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ĐỘI NGŨ BAN GIÁM HIỆU CỦA IVY GLOBAL SCHOOL

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA IVY GLOBAL SCHOOL

Thầy có bằng thạc sĩ MBA tại Troy University (Mỹ). Thầy có hơn 33 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực giáo dục. Ngoài ra, thầy là Chủ tịch danh dự, đã nghỉ hưu, của học viện Broward College, 
một trong những học viện lớn nhất và đa dạng nhất ở Hoa Kỳ. Thầy làm việc cho Ban giám 
đốc của Quỹ cộng đồng Broward, và Ủy ban chương trình Trao đổi học giả quốc tế (CIES) - 
thuộc Chương trình học giả Fulbright.

Thầy David Armstrong - Chủ tịch

Cô Christina tốt nghiệp ngành Business & Economics tại Skidmore College, Mỹ (#36 LAC). Cô 
nhận thấy tầm quan trọng của việc giúp học sinh Việt Nam tiếp cận với nền giáo dục toàn diện 
của Mỹ, do đó chú trọng vào việc áp dụng các công nghệ mới vào giảng dạy để giúp học sinh 
có thể học tập mọi lúc mọi nơi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Cô Christina Choi - Giám đốc điều hành

Thầy Kyle Konold tốt nghiệp Tiến sĩ trong lĩnh vực Giáo dục tại University of Nevada Las Vegas. 
Thầy đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục dưới cương vị Hiệu trường, Quản lý, 
Phó chủ tịch ban Đào tạo, thành viên ban cố vấn của nhiều trường Tiểu học và THCS.

Thầy Kyle Konold - Hiệu Trưởng

Cô Jenny Cho là thạc sĩ Giáo dục về Quản lý trường học tại Columbia University, Mỹ (#3 NU). 
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục khi làm việc với rất nhiều phụ huynh và học 
sinh dưới tư cách là một giáo viên và là Hiệu trưởng của trường phổ thông trung học lớn thứ 7 
ở Thành phố New York, cô Jenny có thể giúp học sinh và giáo viên trong việc cung cấp các 
chiến lược hiệu quả giúp tối ưu hoá kết quả học tập

Cô Jenny Cho - Phó Hiệu trưởng

Cô tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Giáo dục tại Saint Joseph’s University & Thạc sĩ ngành Sinh học 
tại Villanova University. Cô đã có 12 năm kinh nghiệm giảng dạy và hiện tại là giảng viên 
hướng dẫn Khoa học tại Học viện Notre Dame

Cô Jessica Reid

Cô có bằng Thạc sĩ ngành Toán học & Khoa học giáo dục tại John Hopkins University và Thạc 
sĩ ngành Giáo dục - Tâm lý học tại University of Central Florida. Cô có hơn 25 năm kinh 
nghiệm giảng dạy và hiện tại đang là Giáo sư Toán tại Valencia Community College.

Cô Natalie Alamdar

Cô tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ & Văn học tại California State University, Los Angeles. 
Cô có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng và hiện đang là giáo viên Tiếng Anh.

Cô Fabiola Lopez 



ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO

Florida Virtual School (FLVS) 
được thành lập vào năm 1997. 
Đây là trường công trực tuyến 
đầu tiên trên phạm vi toàn bang 
Florida và cũng là mô hình trực 
tuyến được công nhận trên toàn 
nước Mỹ. FLVS cung cấp các 
khóa học đa dạng, đáp ứng nhu 
cầu của từng học viên.

Edmentum được thành lập vào 
1960 tại UIUC, Illinois (USA) nhằm 
đem đến chương trình giáo dục 
chất lượng cao. Hiện nay có hơn 
40,000 trường tại Mỹ và hơn 75 
quốc gia sử dụng các chương 
trình của Edmentum. Nền tảng 
Edmentum nhận được nhiều giải 
thưởng, gồm có: Education City, 
Study Island, Reading Eggs, 
Calvert, Courseware…

Mizzou Academy là Là trường đại 
học lớn nhất của bang. Trường 
đứng thứ 40 trên toàn nước Mỹ 
về chất lượng giáo dục (theo U.S. 
News). Chất lượng đào tạo ưu 
việt của MU High School thể hiện 
qua việc các học sinh điều đạt 
điểm cao.

ĐỐI TÁC ĐẦU RA

Ivy Global School là trường phổ thông liên cấp Mỹ trực tuyến, được thành lập tại bang Florida (Mỹ). Các nội 
dung giảng dạy tại Ivy Global School được cung cấp bởi các tổ chức giáo dục, trường học uy tín tại Mỹ, theo 
chuẩn Common Core State Standards của Bộ Giáo Dục Mỹ, giúp phát triển tất cả mọi khía cạnh của người 
học (kiến thức, kỹ năng, xúc cảm…)

IvyPrep Education là hệ thống giáo dục đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình đào tạo CollegePrep giúp 
học sinh du học thành công tại Mỹ và trên toàn thế giới. Chương trình đào tạo của IvyPrep Education không 
chỉ dạy Tiếng Anh mà còn giúp học viên học tập, trang bị kiến thức và rèn luyện nhiều kỹ năng khác. Đến 
nay IvyPrep Education đã có trên 17 năm kinh nghiệm, 100% học tốt nghiệp tại IvyPrep Education đã/ đang 
du học tại các trường đại học hàng đầu của Mỹ và các nước trên thế giới.



VÌ SAO NÊN LỰA CHỌN IVY GLOBAL SCHOOL

Xây dựng thói quen chủ 
động học tập (tự học, tự tìm 

tòi nghiên cứu)

Phát triển vượt trội năng 
lực tiếng Anh

Lộ trình học tập riêng biệt, 
phù hợp với từng học sinh

Đánh giá năng lực, điểm 
mạnh-yếu trong báo cáo 

học tập

Chủ động tương tác 
trực tuyến với giáo 

viên trên lớp

Bổ sung các kiến thức 
mới chưa được học tại 

Việt Nam



LỘ TRÌNH HỌC THUẬT 

Dự bị
Đại học

Phổ thông
Trung học
(Lớp 9-12)

Trung học
Cơ sở

(Lớp 6-8)

Tiểu học
(Lớp 1-5)

Math
Language Arts

Science
Social Studies

Math
Language Arts

Science

U.S.
Univeristy

Scientific research

Advanced placement
Project



- Tài khoản học trực tuyến theo lớp
- Có thời hạn trong 1 năm 

Tài khoản IGS

- Giáo viên huấn luyện từ xa
- 4h/tuần - 76h/học kỳ

Online instructor

Đội ngũ học thuật hỗ trợ học tập 
và chăm sóc học viên

Hỗ trợ học tập

Cha mẹ hỗ trợ và giám sát con 
học theo đúng tiến độ

Phụ huynh đồng hành

MÔ HÌNH HỌC TẬP



LỘ TRÌNH HỌC THUẬT CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG NĂM

Tranh biện, hùng biện...
CUỘC THI

Mỹ thuật, Xã hội,
Thể dục, Công nghệ

CÁC MÔN HỌC
TỰ CHỌN

Lập trình, Kể chuyện,
Thuyết minh

KHÓA HỌC
KỸ NĂNG

Các chương trình giao lưu
với học sinh quốc tế

KẾT NỐI ĐA VĂN HÓA

Văn học, Toán học,
Khoa học,...

CÁC MÔN HỌC CHÍNH

CHƯƠNG TRÌNH
TIỂU HỌC FLVS

Phim ảnh, Âm nhạc,
STEM

CLB NGOẠI KHÓA



CÁC HÌNH THỨC HỌC

FLVS Fulltime
Mô hình học cùng giáo viên

FLVS Flex
Mô hình tự học

Truy cập và các khóa học

Chương trình học

Thời gian học

Lớp học trực tuyến

Giáo viên hướng dẫn

Bảng điểm/ Chứng chỉ
hoàn thành khóa học

Yêu cầu về tham gia lớp học
trực tuyến

Chương trình ngoại khóa:
CLB, giao lưu

FLVS

2 buổi/ tuần

FLVS

Linh hoạt

Ghi nhận quá trình hoàn thành
chương trình trên nền tảng học



QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

BƯỚC 01

Đăng ký

Nộp đơn ứng 
tuyển & làm bài 
khảo sát đầu 
vào/ứng tuyển 
học bổng

BƯỚC 02

Xét tuyển &
Nhập học

Học viên nhận kết 
quả bài kiểm tra 
đầu vào và mức 
học bổng

Xác nhận nhập 
học sau khi nộp 
hồ sơ & đóng phí

BƯỚC 03

Định hướng

Học sinh tham 
gia tuần lễ định 
hướng với Ban 
Giám hiệu và đội 
ngũ quản lý lớp

BƯỚC 04

Tham gia
lớp học

Học sinh nhận sổ 
tay học sinh với 
đầy đủ thông tin 
về chương trình, 
thời gian biểu, 
các hoạt động 
trong năm và 
bắt đầu năm học

BƯỚC 05

Hoàn thành
lớp học

Hoàn thành bài 
tập, dự án, kiểm 
tra cuối môn & 
nhận bảng 
điểm/chứng chỉ 
hoàn thành 
chương trình

Trường học Phổ thông Mỹ Ivy Global School 

www.ivyglobalschool.org

Trường Phổ thông Mỹ
Ivy Global School - Việt Nam

(+1) (813)-558 3389 (US)
(+84) 345 263 567 (VN)

IvyPrep Education

www.ivyprep.edu.vn

info@ivyprep.edu.vn

098 549 9903 (HN)
090 303 1618 (HCM)


