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Message from the Principal

It is a great pleasure to welcome parents and students to The International Schools of North 
America - SNA. SNA is very proud to announce that we are currently an International 
Baccalaureate (IB) candidate school for the Primary Years Programme (PYP), Middle Years 
Programme (MYP) and Diploma Programme (DP). These three rigorous and academically 
challenging programs have been chosen by SNA as they allow us to deliver a diverse and rich 
curriculum which prepares our students for a rapidly changing world which requires 21st century 
skills and strong critical thinking and problem-solving skills.

In addition to seeking IB authorization, SNA is committed to achieving high standards in every 
area of school life. To this end, we are awarded membership of the Council of International 
Schools (CIS) - one of the world's leading prestigious international education accreditation 
organization and also in the process of applying via a self-study report, for full accreditation with 
WASC, the Western Association of Schools and Colleges. Pursuing international accreditation 
demonstrates that we strive to uphold high standards in all areas of international education.

Apart from our 3 main academic programs, we offer a rich extra-curricular after school program 
that offers genuine opportunities for our students to enhance artistic, cultural, sporting, creative 
outdoor and leadership skills that will equip them with the right skills for their future studies, 
careers and daily lives.
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Thông điệp từ Hiệu trưởng

Thật là một niềm vinh hạnh khi được chào đón Quý Phụ huynh và học sinh đến với Trường Quốc 
tế Bắc Mỹ - SNA. SNA tự hào là ứng viên của chương trình Tú Tài Quốc Tế (IB) với chương trình 
Tiểu học (PYP), Chương trình Trung học (MYP) và Chương trình Tú tài Quốc tế (DP). Sự kết hợp 
chặt chẽ của ba chương trình đã tạo nên một tổng thể chương trình học đa dạng và phong phú ở 
SNA, học sinh được chuẩn bị để thích nghi trên con đường hội nhập với thế giới nhiều biến đổi, 
đồng thời được trang bị thật tốt những kỹ năng của công dân toàn cầu thế kỉ 21, đặc biệt là khả 
năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện.

Bên cạnh vai trò là ứng viên của IB, SNA còn cam kết đạt tiêu chuẩn cao trong mọi lĩnh vực của 
đời sống học đường. Cụ thể, SNA đã chinh phục và được công nhận là thành viên của Hội đồng 
các Trường Quốc tế (CIS) - một trong những tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế uy tín hàng đầu 
thế giới, đồng thời đang trong quá trình hoàn thành những bước cuối cùng của báo cáo đánh giá 
để được công nhận bởi WASC - Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng miền Tây Hoa Kỳ. Đây  
là minh chứng rõ nét cho việc SNA không ngừng phấn đấu để duy trì và phát triển tiêu chuẩn chất 
lượng tốt nhất trong mọi khía cạnh của Giáo dục Quốc tế.

Bên cạnh ba chương trình học tập chính, chúng tôi thiết kế một chương trình ngoại khóa phong 
phú, mang đến cơ hội thực sự cho học sinh để nâng cao các kỹ năng nghệ thuật, văn hóa, thể 
thao, sáng tạo, dã ngoại và góp phần trang bị những kỹ năng phù hợp cho hành trình học tập, khởi 
dựng sự nghiệp cũng như cho cuộc sống sau này của các em.

Mike Miller
Vice Principal



SNA Vision
International Schools of North America is committed to its vision of using student 

learning as the foundation for everything we do within our school community.

SNA Mission
In order to prepare students to collaborate and contribute in a positive and productive 

manner, SNA provides a student-centered learning environment that emphasizes the key 

indicators of leadership, effective communication, civic responsibility, critical thinking 

and risk taking. Through its curriculum, staff and wider school community, SNA aims to 

inspire and develop its students so they are able to respond to the continuing challenges 

Tầm nhìn
Trường Quốc Tế Bắc Mỹ xem việc học của học sinh là nền tảng cho mọi hoạt động của 

cộng đồng trường.

Sứ mệnh
Để chuẩn bị cho học sinh trở thành những người biết hợp tác, đóng góp một cách tích cực 

và hiệu quả, SNA mang đến một môi trường học tập mà ở đó học sinh là trung tâm, đồng 

thời nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp hiệu quả, trách 

nhiệm công dân, tư duy phản biện và khả năng chấp nhận rủi ro. Với chương trình giảng 

dạy, tinh thần của giáo viên, nhân viên và cộng đồng trường, SNA hướng đến việc truyền 

cảm hứng và giúp học sinh tự phát triển bản thân để các em có khả năng đương đầu với 

những thử thách không ngừng trong cuộc sống. 

MISSION & VISION
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Công nhận - Tập thể Trường Quốc tế Bắc Mỹ SNA được chính thức trao tư cách thành viên của Hội đồng 
các Trường Quốc tế (CIS) - một trong những tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế uy tín hàng đầu thế giới. Chứng nhận 
của CIS là bằng chứng cho sự cam kết của nhà trường mang đến chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục quốc 
tế; chia sẻ kiến thức; thúc đẩy, hoan nghênh những quan điểm đa dạng; đồng thời phấn đấu không ngừng để mang 
đến những giá trị tốt nhất.

Ủy quyền - SNA tự hào là ứng viên của chương trình Tú Tài Quốc Tế (IB) của Chương trình tiểu học (PYP), 
Chương trình Trung học (MYP) và Chương trình Tú tài Quốc tế (DP). SNA đang nỗ lực hướng tới việc được chính thức 
ủy quyền là một trong những trường IB toàn cầu và dự tính việc ủy quyền này sẽ khởi động từ đầu năm 2020 cho 
Chương trình DP. Các cuộc họp và chia sẻ thông tin về quá trình này sẽ được thường xuyên diễn ra tại trường, thông 
qua các kênh truyền thông khác nhau để tất cả các cá nhân, tổ chức quan tâm theo dõi tiến độ thực hiện của chúng 
tôi. 

Authorizations - SNA is a candidate school for the International Baccalaureate (IB) Primary Years 
Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP), Diploma Programme (DP) and pursuing authorization as an IB 
World School. We are working diligently towards authorization, and we envisage being authorized for the beginning of 
academic year 2020 for DP. Regular meetings and information sharing take place within the school, and via various 
communication channels, allowing all stakeholders to keep abreast of our progress. 

Accreditations - SNA has been formally awarded membership of the Council of International Schools 
(CIS) - one of the world's leading prestigious international education accreditation organizations. This demonstrates 
our leadership in international education, sharing knowledge, embracing diverse perspectives, and challenging 
ourselves to continuously achieve many outstanding achievements in the coming years.

ACCREDITATIONS
& AUTHORIZATIONS
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Student Enrichment
Our Curriculum challenges students to become responsible, 

independent learners. Inquiry and concept-based learning nuture 

critical thinking skills and a focus on international mindedness 

encourages our students to become 21st century global citizens. 

Our students are set to become future leaders both at home and 

abroad. 

Phát triển học sinh
Cách chúng tôi đặt ra thử thách cho học sinh của mình ở chương 

trình giảng dạy giúp khuyến khích học sinh trở thành những người 

học độc lập và có trách nhiệm. Trọng tâm là các phương pháp học 

dựa trên khái niệm và truy vấn nhằm rèn luyện tư duy phản biện, 

phát triển các kỹ năng thiết yếu trong sự hội nhập của thế kỷ 21.

Môi trường học tập tại SNA chắp cánh cho các em trở thành những 

nhà lãnh đạo toàn cầu đầy tự tin, bản lĩnh chinh phục những chặng 

đường cuộc sống dù ở trong nước hay nước ngoài.

STUDENT
ENRICHMENT
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Our teachers
Our teachers are truly multi-national and come from all corners of the globe, adding to our cultural 
diversity. Additionally, we select teachers with rich teaching experiences in international education and 
a track record of inspiring children to do their best. In line with IB philosophy, we seek teachers who 
can demonstrate commitment to professional development and can be an actively role model IB 
learner profile attributes.

Giáo viên của chúng tôi
Giáo viên của chúng tôi đến từ nhiều quốc gia với sự đa dạng về văn hóa và quốc tịch. Chúng tôi tuyển 
chọn đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy chương trình quốc tế và có khả năng truyền cảm 
hứng sáng tạo cho học sinh để các em có cơ hội phát triển tốt nhất. Theo triết lý IB, chúng tôi tìm kiếm 
các giáo viên thể hiện cam kết phát triển chuyên nghiệp và có thể chủ động là hình ảnh điển hình cho 
các thuộc tính hồ sơ của người học IB. 

OUR TEACHERS
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Curriculum*
By providing our students with the tools to encourage 
creative thoughts and creative behaviours, the IB 
programmes help students to develop creativity and, in turn, 
to foster a commitment to lifelong learning.

Creativity and innovation are the key elements of all three IB 
programmes. In the:
• Primary Years Programme (PYP): Students are driven by 
their inquiry and creativity to develop deep understandings 
within their learning. A supportive teacher will encourage the 
learning process and acknowledge the play process to 
experiment creatively, towards developing understanding.
• Middle Years Programme (MYP): Well-designed courses 
enable students to develop not only practical skills but also 
creative and critical thinking strategies. Students are 
encouraged to think creatively in the process of learning 
without fear of failure.
• Diploma Programme (DP) (beginning 2020): Students are 
encouraged and enabled to take creative risks and explore 
ideas - through both conventional and unconventional 
approaches. Each programme's focus on thinking critically 
and creatively enables students to analyse situations, revisit 
challenges, create possible solutions to problems, and be 
innovative.

(*)  International School of North America is a candidate school for the 

International Baccalaureate (IB) Primary Years Programme/Middle Years 

Programme/Diploma Programme and pursuing authorization as an IB 

World School

Chương trình học*
Bằng cách cung cấp cho học sinh những phương tiện để 
khuyến khích tư duy và hành động sáng tạo, các chương 
trình IB của chúng tôi không chỉ giúp học sinh phát triển năng 
lực sáng tạo mà còn thúc đẩy ý chí học tập suốt đời. 

Sáng tạo và đổi mới là những yếu tố chính của cả ba Chương 
trình Tú tài Quốc tế IB, bao gồm:
• Chương trình Tiểu học (PYP): Học sinh được khuyến khích 
đặt câu hỏi và vận dụng sáng tạo cá nhân để tìm tòi và có 
những hiểu biết sâu sắc trong học tập. Luôn có giáo viên trợ 
giảng khuyến khích quá trình học cũng như công nhận 
những trải nghiệm khác biệt, hướng tới sự phát triển về tư 
duy của các em.
• Chương trình Trung học (MYP): Chương trình học được thiết 
kế một cách khoa học cho phép học sinh phát triển không 
chỉ các kỹ năng thực tế mà còn là tư duy sáng tạo và tư duy 
phản biện. Học sinh được khuyến khích suy nghĩ sáng tạo, 
không sợ thất bại trong quá trình học tập.
• Chương trình Tú tài Quốc tế (DP) (bắt đầu năm 2020): 
Khuyến khích học sinh về việc chấp nhận rủi ro và khám phá 
các ý tưởng - thông qua cả hai cách tiếp cận thông thường và 
độc đáo. Chương trình học chú trọng việc phân tích và sáng 
tạo, cho phép học sinh đánh giá các tình huống, xem xét lại 
các thách thức, tạo ra các giải pháp khả thi và cải tiến cho 
các vấn đề đặt ra.

(*) Trường Quốc tế Bắc Mỹ hiện là ứng viên cho Chương trình Tú tài Quốc tế 

khối Tiểu học/Trung học Cơ sở/Chương trình DP và đang trên lộ trình trở 

thành một trường IB Quốc tế. 

CURRICULUM
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Parent Satisfaction
The final words from SNA’ parents 

97% of parents say that our school provides their children with a safe learning 
environment and attentive care from all teachers and staff.

95% of parents respond that our school communicates effectively and promptly 
with parents when there is a problem with student's welfare or their studying

95% of parents respond that the school's curriculum is advanced and balanced

93% of parents respond that they would recommend SNA to other Parents

Sự hài lòng của Phụ huynh
Ý kiến của phụ huynh về những trải nghiệm giáo dục tại SNA 

97% phụ huynh trả lời rằng nhà trường cung cấp cho con mình môi trường học tập 
an toàn và nhận được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo từ tất cả giáo viên và nhân 
viên.

95% phụ huynh cho rằng khi có các vấn đề liên quan đến tình hình học tập cũng 
như phúc lợi của học sinh, công tác giao tiếp, liên lạc giữa Nhà trường và Phụ huynh 
hiệu quả và nhanh chóng 

95% phụ huynh trả lời rằng chương trình giảng dạy của trường tiên tiến và cân bằng

93% phụ huynh phản hồi rằng sẽ giới thiệu SNA đến các bậc Phụ huynh khác

PARENT
SATISFACTION
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School facilities
SNA’s Him Lam Campus has a total area of 10,000m2 with 100 rooms including 73 
classrooms and 17 function rooms. This new campus and its classrooms come 
equipped with state of the art electronic equipment.

Physics Laboratory (84m2): The Physics Laboratory is designed to meet the specific 
needs of practical hands-on experimentation and investigation into concepts in modern 
applied physics. The laboratory is modeled on the International Baccalaureate paradigm 
and meets all requirements for material and appropriate safety standards. 

Chemistry & Biology Laboratory (84m2 each): The Chemistry and Biology Laboratory are 
situated adjacent to the Physics Laboratory. This separate facility is designed to meet 
the needs unique to experimentation in the realm of chemical and biological application 
and investigation. 

Computer Laboratories: The Him Lam Campus has two new and spacious Computer 
Labs. One for Elementary students with 25 computers and one for Middle/High school 
students with 30 computers. The Computer Lab provides a safe, positive, and fun 
environment for all high school students to learn computer skills that enrich and prepare 
them for the challenges in university subjects. 

Library: The elementary and secondary libraries house volumes in a variety of genres so 
as to appeal to the interests and desires of a diverse student body. Students can use the 
libraries as a resource for the writing of assigned research papers or for independent 
reading at their leisure.

Art Rooms: Our school is committed to the Arts. Therefore, we proudly house two 
modern Art Rooms which are designed to provide the students a place where they can 
develop their self-confidence and express themselves. They learn to use a variety of 
materials, and through technology they learn theory of Art as well. Here they can explore 
their inner Picasso or simply be an original.

Moreover, the SNA campus has impressive facilities designed to encourage students 
holistic development which covers sports and fitness, creative and artistic pursuits, and  
technology-aided learning including: 25m 6 lane Swimming Pool, Music rooms, 
Gymnasium/Auditorium, Cafeteria, Soccer Field, Art Rooms, Virtual Golf Rooms, and an 
Infirmary.

09



Cơ sở vật chất của trường
Cơ sở SNA Him Lam có tổng diện tích 10.000m2 với 100 phòng gồm 73 phòng học và 
17 phòng chức năng. Trường mới được xây dựng với các lớp học được trang bị các 
thiết bị điện tử hiện đại. 

Phòng thí nghiệm Vật lý (84m2): Được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của thí 
nghiệm thực tế cũng như các hoạt động nghiên cứu trong môi trường vật lý ứng dụng 
hiện đại. Phòng thí nghiệm được trang bị theo tiểu chuẩn Chương trình học Quốc tế, 
đáp ứng tất cả các yêu cầu về vật liệu cùng tiêu chuẩn an toàn phù hợp.

Phòng thí nghiệm Hóa học và Sinh học (mỗi phòng 84m2): Hai phòng nằm liền kề với 
phòng thí nghiệm Vật lý. Cơ sở riêng biệt này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu thử 
nghiệm trong lĩnh vực ứng dụng và điều tra/nghiên cứu hóa học, sinh học. 

Phòng Công nghệ thông tin (CNTT): Cơ sở Him Lam có hai Phòng CNTT mới và rộng rãi. 
Một cho học sinh Tiểu học với 25 máy tính và một cho học sinh Trung học cơ sở/ Trung 
học phổ thông với 30 máy tính. Phòng CNTT cung cấp một môi trường an toàn, tích cực 
cho tất cả học sinh để các em làm quen và được trang bị nền tảng cần thiết, chuẩn bị 
cho những môn học ở môi trường Đại học

Thư viện: Thư viện Tiểu học và Trung học có nhiều thể loại, độ khó khác nhau đáp ứng 
đa dạng sở thích, nhu cầu của học sinh. Học sinh sử dụng thư viện như một tài nguyên 
bổ ích để thực hiện các bài luận, các bài nghiên cứu được giao, cũng như để phát triển 
kĩ năng đọc lúc rảnh rỗi. 

Phòng Mỹ thuật: Phòng Mỹ thuật được chú trọng với thiết kế tiện nghi hiện đại, đây 
là nơi giúp các em học sinh thể hiện bản thân và phát triển sự tự tin. Các em được 
học cách sử dụng nhiều vật liệu đa dạng, được khám phá những kiến thức cơ bản 
của Mỹ thuật, được thỏa thích sáng tạo. Để qua đó, đánh thức những khả năng tiềm 
ẩn từ chính bản thân mình. 

Ngoài ra, cơ sở SNA còn có nhiều khu vực chức năng khác nhằm tạo điều kiện tốt 
nhất cho sự phát triển toàn diện ở các khía cạnh như thể thao, sáng tạo, nghệ thuật, 
công nghệ, bao gồm: Bể bơi rộng 25m với 6 làn, Phòng Âm nhạc, Nhà thi đấu đa 
năng, Phòng ăn, Sân bóng đá, Phòng mỹ thuật, Phòng Golf 3D, Phòng Y tế. 10



PYP
International Schools of North America is a candidate school for 
the International Baccalaureate (IB) Primary Years Programme

Designed for students age 3-12, the IB Primary Years 
Programme (PYP) provides the knowledge, concepts, skills 
personal attributes and the capacity to take action, all of which 
younger students need to equip them for successful lives, both 
now and in the future. Learning through inquiry, a child’s 
investigations across and beyond subject areas will strengthen 
knowledge and understanding as they explore global, topical 
and relevant ‘big picture’ questions, or transdisciplinary themes. 

The PYP provides an ideal foundation for children to become 
successful, lifelong learners by developing their: social and 
emotional well-being independence, as they take responsibility 
for their own learning, international mindedness understanding 
of the world and their ability to function effectively within it, 
attitudes and dispositions for learning ability to take mindful, 
appropriate and sustainable student-initiated action, language 
skills; all students study an additional language from at least 7 
years of age.

PYP is a pedagogical framework applied around national 
curricula on all continents. To reflect the specificity of SNA 
community and to ensure that our students maintain strong ties 
with their mother tongue and culture, Vietnamese language will 
also become part of the PYP under the same conditions. 

Chương trình PYP
Trường Quốc tế Bắc Mỹ hiện là ứng viên cho chương trình Tú tài 
Quốc tế Khối Tiểu học (PYP)

Chương trình Tiểu học (PYP) được thiết kế cho học sinh từ 3-12 
tuổi nhằm cung cấp kiến thức, khái niệm, kỹ năng, các thuộc tính 
cá nhân và khả năng hành động mà tất cả những học sinh nhỏ 
tuổi cần trang bị để thành công, ngay bây giờ và cả tương lai. Việc 
học hỏi thông qua truy vấn, nghiên cứu trong và ngoài các môn 
học sẽ củng cố kiến thức và sự hiểu biết khi các em khám phá các 
câu hỏi về các chủ đề toàn cầu, hoặc các chủ đề liên môn.

PYP cung cấp nền tảng lý tưởng để trẻ em trở thành những người 
thành công và không ngừng học hỏi bằng việc phát triển: sự độc 
lập về kỹ năng xã hội và cảm xúc khi các bé chịu trách nhiệm về 
việc học của chính mình, tư duy quốc tế - hiểu về thế giới cũng như 
khả năng hoạt động hiệu quả trong thế giới, thái độ và cách sắp 
xếp việc học để có những hành động và kỹ năng ngôn ngữ mang 
tính tư duy, phù hợp, khai sáng cho học sinh. Tất cả học sinh học 
thêm một ngôn ngữ từ 7 tuổi.

PYP là một phương pháp sư phạm được áp dụng vào chương trình 
giảng dạy quốc gia trên tất cả các châu lục. Để thể hiện nét đặc 
trưng của SNA và để đảm bảo việc gìn giữ, phát huy tinh hoa của 
văn hóa Việt cùng tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt cũng trở thành một phần 
của chương trình PYP.

PRIMARY YEARS PROGRAMME
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MYP
International Schools of North America is a 
candidate school for the International Baccalaureate 
(IB) Middle Years Programme.

The MYP is designed for students aged 11 to 16. It 
provides a framework of learning that encourages 
students to become creative, critical and reflective 
thinkers. 

The MYP emphasizes intellectual challenge, 
encouraging students to make connections between 
their studies in traditional subjects and the real 
world. It fosters the development of skills for 
communication, intercultural understanding and 
global engagement - essential qualities for young 
people who are becoming global leaders. 

The MYP consists of eight subject groups: language 
acquisition, language and literature, individuals and 
societies, sciences, mathematics, arts, physical and 
health education, and design. Student study is 
supported by a minimum of 50 hours of instruction 
per subject group in each academic year. In years 4 
and 5, students have the option to take courses from 
six of the eight subject groups, which provides 
greater flexibility.

Chương trình MYP
Trường Quốc tế Bắc Mỹ hiện là ứng viên cho chương 
trình Tú tài Quốc tế Khối Trung học (MYP).

Chương trình Trung học (MYP) được thiết kế cho học 
sinh từ 11 đến 16 tuổi, cung cấp một khung học tập 
khuyến khích học sinh trở thành những nhà sáng tạo, 
với tư duy phản biện và khả năng phản xạ. 

MYP nhấn mạnh những thử thách trí tuệ, khuyến 
khích học sinh có mối liên hệ giữa các môn học với 
thực tiễn đời sống. Điều này thúc đẩy sự phát triển 
các kỹ năng giao tiếp, hiểu biết đa văn hóa cũng như 
tham gia vào các vấn đề toàn cầu với những phẩm 
chất cần thiết cho những công dân trẻ tuổi - những 
nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai. Chương trình MYP 
bao gồm tám nhóm chủ đề: thụ đắc ngôn ngữ, ngôn 
ngữ và văn học, cá nhân và xã hội, khoa học, toán 
học, nghệ thuật, giáo dục thể chất, sức khỏe và thiết 
kế. Việc học của học sinh được hỗ trợ bởi tối thiểu 50 
giờ giảng dạy cho mỗi nhóm môn học trong mỗi năm 
học. Trong năm Thứ 4 và 5, học sinh có thể chọn các 
khóa học từ sáu trong số tám nhóm môn học, điều 
này mang lại sự linh hoạt cao hơn cho học sinh.

MIDDLE YEARS
PROGRAMME
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DP
International Schools of North America is a candidate 
school* for the International Baccalaureate (IB) Diploma 
Programme.

The IB Diploma Program is an academically challenging 
and balanced program of education, with final 
examinations, that prepares students aged 16 to 19 for 
success at university and in life beyond. It has been 
designed to address the intellectual, social, emotional and 
physical well-being of students. 

The program has gained recognition and respect from the 
world’s leading universities. DP students must choose 
one course from each of five subject groups delivering a 
breadth of knowledge and understanding in language and 
literature, individuals and societies, the sciences and 
mathematics. 

Furthermore, students must also choose either an arts 
course from the arts group or a second course from one 
of the other subject groups. DP courses can be taken at 
higher level (HL) or standard level (SL). At least three, and 
not more than four, are taken at HL (240 teaching hours), 
while the remaining courses are taken at SL (150 teaching 
hours). SL courses ensure students are exposed to a 
range of disciplines that they might otherwise opt out of, 
and HL courses allow students to spend more time with 
subjects they are more interested in by exploring options 
in addition to the SL core curriculum. In this sense, all DP 
courses, regardless of whether they are SL or HL, are 
integral to the program.

Chương trình DP
Trường Quốc tế Bắc Mỹ hiện là ứng viên chương trình Tú 
tài Quốc tế bậc Trung học phổ thông (IB DP).

Chương trình Tú tài Quốc tế DP là một chương trình giáo 
dục cân bằng và thách thức về mặt học thuật, các kỳ thi 
cuối cấp sẽ trang bị cho học sinh trong độ tuổi từ 16 đến 
19 thành công ở môi trường Đại học cũng như trong cuộc 
sống tương lai. Trọng tâm của chương trình nhằm phát 
triển trí tuệ, xã hội, cảm xúc và thể chất của người học.

Chương trình DP đã được các trường Đại học hàng đầu thế 
giới công nhận. Học sinh theo học chương trình này phải 
chọn một môn học trong mỗi năm nhóm môn cung cấp 
kiến thức rộng, hiểu biết sâu sắc về ngôn ngữ và văn học, 
cá nhân và xã hội, khoa học và toán học.

Hơn nữa, học sinh cũng phải chọn một môn trong nhóm 
môn nghệ thuật hoặc học thêm môn học thứ hai trong các 
nhóm môn khác. Các môn học DP cũng được chia theo 
trình độ cao hoặc trình độ chuẩn. Mỗi học sinh cần học ít 
nhất ba môn học nhưng không quá bốn môn ở trình độ 
cao (240 giờ học), trong khi các môn còn lại được học ở 
trình độ chuẩn (150 giờ giảng dạy). Các khóa học trình độ 
chuẩn đảm bảo học sinh có kiến thức nền tảng trong khi 
các khóa học nâng cao cho phép học sinh dành nhiều thời 
gian hơn với các môn học mà các em chú trọng. Điều này 
có nghĩa là tất cả các khóa học DP, bất kể là chuẩn hay 
nâng cao đều không thể thiếu đối với chương trình.

DIPLOMA PROGRAMME

13



14

Student Support Services
Academic and College Counselling: The college counsellor meets 
regularly with our middle and high school students and provides 
invaluable advice on which subjects to choose at SNA and also helps 
students develop their applications so that they have maximized their 
potential to get to their desired college or university.

Wellbeing and Counselling: Being a child in the 21st century can be a 
challenging experience that can sometimes prove stressful. However, 
the emotional well-being of our students is of utmost importance at 
SNA. Therefore, starting in August 2019, we shall be providing in-school 
support via our Student Welfare Counsellor. The role of this person is to 
provide advice and guidance on a variety of individual student needs and 
concerns. Students will be able to either drop-in or make an appointment 
to discuss their concerns in a safe and confidential environment. 

Languages: Language competency adds to our well-being and 
self-confidence. At SNA we provide an opportunity for language learning 
and critical study in English, Vietnamese, and Korean, as well as 
supporting Independent Language studies for students from other 
mother tongue backgrounds. Our SNA community recognizes the 
importance of language not only in determining academic success, but 
also in nurturing international mindedness and preparing our students 
to be global citizens.

Inclusion Education:  SNA’s Inclusion Program supports students with 
academic and social challenges and students with mild behavior and 
emotional difficulties which impact classroom learning. Students 
enrolled in the Inclusion Program need greater attention than other 
Learning Support programs. Thus, the Inclusion staff attempt to work 
with each student and understand their needs and requirements within 
a classroom setting and assist teachers with any queries they may have 
with regards including students in classroom activities, assignments or 
exams.

Dịch vụ hỗ trợ học sinh
Tư vấn học tập và hướng nghiệp: Cố vấn học tập & hướng nghiệp thường 
xuyên gặp gỡ các học sinh Trung học của chúng tôi và cung cấp lời 
khuyên vô giá về việc chọn môn học nào tại SNA cũng như giúp học sinh 
phát triển, phát huy tối đa tiềm năng để đến trường đại học mà mình 
mong muốn. 

Tư vấn phúc lợi học sinh: Trở thành một công dân trong thế kỷ 21 là một 
hành trình đòi hỏi nhiều trải nghiệm hòa nhập và thử thách. Tuy nhiên, 
cảm xúc  của các học sinh là vô cùng quan trọng đối với SNA. Do đó, bắt 
đầu từ tháng 8 năm 2019, chúng tôi cung cấp chương trình Tư vấn phúc 
lợi học sinh. Vai trò của những cố vấn học vụ sẽ cung cấp lời khuyên, định 
hướng, giải đáp nhu cầu và mối quan tâm của từng học sinh. Học sinh có 
thể tự do thảo luận về mối quan tâm của các em trong một môi trường an 
toàn và tin cậy.

Hỗ trợ về ngôn ngữ: Năng lực ngôn ngữ sẽ góp phần gia tăng sự tự tin và 
hạnh phúc của mỗi người. Tại SNA, chúng tôi mang đến cơ hội học tập 
ngôn ngữ và nghiên cứu bằng Tiếng Anh, Tiếng Việt và Tiếng Hàn, cũng 
như hỗ trợ các nghiên cứu Ngôn Ngữ Độc Lập cho các học sinh đến từ 
các quốc gia khác nhau. Ngôn ngữ đóng góp vai trò quan trọng đối với 
cộng đồng trường SNA khi không chỉ quyết định sự thành công trong 
công tác giảng dạy mà còn hỗ trợ việc nuôi dưỡng tư duy hội nhập quốc 
tế và chuẩn bị hành trang cho học sinh trở thành công dân toàn cầu.

Chương trình hòa nhập: Chương trình hòa nhập tại SNA là chương trình 
được thiết kế dành riêng cho các học sinh có những khiếm khuyết về 
hành vi, nhận thức, nhằm mục đích giúp các em có được môi trường hòa 
nhập tiếp thu kiến thức, phát triển kĩ năng đúng theo khả năng của các 
em. Học sinh theo diện hòa nhập luôn cần sự quan tâm đặc biệt và một 
chương trình phối hợp đặc biệt. Chính vì thế, các giáo viên tham gia công 
tác giáo dục hòa nhập luôn nỗ lực làm việc với từng cá nhân và tìm hiểu 
nhu cầu của từng em,  đồng thời hỗ trợ các giáo viên bộ môn về các hoạt 
động trên lớp, các bài tập hay các kỳ thi theo dạng điều chỉnh và thích 
nghi.
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Visual Arts
There are two areas of focus in the visual Arts: Studio 

(practical work) and Theoretical (process journal). The 

program aims to teach students about design structure 

and the aesthetic development of work. The students are 

expected to demonstrate creative and personal thinking, 

feeling and interaction with their work. 

Nghệ thuật thị giác
Có hai lĩnh vực trọng tâm trong môn học Nghệ thuật thị 

giác: Thực tiễn (công việc thực tế) và Lý thuyết (nhật ký 

ghi chép). Chương trình học nhằm dạy cho học sinh về 

thiết kế, cấu trúc và sự phát triển thẩm mỹ. Các học sinh 

được khuyến khích thể hiện suy nghĩ sáng tạo và dấu ấn 

cá nhân, cảm giác và sự tương tác với việc học.

VISUAL ARTS



Sports
Soccer Club - Soccer, or football, is one of the most 
popular sports played, watched and celebrated 
around the world. Through soccer, our young 
leaders learn to work together as a team and 
always do their best. Soccer is competitive but also 
teaches the fundamental skills of fair play. It is 
great exercise and promotes diversity and global 
citizenry. A game that dates back over 2000 years, 
and proven to have its merits, there is no question 
as to why it is one of SNA’s most popular clubs! 
Let’s keep the ball rolling!

Basketball Club - Basketball is a valuable tool, not 
only in school, but for the rest of each player’s life. 
The sport teaches a variety of skills that are not 
necessarily developed in the classroom. It teaches 
you to be a good team player and is a great social 
sport. Basketball Club is also one of the most 
favourite sport clubs at SNA.

Dance Club - Dance club improves more than your 
flexibility and builds more than your strength. Some 
of the skills picked up are teamwork, 
self-confidence, determination, precision, and 
talent. Also, it’s FUN! Dance class allows students 
to express theirselves. It’s a great stress reliever 
too! In dance class, you make new friends, learn 
from mistakes and gain confidence to achieve 
anything you want!

Thể thao
CLB Bóng đá - Bóng đá là một trong những môn thể 
thao phổ biến nhất được chơi, xem và ăn mừng trên 
khắp thế giới. Thông qua bóng đá, các nhà lãnh đạo 
trẻ của chúng tôi học cách làm việc cùng nhau như 
một đội và luôn làm hết sức mình. Bóng đá là môn 
thể thao cạnh tranh nhưng đồng thời cũng dạy các kỹ 
năng cơ bản về sự công bằng. Đây là một bài tập 
tuyệt vời thúc đẩy sự đa dạng, gắn kết công dân toàn 
cầu. Một trò chơi đã tồn tại hơn 2000 năm và giá trị 
của môn thể thao này đã được chứng nhận. Đó cũng 
là lí do vì sao CLB Bóng đá là một trong những CLB 
nổi tiếng nhất của SNA.

CLB Bóng rổ - Bóng rổ là môn thể thao không chỉ có 
giá trị trong trường học, mà còn mang lại nhiều ý 
nghĩa cho người chơi trong cuộc sống. Môn thể thao 
dạy nhiều kỹ năng ngoài lớp học, giúp học sinh trở 
thành một đồng đội tốt. CLB Bóng rổ là một trong 
những CLB nhận được nhiều sự yêu thích của học 
sinh SNA.

CLB Dance - Câu lạc bộ Dance giúp cải thiện nhiều 
hơn về sự linh hoạt, dẻo dai của học sinh. Một số kỹ 
năng được học chính là làm việc nhóm, sự tự tin, 
quyết đoán, chính xác và tài năng được trau đồi. 
Ngoài ra, lớp học nhảy còn là một liều thuốc giảm 
căng thẳng hữu hiệu, cho phép học sinh được thể 
hiện, bộc lộ bản thân. Trong CLB Dance/Các lớp 
Dance, học sinh có thể kết bạn mới, học hỏi từ những 
sai lầm và tự tin để đạt được bất cứ điều gì các em 
muốn.

 

SPORTS
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Experiential Learning
1. Educational trips

Learning in class has never been enough. At SNA, students are allowed to step out of the 
classroom, interact with the real world outside, truly experience and compare with what they 
have learned.

Students participate in experiential learning trips several times during the school year. The 
purpose and arrangements for a particular trip will be determined by the teacher.

Program Focus
• Enhance the curriculum
• Collaboration
• Life-long learners
• Responsible global citizens
• Effective communicators
• Critical thinkers

Duration : 1 day or half day

2. Other trips

Besides educational trips, students also participate in trips to visit, explore nature, physical 
training, survival skills, etc.

It is important at SNA that students are educated in order to have an interest in and sharing 
with the community. Each trip combines visits with service to the community and do charity 
at orphanages or nursing homes. Love is nurtured and cultivated for students from these 
activities.

Program Focus
• Survival skills 
• Team building 
• Personal Growth
• Culture, history, geography exploration
• Physical training
• Community service
• Respect for Nature

Duration: 2 days - 4 days19
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Học tập từ trải nghiệm 
1. Các buổi học trải nghiệm

Chỉ học trên lớp chưa bao giờ là đủ. Tại SNA, học sinh được bước chân ra khỏi lớp, được 
tương tác với thế giới thực bên ngoài; thực sự trải nghiệm và so sánh với những gì đã 
được học.

Học sinh được tham gia nhiều chuyến dã ngoại trong suốt năm học tuỳ theo lịch học 
của các lớp và hướng dẫn của giáo viên.

Mục tiêu của các chuyến đi 
• Có sự kết nối với chương trình học
• Hướng học sinh khả năng hợp tác 
• Tinh thần không ngừng học hỏi
• Phát huy tính trách nhiệm của công dân toàn cầu
• Phát triển kỹ năng giao tiếp 
• Phát triển tư duy phân tích, phản biện

Thời gian của chuyến đi: 1 ngày hoặc nửa ngày

2. Các chuyến đi trải nghiệm khác

Bên cạnh các chuyến đi học tập, học sinh còn được tham gia vào các chuyến tham 
quan, khám phá thiên nhiên, rèn luyện thể chất, học về kỹ năng sinh tồn, v.v.

Điều quan trọng trong chuyến đi là học sinh SNA được giáo dục để thể hiện sự quan tâm 
và chia sẻ với cộng đồng. Mỗi chuyến đi kết hợp các chuyến thăm và làm từ thiện tại các 
trại trẻ mồ côi hoặc viện dưỡng lão. Tình yêu con người được nuôi dưỡng và vun đắp cho 
học sinh từ những hoạt động này.

Mục tiêu của các chuyến đi 
• Kỹ năng sinh tồn
• Xây dựng đội ngũ
• Phát triển cá nhân
• Hiểu về văn hóa, lịch sử, địa lý
• Rèn luyện thể chất
• Nhận thức về cộng đồng
• Tôn trọng thiên nhiên

Thời gian của chuyến đi: Từ 2 ngày đến 4 ngày



Boarding house
To create an international education environment and to have a better understanding of studying 
away from home, International Schools of North America has established a boarding house that 
meets international standard for student who live outside of HCMC. SNA boarding house is only 
150m away from the school campus with 2 sectors for female students and male students 
separately. With total 1.460m2, the house has 24 rooms (including living rooms, dining rooms, 
kitchens, laundry rooms, bathrooms, bedrooms)

• Bedrooms are well-furnished with bunks, mattresses, pillows, blankets, closets, tables, chairs 
and refrigerators.

• Spacious living rooms are furnished with modern facility (computers, TV, books/magazines, 
tables and chairs, couch...) that meet the standard of self-studying and relaxation for students.

• Laundry rooms are for washing and drying students’ daily clothing and bedding washing 
weekly (mattress cover, pillowcase, blankets)

Especially, our boarding house provides many board games for students such as ping-pong, 
foosball, chess. Boarding students can also participate in other sports: swimming, badminton, 
basketball, skip rope, jogging…

It is always difficult for students living away from home; therefore, SNA boarding house has 
experienced supervisors for each group of students. Our boarding parents have great knowledge 
and understanding regarding to students’ mental health from all ages to take care and support 
students.

The boarding house always has detailed schedule to ensure that all students develop a 
well-balanced lifestyle between studying and relaxing.

• In evening, we have teachers to support students with their learning.

• We organize weekly and monthly theme activities to enhance students’ life skills.

• Students will take part in many dorm events together such as Christmas, New Year Eve and 
Year End Party.

• SNA provide infirmary service 24/24 to ensure students’ health and safety.

SNA boarding house is a big family where students enjoy their life, and where you can entrust your 
children in our care.
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Khu nội trú 
Trường Quốc tế Bắc Mỹ đã thành lập một khu nội trú đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cho học sinh 
sống ở ngoài TP.HCM. Khu nội trú SNA chỉ cách trường 150m với 2 khu vực dành riêng cho học 
sinh nữ và học sinh nam. Với tổng diện tích 1.460m2, ký túc xá có 24 phòng (bao gồm phòng 
khách, phòng ăn, bếp, phòng giặt, phòng tắm, phòng ngủ)                                             

• Phòng ngủ được trang bị tốt với giường tầng, nệm, gối, chăn, tủ, bàn, ghế và tủ lạnh.
• Phòng khách rộng rãi được trang bị tiện nghi hiện đại (máy tính, TV, sách/tạp chí, bàn ghế, 
ghế dài ...) đáp ứng tiêu chuẩn tự học và thư giãn cho học sinh.
• Phòng giặt hiện đại, tiện nghi cho việc giặt, sấy quần áo và các đồ dùng cá nhân (vỏ nệm, 
vỏ gối, chăn).
• Phòng ăn rộng rãi để nấu nướng, chia sẻ các buổi ăn cuối tuần cùng bạn bè và giáo viên.
• Phòng khách lớn và ấm cúng để học sinh gặp gỡ gia đình, bạn bè hoặc khách của mình.

Đặc biệt, khu nội trú của SNA còn có nhiều không gian giải trí cho học sinh nội trú như khu vực 
chơi cờ, bóng bàn, cờ vua. Học sinh cũng có thể tham gia các môn thể thao khác như bơi lội, 
cầu lông, bóng rổ, nhảy dây, chạy bộ.

Thấu hiểu những khó khăn của học sinh khi học xa nhà, khu nội trú SNA luôn có giám sát viên 
nhiều kinh nghiệm cho từng nhóm học sinh. Các ba mẹ nội trú của SNA có kiến thức và hiểu 
biết tốt về sức khỏe cũng như tinh thần, tâm lý của học sinh ở mọi lứa tuổi để đảm bảo sự 
chăm sóc và hỗ trợ tốt nhất cho các em. 

Khu nội trú luôn có lịch trình chi tiết để đảm bảo tất cả học sinh phát triển lối sống cân bằng 
giữa học tập và thư giãn.

• Vào buổi tối, chúng tôi có giáo viên để hỗ trợ học sinh học tập.
• Chúng tôi tổ chức các hoạt động chủ đề hàng tuần và hàng tháng để nâng cao kỹ năng 
sống của học sinh.
• Học sinh sẽ tham gia nhiều sự kiện trong khu nội trú như Giáng sinh, Đêm giao thừa và 
Tiệc tất niên.
• SNA cung cấp dịch vụ y tế 24/24 để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho học sinh.

Khu nội trú SNA là một gia đình lớn, nơi học sinh thoải mái tận hưởng cuộc sống, và là nơi phụ 
huynh có thể yên tâm giao phó con của mình cho chúng tôi chăm sóc. 



Recalling my life in high school, I realize more, day by 
day, how blessed and encouraged I was by so many 
teachers and friends. I still know not how to repay 
my debt of gratitude to all my teachers, whose 
lessons motivated me to find enjoyment in those 
subjects until now. Life in campus is full of hustle 
and bustle, full of excitements. I gained more 
independence as well as decision-making skills after 
entering my university. All the encouragements as 
well as love that I received in SNA acted as a 
cornerstone for me to thrive through the difficulties I 
experienced.” 

From  Kuh Hara - Korea University (Korea)

“It has been almost three years 
since I graduated SNA. Time flies. 
This year, I have entered the 
second semester of my junior 
year. My name is Hara Kuh, a 
student of the class of 2016. 

“Đã gần ba năm kể từ khi tôi tốt nghiệp SNA. 
Thời gian trôi thật nhanh, năm nay, tôi đã bước 
vào học kỳ thứ hai của Đại học. Tên tôi là Hara 
Kuh, một học sinh tốt nghiệp niên khóa năm 
2016 tại SNA.

Nhớ lại cuộc sống của tôi ở trường Trung học, 
tôi cảm thấy mình may mắn khi nhận được 
nhiều khích lệ từ giáo viên và bạn bè. Cuộc 
sống trong khuôn viên trường đầy hối hả, đầy 
hứng thú.Tôi đã độc lập hơn, cũng như có kỹ 
năng ra quyết định tốt hơn - những điều cần 
thiết khi vào trường Đại học. Tất cả những lời 
khích lệ cũng như tình yêu mà tôi nhận được ở 
SNA đã đóng vai trò là nền tảng để tôi phát 
triển, giúp tôi vượt qua những khó khăn trong 
cuộc sống.”

Từ Kuh Hara - Sinh viên Đại học Korea tại Hàn 
Quốc

Alumni
“Individual behavior is not shaped by the family, but it 
forms where you call the school. The time that we 
spent at school not only focus on learning, and filling 
our minds with knowledge, but also time spend 
forming our character, obtain various attitudes and 
imbibing basic principles of life. 

The basic traits of our personality are formed during our school days. To 
be honest, School of North America (SNA) successfully offered the 
student a good academic program, as well as helpful activities to 
develop our skill such as critical thinking, responsibility and become a 
good leader. Through its curriculum and learning environment, SNA 
wants to inspire and shaping students to be ably facing the challenges 
that are happening in the world around them. Overall, I would like to say 
thank you to all the teachers and staffs who were helping and 
supporting me. Without it, there would not be me.”

From HAU TRUNG NGUYEN (Jason) - Assumption College (USA) 

“Hành vi cá nhân không được định hình bởi gia đình nhưng được hình thành 
tại trường bạn học. Thời gian chúng tôi ở trường không chỉ tập trung vào 
việc học với kiến thức, mà còn ở việc dành thời gian hình thành tính cách 
của chúng tôi để có được thái độ và các nguyên tắc sống khác nhau. 
Những đặc điểm cơ bản trong tính cách của chúng ta được hình thành 
trong những ngày đi học. Thành thật mà nói, Trường Quốc tế Bắc Mỹ đã 
cung cấp cho học sinh một chương trình học tập tốt, cũng như các hoạt 
động hữu ích để phát triển kỹ năng của học sinh như tư duy phản biện, 
trách nhiệm công dân và kỹ năng trở thành một nhà lãnh đạo giỏi.

Thông qua chương trình giảng dạy và môi trường học tập, SNA muốn 
truyền cảm hứng và định hình cho học sinh. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến 
tất cả các giáo viên và nhân viên đã giúp đỡ và hỗ trợ tôi. Không có họ, sẽ 
không có tôi hôm nay.”

Từ Nguyễn Trung Hậu - Sinh viên Đại học Assumption (Mỹ)
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Admissions
We welcome the opportunity to share with you what 
specifically makes SNA stand out. We aim to make the 
Admissions process as simple and seamless as possible 
for you. Please reach out to us to find out more about our 
admissions process and policy. We frequently organize 
school tours for parents to experience the SNA life. For 
more information about admissions, or to schedule a 
campus visit, please contact:

• Admissions Office
Street 20, Himlam Quarter, South Saigon,
Binh Chanh,HCMC
Email: info@sna.edu.vn
Phone: +84 28 730 197 99  -  Hotline: 0964 466 014

Tuyển sinh
Chúng tôi mong chờ cơ hội chia sẻ với bạn điểm nổi bật tại 
SNA và luôn mong muốn làm cho quá trình Tuyển sinh trở 
nên đơn giản và hiệu quả nhất cho các bậc phụ huynh. 
Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về Quy trình và 
Chính sách Tuyển sinh của SNA. Chúng tôi thường xuyên 
tổ chức các chuyến tham quan trường để phụ huynh có 
nhiều trải nghiệm về cuộc sống học đường tại SNA. Để 
biết thêm thông tin về Tuyển sinh, hoặc để sắp xếp một 
chuyến thăm trường, vui lòng liên hệ:

• Văn phòng Tư vấn và Tuyển sinh 
Đường số 20, KDC Him Lam, Nam Sài Gòn,
Bình Chánh, TP. HCM
Email: info@sna.edu.vn
Phone: +84 28 730 197 99  -  Hotline: 0964 466 014
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TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC NGUYỄN HOÀNG

Trải qua chặng đường 20 năm phát triển (1999-2019), Nguyễn Hoàng đã trở thành một Tập đoàn giáo dục với nhiều Trường và Công ty thành viên.
Bằng việc đặt con người vào trung tâm đời sống, NHG đã đầu tư với tất cả tâm huyết của mình, tạo nên một hệ sinh thái giáo dục quốc tế hoàn chỉnh, từ 

mầm non đến tiến sĩ, bao gồm hệ: hội nhập quốc tế, song ngữ quốc tế đến và quốc tế hoàn toàn.

CƠ SỞ GIÁO DỤC
CAMPUSES

HỌC SINH - SINH VIÊN
STUDENTS

NHÂN SỰ
STAFF

TỈNH, THÀNH PHỐ

P
ROVIPI NCES, CITIES

50

65.000+

3.000+

18

Hoàng Sa

Trường Sa

QUẢNG NINH

LẠNG SƠN

BẮC GIANG

THÁI NGUYÊN

BẮC KẠN

CAO BẰNGHÀ GIANG

TUYÊN QUANG

YÊN BÁI

LÀO CAI
LAI CHÂU

ĐIỆN BIÊN

SƠN LA PHÚ THỌ
VĨNH PHÚC

BẮC NINH

HÀ NAM
THÁI BÌNH

NAM ĐỊNH

HÒA BÌNH

NINH BÌNH

THANH HÓA

NGHỆ AN

HÀ TĨNH

QUẢNG BÌNH

QUẢNG TRỊ

THỪA THIÊN HUẾ

ĐÀ NẴNG

QUẢNG NAM

QUẢNG NGÃI

BÌNH ĐỊNH

KON TUM

GIA LAI

ĐẮK LẮK

ĐẮK NÔNG

LÂM ĐỒNG

BÌNH THUẬN

BÀ RỊA

BÌNH PHƯỚC

BÌNH DƯƠNG

LONG AN

ĐỒNG THÁP
AN GIANG

CẦN THƠ

KIÊN GIANG

CÀ MAU

BẠC LIÊU

SÓC TRĂNG

HẬU GIANG TRÀ VINH

VÌNH LONG

BẾN TRE

TIỀN GIANG

TÂY NINH

TP
HỒ
CHÍ
MINH

ĐỒNG NAI

PHÚ YÊN

KHÁNH HÒA

NINH THUẬN

HÀ
ĐÔNG

HƯNG
YÊN

HẢI
DƯƠNG

HẢI
PHÒNG

HÀ
NỘI

Hạ Long (Quảng Ninh)

Hà Tĩnh

Thanh Hóa

Quảng Trị

Huế

Quảng Ngãi

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trà Vinh

Sóc Trăng

TP Hồ Chí Minh

Quy Nhơn

Đắk Lắk

Nha Trang (Khánh Hòa)

Ninh Thuận

Long An
Long Xuyên (An Giang)

Rạch Giá (Kiên Giang)

Bạc Liêu

POPULARITY

Uy Tín: Muốn có uy tín với ai, thì hãy là người hữu ích cho họ
Lãng Mạn: Là ước mơ, sự sáng tạo và hướng tới cái đẹp

BẢN SẮC

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN

Uy Tín & Lãng Mạn

• Chọn triết lý giáo dục Nhân bản, tinh thần khai phóng, lấy con người làm 
trung tâm, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng mang sứ mệnh đào tạo thế 
hệ học sinh - sinh viên có trí tuệ, tâm hồn, thể lực và kỹ năng vượt trội để 
sống hạnh phúc, hội nhập quốc tế và trở thành công dân toàn cầu có 
trách nhiệm.

• Khẳng định vị thế số một trong hệ thống giáo dục tư thục tại Việt Nam; 
Tạo dựng hệ sinh thái giáo dục sáng tạo, toàn diện và đẳng cấp; Trở thành 
thương hiệu giáo dục uy tín trong khu vực và thế giới.
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Yêu thương quảng đại
Nhân hậu khoan dung

Thể lực dồi dào
Can đảm

kiên cường

Trí lực vững chắc
Khôn ngoan
sáng suốt

Năng lực vượt trội
Cống hiến hiệu quả

Con người toàn diện về
Tâm – Trí – Lực

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC NHÂN BẢN
PHƯƠNG CHÂM GIÁO DỤC 5H

www.nhg.vn(84 28) 38 233 533

Tòa nhà iTower, 49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC NGUYỄN HOÀNG

5 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sáng tạo – Yêu thương – Chính trực – Tôn trọng – Kỷ luật



Street 20 . HimLam Quarter . South Saigon . Binh Chanh . HCMC 
+84 28 730 197 99
www.sna.edu.vn          
www.facebook.com/snavietnam

Hotline: 096 4466 014
Email: info@sna.edu.vn   


