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XÂY DỰNG TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT HOA TẠI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG 

VỚI QUI MÔ 800 HỌC SINH CẤP MẪU GIÁO VÀ TIỂU HỌC, DỰ KIẾN SẼ KHAI GIẢNG VÀO THÁNG 9/2019 

TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT HOA 

CÔNG TY TNHH BECAMEX TOKYU 

Vào ngày hôm nay 10/09/2018, Trường Quốc Tế Việt Hoa (Tên tiếng Anh: Viet Hoa International 

School) đã chính thức khởi công xây dựng tại Thành phố Mới Bình Dương, dự kiến sẽ hoàn thành và khai 

giảng vào tháng 9/2019.  

Tại tỉnh  Bình Dương hiện nay có hơn 800 công ty của Đài Loan đang đầu tư, trong đó những công dân 

mang quốc tịch Đài Loan đang sinh sống trên địa bàn tỉnh với số lượng gia đình trẻ có con em đang trong độ 

tuổi đi học  được dự đoán sẽ gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, tại Bình Dương hiện nay chưa có hệ thống trường 

học chính qui dành cho đối tượng trên, các em nhỏ phải theo học tại Trường không chính qui (Thuộc xã Dĩ 

An, từ mẫu giáo đến lớp 2), hay di chuyển lên tận Trường học Đài Loạn tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh (Từ 

mẫu giáo đến cấp ba). 

Nhận thấy tiềm năng phát triển cho hệ thống trường học quốc tế không chỉ dành riêng cho đối tượng con 

em người Đài Loan mà còn là cơ hội cho đối tượng con em của các quốc gia như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn 

Quốc..v.v… Ông Tạ Minh Huy - Chủ tịch Trường Quốc tế Việt Hoa (Nguyên Hội trưởng Hội Thương mại 

Đài Loan) đã cùng Tập Đoàn TOKYU CO., LTD Nhật Bản kết hợp với công ty con BECAMEX TOKYU 

và các nhà đầu tư khác thành lập nên trường Quốc Tế Việt Hoa được cấp phép từ tháng 4/2018.  

Bằng việc trường sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Phổ Thông để giảng dạy và áp dụng phương 

pháp giáo dục Montessori, sự thành lập của Trường Quốc Tế Việt Hoa được kì vọng là tác nhân thúc đẩy sự 

phát triển của Thành phố Mới Bình Dương thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực và gắn kết mối quan hệ 

hợp tác quốc tế.  

Xin tham khảo thông tin đính kèm để biết thêm về trường. 

 

 

Mọi thắc mắc liên quan đến thông cáo này, xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau: 

TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT HOA 

          Mr. Đào Khắc Trung (Tiếng Trung Quốc)                                         Số điện thoại: 093 3372 043 

CÔNG TY TNHH BECAMEX TOKYU 

          Ms. Cao Vũ Phương Uyên (Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật)       Số điện thoại: 091 8180 892 

 

 



 

Thông tin tham khảo đính kèm 

 

 

Thông tin cơ bản về trường 

 

 Mẫu giáo Tiểu học 

Số cấp học 4 cấp (Từ 2 tới 5 tuổi) 5 cấp (Lớp 1 tới Lớp 5) 

Số học sinh 312 học sinh 570 học sinh 

Tên trường TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT HOA 

Địa chỉ (Thành phố Mới Bình Dương) 

Lô H5-A, đường Lý Thái Tổ, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Tổng diện tích 12,504 m
2
 

Ngày khai giảng Tháng 9/2019 (Dự kiến) 

Phương pháp  

giáo dục 

- Giáo dục song ngữ Tiếng Anh và Tiếng Phổ Thông 

- Áp dụng phương pháp giáo dục Montessori coi trọng sự phát triển tự nhiên 

của trẻ, được nhiều chuyên gia và nhà lãnh đạo trên thế giới áp dụng cho giáo 

dục nuôi dạy trẻ 

 

*Khác với nhiều nước trên thế giới, ở Việt Nam áp dụng chế độ giáo dục tiểu học 5 năm. Với những 

em học sinh tốt nghiệp tại trường rồi quay về Đài Loan có thể trực tiếp liên thông lên học tiếp lớp 6 

tiểu học tại Đài Loan. 

 

Hình ảnh phối cảnh của trường: 

 

 




