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There are no translations available.

Trường Quốc tế Mỹ tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Từ 2009, Trường Quốc tế Mỹ đã bắt đầu đăng ký kiểm định với cả Hiệp Hội các trường Phổ
Thông và Đại Học Miền Tây Hoa Kỳ và Hội Đồng các Trường Quốc tế. Trường đang trong quá
trình thu thập các bảng báo cáo, nghiên cứu, tài liệu và miêu tả trong hơn 800 thể loại, và hình
thành kế hoạch hoạt động để được kiểm định trong tương lai gần.

ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY TRƯỜNG QUỐC TẾ MỸ

Giảng viên trường Quốc tế Mỹ là những thành viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy.
Sử dụng giáo trình tiêu chuẩn của Mỹ cùng với sách giáo khoa, các nguồn tài liệu và phần mềm
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giáo dục, họ được chuẩn bị tốt nhất đề tạo dựng cho học sinh thói quen học tập cần thiết nhằm
hoàn thiện vốn kiến thức và trở thành một cá nhân thành công và có khả năng học tập suốt đời.
Quen thuộc với môi trường giáo dục quốc tế, các giáo viên trường Quốc tế Mỹ hiểu được những
vấn đề đặc biệt mà học sinh Việt Nam phải đối mặt khi cùng lúc vừa học một ngôn ngữ nước
ngoài vừa học những kiến thức mới mẻ.Tất cả giáo viên trường Quốc tế Mỹ đều có bằng cấp
trong lãnh vực mà họ giảng dạy và dày dạn kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại các trường ở
Mỹ cũng như các trường quốc tế trên thế giới. Bài giảng của họ được chuẩn bị kỹ càng nhằm
tạo điều kiện cho học sinh Việt Nam tiếp cận và hiểu rõ chương trình học của Mỹ một cách trọn
vẹn nhất.Trường Quốc tế Mỹ bao gồm những giáo viên được tuyển chọn kỹ, có đầy đủ trình độ
chuyên môn, hiểu biết, quan tâm chăm sóc học sinh. Họ hiểu rằng trong thời đại kỹ thuật số
phát triển nhanh này, mỗi học sinh có khả năng học tập riêng biệt, đòi hỏi có sự quan tâm, hỗ
trợ một cách kiên trì và tận tâm của thầy cô giáo. Giáo viên trường Quốc tế Mỹ mang triết lý
học-bẳng-thực-hành đến từng lớp học và giảng dạy bằng nhiều phương tiện nghe nhìn để đáp
ứng cao nhất nhu cầu của từng học sinh. Mục tiêu của mỗi giáo viên trong trường Quốc tế Mỹ là
khơi dậy hết tiềm năng của mỗi cá nhân học sinh.

TIỂU HỌC

Địa chỉ: 102C Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam

Điện thoại: (848) 3838 5005

Fax: (848) 3838 5006

Website: www.ais.edu.vn

TRUNG HỌC CƠ SỞ

Địa chỉ: 35 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam
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Điện thoại: (848) 3514 6680

Fax: (848) 3514 6681

Website: www.ais.edu.vn

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Địa chỉ: 781/C1-C2 Lê Hồng Phong (nối dài), Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam

Điện thoại: (848) 3868 1001

Fax: (848) 3868 1002

Website: www.ais.edu.vn

Nguồn từ: www.ais.edu.vn
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