Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Số: 69 /TB - TrH/2017

(V/v: Đăng ký chương trình Du học hè 2018)

Kính gửi Quý phụ huynh học sinh!
Văn phòng tư vấn Đại học và Du học (UCO) xin gửi tới Quý vị cùng các con học sinh nội dung
chương trình Du học hè 2018 của Olympia với nhiều điểm đến hấp dẫn (Mỹ, Canada, Anh, Úc, New
Zealand, Nhật, Singapore, v.v) cùng các hình thức học tập và sinh hoạt đa dạng (Ký túc xá, Nhà bản
xứ, v.v) để Quý phụ huynh lựa chọn và đăng ký cho các con.
1.Chương trình Du học hè Mỹ Boston - New York - Washington DC (01/07/2018- 22/07/2018)
2.Chương trình Du học hè Mỹ tại trường Marianapolis (24/06/2018- 24/07/2018)
3.Chương trình Du học hè Canada (01/07/2018 – 22/07/2018)
4.Chương trình Du học hè Anh quốc (16/06/2018 – 07/07/2018)
5.Chương trình Du học hè Úc (16/06/2018 – 30/06/2018)
6.Chương trình Du học hè New Zealand (16/06/2018 – 14/07/2018)
7.Chương trình Du học hè Nhật Bản (01/07/2018 – 22/07/2018)
8.Chương trình Du hoc hè Singapore (17/06/2018- 30/06/2018)
Chương trình bắt đầu nhận đăng ký từ hôm nay 20/12/2017, đặc biệt, học sinh Olympia đăng ký
trước ngày 05/01/2018 sẽ được ưu đãi tặng 4,500,000 VNĐ, giảm trực tiếp trên học phí.
Kính mời phụ huynh học sinh xem nội dung tổng quan và học phí chương trình như trong file đính
kèm.
Mọi chi tiết về Du học hè Olympia 2018, xin vui lòng liên hê phòng Tư vấn Đại học và Du học, hoặc
các số điện thoại bên dưới:
Cô Hoàng Thị Thanh Hảo, ĐT: 0902298676
Cô Cao Thị Ngọc Hoài, ĐT: 0903247068
Cô Nguyễn Thu Hương, ĐT: 0903272199
Trân trọng cảm ơn!
Trưởng phòng Tư vấn Đại học và Du học
(Đã ký)
Nguyễn Hạnh Chi

THE OLYMPIA SCHOOLS
DU HỌC HÈ 2018
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Pine Manor College
Boston - New York Kean University
- Washington D.C George Manson
University

12- 17

3

01 Tháng 7

Marianapolis
Preparatory School

09 - 17

4

24 Tháng 6 22 Tháng 07

HỌC PHÍ

Đặt chân đến với cái nôi của nền giáo dục Mỹ Boston với 2 trường đại học nổi tiếng Đại học
Harvard & MIT, học tập và khám phá nhiều
Boston- New York - điều thú vị tại New York- trung tâm tài chính và
Washington DC
Washington DC, thủ đô nước Mỹ ; tìm hiểu
văn hoá cùng với các hoạt động đội nhóm,
cuộc thi tài năng phát triển kỹ năng mềm và
khả năng lãnh đạo.

KTX

Connecticut Massachusetts

Trải nghiệm môi trường học tập và đời sống
của một du học sinh tại khuôn viên trường
Marianapolis Preparatory School, là trường đối
tác song bằng của Olympia. Học sinh được
sống, gắn bó với môi trường học đường trong
bốn tuần; Gặp gỡ, làm quen và cùng trải
nghiệm những hoat động học tập và vui chơi
đầy thú vị với các du học sinh quốc tế ; Đây là
lựa chọn hàng đầu cho các bạn học sinh muốn
trải nghiệm đời sống học tập và sinh hoạt hằng
ngày của một du học sinh.

KTX

Connecticut

Toronto + Ottawa

Trại hè Quốc tế tại Torronto là nơi gặp gỡ, làm
quen và cùng trải nghiệm những hoat động học
tập và vui chơi đầy thú vị với các du học sinh
quốc tế. Đây sẽ là mùa hè thú vị với chương
trình chuyên sâu về các kỹ năng tiếng anh qua
những lớp học về văn hóa và lịch sử Canada.
Bên cạnh đó, những chuyến đi dã ngoại sẽ
mang tới cho các em cả trải nghiệm đáng nhớ.

KTX

Torronto

University of Torronto

14-17

3

01 Tháng 7

22 Tháng 7

$

6,100

Khám phá lịch sử lâu đời cùng những nét thi vị
trong nền văn hoá của nước Anh nói chung và
đặc biệt là London nói riêng. Chiêm ngưỡng
những công trình cổ kính, tham quan Đại học
London- Cambridge Cambridge, Oxford, vui chơi tại thành phố biển
Oxford- Brighton
Brighton. Tham gia trại hè Quốc tế với những
lớp học tiếng Anh và các hoạt động ngoại khóa
đầy thú vị với các du học sinh đến từ nhiều nơi
trên thế giới.

KTX

London

University of East
London

12 - 17

3

16 Tháng 6

07 Tháng 7

$

5,800

21 Tháng 7

$

6,600

Thông báo
sau

ÚC

Sydney

Palmerston North,
New Zealand
Wellington

NHẬT

SINGAPORE

Chuyến đi sẽ mang đến sự hiểu biết rõ hơn về
địa lý, khí hậu, văn hóa và con người ở
Sydney, thành phố xinh đẹp của nước Úc với
nhiều bãi biển nổi tiếng, nơi có biểu tượng Nhà
hát Con sò của nước Úc.
Tham dự trại hè bốn tuần tại trường phổ thông
cấp hai công lập tại New Zealand; Trải nghiệm
đời sống sinh hoạt với nhà bản xứ để hiểu
thêm về con người đất nước Kiw hiền hoà, xinh
đẹp.

Trại hè bổ sung kiến thức và kỹ năng toàn diện
cho học sinh tại đất nước mặt trời mọc. Tham
Tokyo-Osaka-Kyoto- quan đất nước, tìm hiểu văn hoá, con người
Nara- Hiroshima
nơi đây và những điều đã làm nên một đất
nước Nhật giàu mạnh cả về truyền thống văn
hoá và kinh tế, kỹ thuật - công nghệ.

Singapore

Khoá học hình thành tư duy và khiến thức ngày
nay, tìm hiểu văn hoá bản địa Singapore. Các
lớp dạy Diễn thuyết, rèn luyện kỹ năng lãnh
đạo, kỹ năng làm việc nhóm cùng các hoạt
động thi đấu tài năng, các chuyến đi dã ngoại
tham quan các danh thắng, công trình kiến trúc
nổi tiếng của Singapore.

Homestay

Homestay

Sydney

IH International
Language Center

12 -17

2

16 Tháng 6

30 Tháng 6

$

4,500

12-16

4

16 Tháng 6

14 Tháng 7

$

5,400

International Youth
Centers

10-13

2

1 Tháng 7

14 Tháng 7

$

4,200

NanYang High
School

7-10

2

17 Tháng 6

30 Tháng 6

$

2,750

Palmerston North Boy
High School ;
Palmerston North
Palmerston North Girl
High School

KTX, Khách
sạn

Tokyo- OsakaHiroshima

KTX

Singapore

