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Hanoï, le 27 mai 2021
Các trường Pháp tại Việt Nam

Năm trường được Bộ Giáo dục quốc gia, thanh niên và thể thao (MENJS) công nhận, nói ‘’ được
chấp thuận’’ có nghĩa là các trường này hoạt động theo nguyên tắc, chương trình giảng dạy, tổ
chức sư phạm của hệ thống giáo dục quốc gia Pháp.
Thành phố
Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh

Tên trường
Trường Pháp Alexandre Yersin
Trường quốc tế Pháp Marguerite Duras
Trường Boule et billes
Trường Saint-Ange
Trường Petite école

Lớp
Từ mẫu giáo đến hết THPT
Từ mẫu giáo đến hết THPT
Từ mẫu giáo đến CE2
Từ mẫu giáo đến CE2
Từ mẫu giáo đến CE2

Tiếp nhận vào học và chuyển trường
Nhằm thống nhất hoạt động theo nguyên tắc chung, các trường đã ký bản thỏa thuận ngày 04
tháng 02 năm 2021 về việc tiếp nhận và chuyển trường của học sinh.
Phụ huynh học sinh chọn trường thuộc mạng lưới cơ quan giáo dục Pháp tại nước ngoài (AEFE) để
đăng ký cho con học. Hiệu trưởng nhà trường quyết định tiếp nhận học sinh căn cứ theo tiêu chuẩn
của trường và tùy thuộc vào điều kiện nhà trường còn chỉ tiêu tuyển sinh.
Nếu học sinh bị từ chối và phụ huynh học sinh không tìm được trường khác nhận con vào học thì
các trường Pháp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ họp dưới sự chủ trì của Đại sứ quán Pháp
hoặc Tổng Lãnh sự quán Pháp. Các yêu cầu chưa được giải đáp về tiếp nhận, nơi học, chuyển
trường của học sinh trong mạng lưới các trường được MENJS công nhận sẽ được xem xét. Mong
muốn của gia đình học sinh cũng sẽ được tính đến.
Chương trình học được xây dựng theo các cấp học-cycle (cycle1 - mẫu giáo PS/MS/GS ; cycle2- 3
lớp đầu tiên của tiểu học CP/CE1/CE2 ; cycle3 – 2 lớp cuối tiểu học và lớp đầu tiên
THCS CM1/CM2/6e ; cycle4 – 3 lớp cuối THCS 5e/4e/3e). Việc chuyển trường không được chấp
nhận trong một cấp học, trừ lý do bất khả kháng phải được giải trình (xóa bỏ lóp, chuyển nhà, đoàn
tụ gia đình…).
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