làm thay đổi cuộc sống của
mình ra sao. Ngôi trường này đã trở thành
mái nhà thứ hai của tôi. Nếu các bạn đến học
ở BVIS, nhà trường sẽ trang bị cho các bạn sự
sẵn sàng trong suốt chặng đường tương lai
sau này của bạn.
Ngô Thanh Lam (BVIS 2016-2017)
Hiện nay là Sinh viên ngành Kinh tế
& Kỹ thuật Xây dựng, Đại học Bucknell
(Hoa Kỳ)
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When I joined BVIS, I did not anticipate
how much direction I would receive from
the wonderful and talented staff. This
school became my second home. If you
study at BVIS, the school will empower
you for the rest of your life.

95%
Khảo sát về sự hài lòng của phu huynh năm
2018 cho biết có đến 95% các gia đình trả lời
rằng con mình có mối quan hệ tốt với giáo viên.
of parents say their child and their teachers
have a good relationship – BVIS Parent
Satisfaction Survey, 2018

Ngo Thanh Lam (BVIS 2016-2017)
Now studying Economics & Construction
Engineering, Bucknell University (USA)

Quy mô kết nối toàn cầu của BVIS giúp nhà trường
tuyển dụng, phát triển và thu hút giáo viên giỏi nhât
trên thế giới
Our global scale enables us to recruit, develop and retain the best staff
in the world
Tạo cảm hứng để học sinh thành công

Inspiring students to succeed

Các giáo viên tại BVIS luôn khuyến khích sự sáng tạo và
lòng yêu thích học tập cho học sinh. Tại BVIS, dù học tại
lớp nào hoặc tham gia hoạt động nào, các em đều có
những trải nghiệm học tập thú vị. Là thành viên của Tổ
chức Giáo dục Nord Anglia, Trường BVIS thu hút nhiều
ứng viên có bằng cấp giảng dạy quốc tế. Chúng tôi tuyển
chọn đội ngũ giáo viên am hiểu về nền giáo dục Anh và
có khả năng truyền cảm hứng thành công cho học sinh
để đảm bảo cho các em một nền giáo dục tốt nhất. Tất cả
giáo viên của nhà trường đều có bằng cấp sư phạm từ các
tổ chức giáo dục hàng đầu và được bồi dưỡng nâng cao
chuyên môn ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực giáo dục, đội ngũ lãnh đạo của Trường
BVIS khẳng định sự thành công trong việc tạo dựng một
môi trường học tập phong phú và năng động cho các
em học sinh.

Great teachers can ignite creativity and a love of learning.
At BVIS, no matter the class or activity, you can be assured
that your child will have a stimulating learning experience.
As part of Nord Anglia Education, BVIS attracts a significant
number of quality applicants for every international
teaching position. We hand-select teachers with a strong
background in British education and a track record of
inspiring children to succeed, so that your child receives
the best possible educational opportunities. All of our
educators, international and Vietnamese, have teaching
qualifications from leading educational institutions and
undergo professional development in Vietnam and abroad.
With over 110 years of combined experience in education,
our dedicated leadership team ensures that our learning
environment is enriching and dynamic.

Giảng dạy cá nhân hóa

Personalised teaching

Chúng tôi tin vào việc tạo nên một môi trường học tập được
cá nhân hóa để đảm bảo sự phát triển tốt nhất cho từng em
học sinh. Điều quan trọng với sứ mệnh này chính là lòng tin
và mối quan hệ tích cực giữa giáo viên và học sinh. Chúng tôi
chú trọng việc giảng dạy tư duy phản biện, kỹ năng làm việc
theo nhóm và sự tự tin, giúp các em trở thành những học
sinh năng động và độc lập.

We believe in creating a personalised learning
environment that maximises growth for each and
every student. Trusting and respectful relationships
between staff and students are critical to that mission.
We emphasise the importance of critical thinking,
teamwork, and confidence, enabling our students
to become active and independent learners.

Đào tạo lâu dài

Lifelong training

Chúng tôi liên tục nâng cao chuyên môn sư phạm cho giáo
viên thông qua sự hợp tác với những cơ sở giáo dục hàng
đầu thế giới nhằm giúp giáo viên cập nhật ý tưởng đổi mới
vào hoạt động giảng dạy. Qua chương trình Thạc sĩ Giáo
dục Quốc tế của Trường King’s College ở London, các giáo
viên BVIS nắm vững những chiến lược mới nhất trong việc
giảng dạy trong môi trường kỹ thuật số và giáo dục quốc
tế. Với chương trình STEAM, giáo viên BVIS được các nhà
tư duy hàng đầu của Viện Công nghệ MIT tập huấn để ươm
mầm cho học sinh những ý tưởng ứng dụng kỹ thuật công
nghệ mới hết sức độc đáo. Giáo viên Trường BVIS cũng
được tập huấn thường xuyên từ chương trình Đại học Nord
Anglia, một cộng đồng nghề sư phạm toàn cầu, giúp họ trau
dồi, chia sẻ kiến thức chuyên môn và những kinh nghiệm
thực hành giảng dạy tốt nhất.

We deliver continual professional development with top
institutions worldwide, enabling our teachers to bring
innovative ideas to your child’s education. Through our
Executive Master’s in International Education, a unique
opportunity only open to Nord Anglia Education, designed
in partnership with King’s College London, our educators
master the latest strategies in digital teaching and
international education. As part of our STEAM (Science,
Technology, Engineering, Arts, Mathematics) programme,
BVIS teachers are trained by MIT’s leading thinkers to
deliver cutting-edge ideas to students. BVIS teachers also
benefit from Nord Anglia University, our global community
of teaching professionals, which empowers them to share
expertise and best practices.

7

Môi trường chăm sóc và học tập của BVIS đảm
bảo các em sẽ yêu thích đến trường

Our caring and engaging learning environment ensures your child
will love coming to school

Phát triển công dân toàn cầu
Môi trường học tập tại BVIS có mục đích giúp các em trở
thành công dân Việt Nam toàn cầu đầy tự tin ở trong nước
và nước ngoài. Tại Trường BVIS, các em học cách đối mặt thử
thách, hợp tác làm việc và tự tin lãnh đạo. Chúng tôi đào tạo
nên những học sinh biết tự hào về bản thân, nền văn hóa và
vị trí của các em trên thế giới.

Tích cực học tập

Raising global citizens
The BVIS learning environment is designed to help your
child become a Vietnamese global citizen, one who is
confident both at home and abroad. At BVIS, students are
taught to embrace challenges, work collaboratively and lead
fearlessly. We raise children who are proud of themselves,
their culture and their place within the world.

Designed for active learning

BVIS không chỉ đầu tư về cơ sở vật chất an toàn cho học sinh
học tập, mà nhà trường còn phát triển môi trường này với
nhiều mục đích khác. Phòng học với thiết kế tương tác thúc
đẩy sự hợp tác giữa học sinh và giáo viên, khuyến khích sự
cởi mở và tôn trọng đối với các nền văn hóa, đồng thời đẩy
mạnh sự tiếp thu ngôn ngữ ở tiếng Anh và tiếng Việt. Môi
trường học tập của chúng tôi luôn thách thức các em tư duy
độc lập và sáng tạo, phát triển những học sinh năng động
và nhanh nhẹn để các em có thể thành công ở bất kỳ môi
trường nào.

Our outstanding facilities are a safe haven for learning,
but they were designed with so much more in mind. BVIS’s
interactive layout promotes purposeful collaboration
between students and staff, fostering openness and respect
for different cultures, while accelerating language acquisition
in English and Vietnamese. Our learning environment
constantly challenges students to think independently and
creatively, cultivating active and agile learners who can
flourish in any environment.

Giáo dục bên ngoài lớp học

Education beyond the classroom

Học tập là một quá trình liên tục diễn ra trong lớp học và
bên ngoài xã hội. Học sinh và phụ huynh yêu thích Trường
BVIS vì nhà trường đem đến những hoạt động ngoại khóa
tạo cảm hứng để các em tự tin và học tập suốt đời. Học
sinh BVIS có cơ hội tham gia các buổi thi đấu, thể thao,
biểu diễn nghệ thuật, hoạt động câu lạc bộ ngoại khoá và
phát triển cộng đồng ở Việt Nam, trong khu vực Châu Á
và trên thế giới.

Learning is a constant process that happens in the
classroom and beyond. Children and parents love BVIS
because our extracurricular activities inspire confident,
lifelong learning. BVIS students have the opportunity to
take part in residential excursions and day-trips, sports,
performing arts, community service and club activities
in Vietnam, across Asia and around the world.

8

Từ khi trở thành học sinh của
trường BVIS, em đã tìm ra được đam
mê và phát triển khả năng trong các
môn khoa học. BVIS cho em nền tảng
kiến thức vững chắc, cảm hứng trong
học tập và những kỹ năng mềm qua
những hoạt động ngoại khoá mà
không phải trường nào cũng có.

As a BVIS student, I found a
passion and developed my talents
in scientific subjects. BVIS gave me
a firm foundation of knowledge,
inspired me to learn and equipped
me with ‘soft skills’ through a range
of extra-curricular activities.

Trần Phương Uyên

Tran Phuong Uyen

(BVIS 2016-2017)

(BVIS 2016-2017)

Sinh viên ngành Khoa học, Đại học
Monash (Úc)

Now studying Bachelor of Sciences,
Monash University (Australia)

Ý kiến của phụ huynh về lý do các em yêu
Trường BVIS.
The final word on why your child will love BVIS should
come from the parents.
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98%

98%

of parents say their child is happy and safe
at our school

of parents say that our school provides a
stimulating learning environment

96%

93%

of families would recommend our school
to someone else

of parents say their child is developing
confidence at our school

các gia đình trả lời rằng con của mình rất
vui vẻ và hạnh phúc khi ở trường

các gia đình sẽ giới thiệu trường tới
phụ huynh khác

các gia đình trả lời rằng trường cung cấp cho
con mình môi trường học tập đầy hứng khởi

các gia đình trả lời rằng con mình đang
phát triển sự tự tin khi ở trường

Khảo sát mức độ hài lòng của Phụ huynh trường BVIS 2018
BVIS Parent Satisfaction Survey, 2018
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Chúng tôi rât mong chào mừng Quý vị đến với
cộng đồng sôi nổi của chúng tôi
We look forward to welcoming you to our vibrant community
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Tại BVIS, chúng tôi luôn hướng đến điềutốt nhât cho học sinh.
You want the best for your child. So do we.
Liên hệ chúng tôi
Contact us
44 – 46 Đường số 1, Bình Hưng, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
44 – 46 Street 1, Binh Hung, Binh Chanh, HCMC
Website: www. bvisvietnam.com
Tel: (028) 37580709 – Ext. 888
ĐT: (028) 37580709 - Máy lẻ 888
Email: Admissions@bvisvietnam.com
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