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CHOOSE YOUR SUMMER,
CHOOSE YOUR OWN ADVENTURE
TRẺ CHỌN MÙA HÈ,
CHỌN HÀNH TRÌNH MƠ ƯỚC
The journey of discovery
& creating valuable childhood memories
Hành trình khám phá và lưu giữ kỷ niệm vô giá

Why is a child's
so different at VAS?
VÌ SAO MÙA HÈ CỦA TRẺ
THẬT SỰ KHÁC BIỆT TẠI VAS?

Vui chơi và tận hưởng
mùa hè đúng nghĩa
Với các hoạt động vui
chơi ngoài trời hấp dẫn,
các chương trình học
theo dự án, trải nghiệm và
dã ngoại thực hành lý thú.
Enjoy a fun-filled summer
With a variety of fun and
interesting
activities
outdoor,
project-based,
hands-on and experiential
learning.

Tự do khám phá tài năng
và theo đuổi đam mê
Giúp trẻ hiểu rõ những sở
trường, sở thích, đam mê
và giá trị của bản thân.
Develop talents within
children’s passions
Discover themselves freely
and naturally in order to
deepen insight into their own
skills, interests, passions, and
values.

Nâng cao trình độ tiếng
Anh giao tiếp và học thuật
Hơn 65% thời lượng chương
trình bằng Tiếng Anh, đặc
biệt chú trọng thực hành kỹ
năng nói.

Khám phá thiên nhiên kỳ thú và phát triển bản thân
• Các hội trại khám phá kỳ thú với những điểm đến tuyệt
vời: Phú Quốc, Tà Lài, Singapore, Malaysia, Úc, Mỹ.
• Trong hành trình xa nhà đầu đời, trẻ học được cách tự
chăm sóc bản thân và đồng đội, các kỹ năng độc lập và
tinh thần trách nhiệm.

Định hướng tương laivà sẵn sàng
cho con đường du học
Tham quan, học tập và trải nghiệm
cuộc sống du học sinh tại các
trường đại học danh tiếng hàng
đầu Singapore, Úc và Mỹ.

Enhance communicative and
academic English proficiency
Over 65% of the programme is
delivered in English with an
emphasis on English Speaking
practice.

Discover nature, adventure, and personal growth
• Fascinating exploratory trips with amazing destinations including:
Phu Quoc, Ta Lai, Singapore, Malaysia, Australia, and the USA.
• On the very first journey without their family, children will learn how
to take care of themselves and their teammates, take responsibility for
their own decisions, and skills to develop their independence.

Orient your future and get ready for
the path to study abroad
Visit, learn, and experience international
student life at world-renowned
universities in Singapore, Australia and
the USA.

Domestic & Overseas Trips
tailored to each age group
TRẠI HÈ KHÁM PHÁ
SUMMER CAMP

CHƯƠNG TRÌNH DÃ NGOẠI THỰC HÀNH TRONG NƯỚC VÀ
QUỐC TẾ PHÙ HỢP CHO TỪNG ĐỘ TUỔI

Khám phá bản thân với: Nghệ thuật, STEAM, Thể
thao, Tiếng Anh và các Bài học theo dự án thực tế
và hấp dẫn.

tailored to
specific needs
2 LỰA CHỌN PHÙ HỢP
VỚI TỪNG NHU CẦU

Lớp/Grades 1 – 4

Exploration of the Arts, STEAM, Sports, English as
well as practical and interesting Project-based
learning.

6 TUẦN TRẠI HÈ TẠI VAS
bao gồm 2 chuyến dã ngoại
trong ngày.
6-week Summer course
including 2 full day trips.

Năm nay, với chủ đề “Hành trình Khám phá”, học
sinh có cơ hội tham gia vào vô số hoạt động mới,
vui nhộn và thú vị trong “Chuỗi Khám phá”.

• 6 tuần trại hè tại VAS.
6-week summer course at VAS.

Focus on our Journey of Discovery, this year,
students have the opportunity to engage in several
new, fun, and exciting activities as part of our
Exploration Series.

• Dã ngoại / Field trip
- 1 ngày tại JP World - trung
tâm giải trí tương tác công
nghệ cao. / 1 full day trip at
JP World - high-tech
interactive entertainment
center.
- 1 ngày tại Công viên Văn
hóa Đầm Sen. / 1 full day
trip at Dam Sen Cultural
Park.

TRẠI HÈ TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH
ENGLISH INTENSIVE CAMP
Giúp học sinh nâng cao trình độ Tiếng Anh học
thuật để sẵn sàng cho Chương trình Học thuật
Quốc tế Cambridge trong năm học mới.
Enhance student’s academic English proficiency to
prepare for the Cambridge Academic Programme in
the coming school year.
-

Lớp/Grades 5 – 10
Lựa chọn / Option A

Lựa chọn / Option A+

5 TUẦN TRẠI HÈ TẠI VAS cùng với 1
chuyến dã ngoại trong ngày và 1
chuyến dã ngoại 4 ngày, 3 đêm.
5-week Summer course plus 1 full
day & 1 overnight trip (4D3N).

Thêm 1 chuyến du học dã
ngoại vào tuần 7+8 (tùy chọn).
1 more overseas trip in week
7+8 (optional).

• 5 tuần trại hè tại VAS.
5-week summer course at VAS.
• Dã ngoại / Field trip
1 ngày tại Jump Arena - khu vui
chơi thể thao bạt nhún lớn nhất
Việt Nam và xem phim tại rạp.
1 full day trip at Jump Arena –
the largest trampoline park in
Vietnam & Cinema.
• Hội trại team building 4 ngày, 3
đêm tại làng du lịch Tà Lài hoặc
Phú Quốc.
1 team building camp (4 days,
3 nights) in Phu Quoc or Ta Lai
Adventure.

• Chương trình giống lựa chọn A.
Same as Option A.
• 1 chuyến du học dã ngoại
(tuần 7+8) với 3 lựa chọn:
1 overseas trip (in week 7+8)
with 3 options:
- Singapore – Malaysia
1 tuần/week.
- Australia
2 tuần/weeks.
- USA (Lớp/Grades 8 – 10)
2 tuần/weeks.

Tất cả học sinh lớp 5 – 10 có thể đăng ký 1 chuyến du học dã ngoại mà không tham gia 6 tuần Trại hè tại VAS.
Students in grades 5 – 10 can register for an overseas trip without attending VAS Summer Camp.
Chương trình dã ngoại thực hành áp dụng cho tất cả học sinh theo học Chương trình Trại hè Khám phá và Trại hè Tăng cường Tiếng Anh.
The field trip programme applies to both students attending the VAS Summer Camp and the English Intensive Camp.

TUẦN TUYỆT VỜI
TẠI TRẠI HÈ VAS
AMAZING WEEKS AT
THE VAS SUMMER CAMP
Khám phá, tận hưởng mùa hè đúng
nghĩa và lưu giữ những kỷ niệm
tuổi thơ đẹp nhất.

CAMP
TRẠI HÈ KHÁM PHÁ

Explore and truly enjoy a meaningful
summer creating the best childhood
memories ever.

What’s in
the SUMMER CAMP
programme?
CÓ GÌ TRONG CHƯƠNG TRÌNH
TRẠI HÈ KHÁM PHÁ?
5 môn học chính: Tiếng Anh, Nghệ thuật Sáng tạo, Khoa học, Công nghệ, Thể thao.
5 key curriculum: English, Creative Arts, Science, Technology, Sport.
25 tiết học theo chủ đề (1 giờ/tiết học) mỗi tuần.
25 x 1-hour subject periods per week.
Nhiều hoạt động nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh.
Activities focus on English speaking.
Chuỗi hoạt động năng khiếu chuyên đề cho học sinh lớp 1 – 7.
Skills & talents workshops (for Grades 1 – 7).
Các hội thảo “Chuẩn bị vào đại học” cho học sinh lớp 8 – 10.
University preparation workshops (for Grades 8 – 10).
Kết hợp học qua trải nghiệm thực tế với các chuyến dã ngoại thực hành và du lịch khám phá.
Integrated with field trips and excursions.

“THE EXPLORATION SERIES”
- Key exciting activities
“CHUỖI KHÁM PHÁ” VUI NHỘN
1

THÍ NGHIỆM VUI NHỘN / WACKY EXPERIMENTS
• Những thí nghiệm vui nhộn có thể thực hiện trong và ngoài lớp học.
Experiments for inside and outside of the classroom.
• “Hỏi – đáp với nhà khoa học”.
“Ask a scientist” series.
• Sổ nhật ký hành trình giúp lưu giữ “cuộc phiêu lưu” của các “nhà khoa học nhí”.
Journal designed like a science notebook to “document” student’s adventures.

2

CÔNG NGHỆ / TECHNOLOGY
• Lập trình, Thiết kế (web, app, sản phẩm).
Coding, Web design, App design, Product design.
• Ứng dụng / Trò chơi: Nâng cao kỹ năng và kiến thức kỹ thuật số bằng các công nghệ thông dụng.
Apps / Games: Utilizing popular technology to increase skills and digital literacy.
• Các bài diễn thuyết từ các chuyên gia công nghệ về các chủ đề VR /AR, ứng dụng và thiết kế web.
Tech talks from tech experts with VR / AR, app and web design topics.

3

KỸ THUẬT / ENGINEERING
Lắp ráp Lego & Robot, dự án xây dựng công trình tại trường học, dự án xây dựng công trình cho cộng đồng.
Legos & Robotics, School Legacy Structures, Community Outreach.

4

NGHỆ THUẬT / ARTS
Tập trung vào Nghệ thuật thị giác và tích hợp Nghệ thuật với các môn học khác như: Toán, Khoa học,
Công nghệ…
Focus on Visual Arts with integration of other subjects such as: Science and Art, Technology and Art, Maths
and Art, etc.

5

THỬ THÁCH TRÍ TUỆ / MENTAL CHALLENGE
Vui cùng toán học, học theo dự án, trò chơi thoát khỏi phòng kín, giải mật mã và ứng dụng vào
thế giới thực.
Making Maths fun, Project-based, Escape Rooms, Cipher Decoding and Real-world Applications.

6

TRÒ CHƠI LUYỆN NÓI TIẾNG ANH / E-GAMES
Rèn luyện kỹ năng nói Tiếng Anh qua trò chơi: Xây dựng đội nhóm, thử thách nhóm…
English speaking games: Team building, group challenges, etc.

Thời khóa biểu mẫu – Lớp 1
THỨ 3 / TUE

THỨ 4 / WED

Tranh tài Mỗi tuần

Hoạt động Năng
khiếu Chuyên đề

Học hát Tiếng Anh

Weekly Competitions

English Singing

Talent Workshop

THỨ 5 / THU

Nghệ thuật
Art

Exploration Series

4%
13,

THỨ 2 / MON

THỨ 6 / FRI

Nhật ký trại hè
Cambridge

Cambridge Journal

Talent Workshops

Chuỗi Khám phá

3,3%

SAMPLE SCHEDULE – GRADE 1

Chuỗi Hoạt động
Năng khiếu Chuyên đề

Nhật ký Trại hè /
Sinh hoạt Tập thể
Journal / Assembly

10%

Học theo Dự án

13,3%

Chuẩn bị Vào Lớp 1
Grade 1 Preparation
,3%
23

Morning Break / Giờ nghỉ giải lao sáng

Grade 1 MOET Prep

Lắp ráp Robot
Robotics

Thể thao
Dưới nước

Chuẩn bị Vào
Lớp 1 Cambridge

Water Sports

Nhật ký Trại hè
MOET

Nhảy múa
Dance

Grade 1 Cambridge Prep MOET Journal

Học hát Tiếng Anh

Thử thách Trí tuệ

English Singing

Mental Challenge

Nhảy múa
Dance

Chuẩn bị
Vào Lớp 1 MOET

Học theo Dự án

Weekly Assembly

Project-based Learning Project-based Learning Project-based
Learning

Chuẩn bị Vào
Lớp 1 Cambridge

Chuẩnbị Vào
Lớp1 Cambridge

Grade 1 Cambridge Prep Grade 1 Cambridge Prep

Học theo Dự án

Nghệ thuật
Art

Học theo Dự án

Chuẩn bị
Vào Lớp 1 MOET

16
,7%

Grade 1 MOET Prep

Lunch Time / Giờ ăn trưa

Sinh hoạt Tập thể
Hàng tuần

Project – based Learning

Học theo Dự án
Project-based
Learning

Nấu ăn

Thể thao
20%

Chuẩn bị
Vào Lớp 1 MOET

Nghệ thuật
Arts

Cooking

Grade 1 MOET Prep

Afternoon Break / Giờ nghỉ giải lao chiều

Thể thao
Sports

Chuẩn bị
Vào Lớp 1 MOET

Grade 1 MOET Prep

Thể thao
Sports

Thí nghiệm
Vui nhộn

Bơi lội

Swimming

Wacky Experiments

Chương trình thực tế hàng tuần tại mỗi cơ sở sẽ được cập nhật cho phụ huynh.
The weekly programme at each campus will be updated for parents.

Lớp 1: Trang bị kiến thức nền tảng với chương trình Chuẩn bị Vào Lớp 1:
Chương trình MOET: Toán và Tiếng Việt (4 tiết x 1 giờ/tuần).
Chương trình Cambridge: Tiếng Anh, Toán, Khoa học (3 giờ/tuần).
Grade 1: Foundational knowledge to prepare students for Grade 1:
MOET Programme: Maths and Vietnamese (4 periods x 1 hour/week).
Cambridge Programme: English, Maths and Science (3 hours/week).

Sports

Thời khóa biểu mẫu – Lớp 2 – 10

Thử thách Trí tuệ
Mental Challenge

THỨ 3 / TUE

Thể thao

THỨ 4 / WED

Nghệ thuật

Sports

Art

THỨ 5 / THU

Thể thao
Sports

THỨ 6 / FRI

Core Values
%
13,4

THỨ 2 / MON

Giá trị Cốt lõi

Chuỗi Hoạt động
Năng khiếu Chuyên đề

Talent Workshops

13,
3%

SAMPLE SCHEDULE – GRADES 2 – 10

Học theo Dự án

Project-based Learning

3,3
%

Nhảy múa
Dance

Moring Break / Giờ nghỉ giải lao sáng

Học hát Tiếng Anh
English Singing

Công nghệ
(Lập trình)

Trò chơi Luyện nói
Tiếng Anh

Nấu ăn

Kỹ thuật

Thể thao
Dưới nước

Nhảy múa

Technology (Coding)

Engineering

E-Games

Cooking

Học theo Dự án
Project-based
Learning

Nhật ký Trại hè
Cambridge

Giá trị Cốt lõi

Giá trị Cốt lõi

Water Sports

Expl oration Series

20%

Cambridge Journal

Lunch Time / Giờ ăn trưa

Sinh hoạt Tập thể
Hàng tuần
Weekly Assembly

Hoạt động Năng
khiếu Chuyên đề
Talents Workshop

Giá trị Cốt lõi
Core Values

Học theo Dự án
Project-based
Learning

Giá trị Cốt lõi
Core Values

Tranh tài Mỗi tuần

Weekly Competitions

Core Values

Bơi lội

Swimming

Core Values

Công nghệ
(Lập trình)

%
20

Dance

Chuỗi Khám phá

3,3%

Project-based
Learning

10
%

Học theo Dự án

16,7%

Nhật ký Trại hè /
Sinh hoạt Tập thể

Journal / Assembly

Arts

Trò chơi
Luyện nói Tiếng Anh
E - Games

Technology (Coding)

Afternoon Break / Giờ nghỉ giải lao chiều

Thí nghiệm vui nhộn
Wacky Experiments

Nhật ký trại hè
MOET
MOET Journal

Học theo Dự án
Project-based
Learning

Nghệ thuật
Art

Học hát Tiếng Anh
English Singing

Chương trình thực tế hàng tuần tại mỗi cơ sở sẽ được cập nhật cho phụ huynh.
The weekly programme at each campus will be updated for parents.

Nghệ thuật

Lớp 2 - 10: Phát triển chuyên sâu 4 kỹ năng Tiếng Anh:
Nghe, nói, đọc, viết thông qua các hoạt động thực tế đa dạng tại trại hè
(3 giờ/tuần).

Grades 2 - 10: Intensive development in 4 English skills:
Listening, speaking, reading, and writing through various practical activities within
Summer Camp (3 hours/week).

Thể thao
Sports

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
Key activities
Tham gia các buổi sinh hoạt
tập thể cùng các bạn của
chương trình Trại hè Khám phá.
English intensive students will join
Summer Camp assemblies.
Tham gia “Trại hè Nói Tiếng Anh” với
nhiều hoạt động hấp dẫn.
English Speaking “Camp” activities.
Thể hiện tài năng biểu diễn văn nghệ
bằng Tiếng Anh tại Summer Fair.
English song performance in the Summer Fair.

ĐI, TRẢI NGHIỆM & TRƯỞNG THÀNH
Khởi hành / Departure

Học sinh thành thạo các kỹ năng quan trọng: nghe, nói, đọc, viết nhằm sử
dụng Tiếng Anh hiệu quả.
Students will become skilled in speaking, listening, reading, and writing in order to
use the English language effectively.
Phát huy tính tò mò, thúc đẩy bản năng khám phá thế giới của
học sinh thông qua các câu chuyện thực tế từ các nền văn hóa khác nhau.
Develop student’s natural inquisitiveness about the world using real-life contexts
from a range of different cultures.
Phát triển kỹ năng nghe hiểu và giao tiếp giúp học sinh tự tin diễn đạt
suy nghĩ bằng Tiếng Anh.
Develop student’s comprehension skills and communication skills thus making
them confident to articulate their thoughts in the language.
Thời lượng học Tiếng Anh là 20 giờ và 40 phút mỗi tuần.
20 hours & 40 minutes learning time each week.
50% giáo viên bản xứ và 50% giáo viên Việt Nam.
50% expat and 50% local teachers.

Lớp / Grades 5 – 6:

23.07.2023
Lớp / Grades 7 – 10:

26.07.2023

Một thế giới hoàn toàn không internet, chỉ có thiên nhiên và
những điều thú vị: trekking xuyên rừng, đạp xe băng suối, chèo
thuyền kayak trên hồ, học cách sinh tồn nơi hoang dã, cùng bạn
bè quây quần bên lửa trại, thưởng thức bữa ăn ngon sau một
ngày mệt nhoài khám phá…
A world without internet, only nature with new things to try:
trekking through the forest, biking across streams, kayaking on a
lake, learning wilderness survival skills, gathering by a campfire,
and enjoying a delicious meal after a long day filled with
adventures…

Học hỏi từ chính những trải nghiệm
chân thực của bản thân. Đó là hành
trình mà VAS muốn mang tới cho
học sinh trong Trại hè 2023 –
Hành trình của sự khám phá!
Learning by doing, seeing and
experiencing – That’s the journey
VAS Summer Camp 2023 wants to bring
students on – The journey of discovery!

Trải nghiệm cuộc sống giữa thiên nhiên, phát triển kỹ năng
vận động, kỹ năng sống và kỹ năng sinh tồn.
Experience life in nature, develop outdoor skills, life skills, and
survival skills.
Làm giàu vốn sống với hàng loạt hoạt động tương tác và
trải nghiệm văn hóa đặc sắc tại Nhà Dài – ngôi nhà truyền thống
của người dân tộc Mạ.
Gain life experience with various adventures and unique
indigenous culture at Ta Lai Longhouse - the traditional house of
the Ma ethnic people.

INTO THE WOODS
NƠI RỪNG XANH VẪY GỌI

LỚP / GRADES 5 - 10
4 ngày, 3 đêm - Phát triển kỹ năng và những trải nghiệm vô giá
4 days, 3 nights - Develop skills and gain invaluable experiences

Thúc đẩy khả năng tự khám phá bản thân, có được sự tự tin và
tự lập.
Promote self-discovery, gain confidence and independence.
Tham gia dự án cộng đồng và góp sức chia sẻ với cộng đồng
người dân tộc tại Tà Lài.
Participate in community projects, sharing and caring with the
indigenous community in Ta Lai.
Chương trình với 100% hoạt động bằng Tiếng Anh.
100% of activities are delivered in English.

SÁNG
MORNING
CHIỀU
AFTERNOON
TỐI
EVENING

Sample schedule

Lịch trình tham khảo

Ngày 1 / Day 1

Ngày 2 / Day 2

Ngày 3 / Day 3

Ngày 4 / Day 4

Tập trung tại Cơ sở
Gather at Campus

Ăn sáng
Breakfast

Ăn sáng
Breakfast

Ăn sáng
Breakfast

Di chuyển tới Tà Lài
Travel to Ta Lai

Lớp / Grades: 5 – 7
- Kỹ năng thích nghi và trải nghiệm
văn hóa bản địa
Orienteering briefing & Orienteering
- Ăn trưa / Lunch

Lớp / Grades: 5 – 7
- Dự án làm vườn
Agro project
- Thử thách làm Mascot từ vật liệu tự nhiên
Mascot challenge

Tham gia dự án cộng đồng
Community project

Lớp / Grades: 8 – 10
- Đạp xe, vượt suối bằng kỹ năng an toàn
Bike and run & river crossing
- Dựng lều và nấu ăn tại chỗ
Camp setup in teams and cooking onsite
- Dã ngoại và nghỉ ngơi
Picnic & Break

Lớp / Grades: 8 – 10
- Tham gia dự án cộng đồng
Community project
- Kỹ năng thích nghi và trải nghiệm văn hóa bản địa
Orienteering briefing

Ăn trưa
Lunch

Lớp / Grades: 5 – 7
- Lớp học nấu ăn truyền thống
Traditional cooking class
- Làm bè tre
Bamboo raft building

Lớp / Grades: 5 – 7
- Chèo thuyền Kayak
Kayaking
- Thực hành chế tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ
Arts & Crafts workshop

Lớp / Grades: 8 – 10
- Học kỹ năng sinh tồn (nối dây, nhóm lửa,
dựng lều)
Survival workshop (knots, setting fire & tents)
- Làm bè tre và chèo thuyền Kayak
Bamboo raft building & kayaking

Lớp / Grades: 8 –10
- Đạp xe trở lại Nhà Dài
Bike and run back to the Longhouse
- Giới thiệu dự án cộng đồng
Community project briefing

Lớp / Grades: 5 – 7
- Trải nghiệm văn hóa bản địa (Trải nghiệm vẽ mặt)
Indigenous feeling (Face painting)
- Trò chơi Thủ lĩnh
Precision Game (by team)
- Giới thiệu dự án cộng đồng
Community project briefing

Ăn tối
Dinner

Đêm lửa trại
Campfire Night

Đêm lửa trại
Campfire Night

Đêm Lửa trại và Đố vui
Campfire & Quiz night

Lớp / Grades: 5 – 7
- Lửa trại – Văn nghệ
Campfire – Talent show

Lớp / Grades: 5 – 7
- Lửa trại – Đêm giao lưu văn hóa
Campfire & Indigenous night

Lớp / Grades: 8 – 10
- Lửa trại – Thử thách
mật mã Morse
Campfire – Morse code
challenge

Lớp / Grades: 8 – 10
- Lửa trại – Văn nghệ
Campfire – Talent show

Đi bộ trong rừng
Trekking in the park
Ăn trưa
Lunch

Cảm nhận và Chia sẻ
Experience sharing

Ăn trưa
Lunch
Trở về trường
Return to HCMC

Lớp / Grades: 8 – 10
- Kỹ năng thích nghi và trải nghiệm văn hóa bản địa
Orienteering

Nội dung chương trình có thể được điều chỉnh theo thực tế.
The content will be modified if needed.
Địa điểm dã ngoại có thể thay đổi nếu không đạt số lượng
đăng ký tối thiểu. / The location is subject to change if the
minimum number of registration is not met.
Chương trình do VAS phối hợp với Tà Lài Adventure Outdoor
& Activities – đơn vị có hơn 10 năm kinh nghiệm tổ chức.
The programme is organized by VAS in cooperation with Tà Lài
Adventure Outdoor & Activities with over 10 years experience.
Tất cả hoạt động được thiết kế nhằm mang đến những
trải nghiệm thú vị và đảm bảo an toàn.
All of the activities are designed to be safe, and fun.

Khám phá và vui chơi thỏa thích tại VinWonder - công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam, tìm hiểu
về hàng chục ngàn sinh vật biển trong Cung điện Hải Vương, trải nghiệm các trò chơi kỷ lục
của Việt Nam và thế giới.
Explore and have fun at VinWonder Phu Quoc - Vietnam's largest theme park, learn about the lives
of tens of thousands of marine creatures in Neptune's Palace, experience the Top games of
Vietnam and the world.
Cảm nhận không gian Việt cổ và thưởng thức các buổi biểu diễn đặc sắc tại Khu tổ hợp
"Tinh hoa Việt Nam" - Grand World Phú Quốc, nơi được mệnh danh là thành phố không ngủ.
Discover Grand World Phu Quoc - a city that never sleeps and experience the ancient Vietnamese
spirit and a series of shows at the complex "The quintessence of Vietnam“.

EXPLORATION CAMP – ECOLOGY CONSERVATION OF THE SEA
TRẠI HÈ BẢO TỒN SINH THÁI BIỂN

LỚP / GRADES 5 - 10

4 ngày, 3 đêm dã ngoại khám phá và bảo tồn hệ sinh thái biển – đảo – rừng.
4 days, 3 nights adventure to conserve the ecology of the sea – island – forest.

Tự tay cấy phôi san hô và chiêm ngưỡng thế giới đại dương đầy màu sắc tại Seaworld
Namaste - Công viên san hô đầu tiên của Việt Nam.
Witness firsthand the marine ecosystem at Seaworld Namaste - Vietnam's first coral park.
HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT / Key activities:
Hội thảo “Kỹ năng Sinh tồn Trên biển” / “Sea Survival Skill” workshop
• Xác định phương hướng trên biển: sử dụng hải đồ đơn giản và xem chòm sao (thiên văn) /
dựa vào hướng gió, mây, chim biển.
Determine direction at sea: using (simple) charts and constellations (astronomical) / based on
the direction of wind, clouds, and sea birds.
• Kỹ năng sinh tồn cơ bản: kiếm thức ăn và nước uống (biến nước biển thành nước ngọt) /
Nhận biết dòng hải lưu và cảnh báo sóng thần.
Basic survival skills: foraging for food and water (seawater to freshwater) / Recognizing Sea
currents and warning signs of tsunamis.
• Sơ cứu đuối nước cho bản thân và người khác.
Water safety: Life saving techniques dangerous situations.
• Dựng trại trên biển.
Set up a tent on the beach.
Hội thảo “Kỹ năng Mềm” / “Soft Skill” workshop
• Ghi chú / Sketchnotes.
• Dựng video bằng ứng dụng cơ bản / Edit videos with basic applications.
• Nói chuyện trước công chúng / Public speaking.
• Pha màu và các kỹ thuật cơ bản trong hội họa / Color mixing and basic techniques in painting.
• Đóng kịch / Role Play.

Ngày 1 / Day 1

Ngày 2 / Day 2

Ngày 3 / Day 3

Ngày 4 / Day 4

Tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất để
bay tới Phú Quốc
Gather at Tan Son Nhat airport to travel to
Phu Quoc

Ăn sáng
Breakfast

Ăn sáng
Breakfast

Ăn sáng
Breakfast

Tham quan Seaworld Namaste
Discover Seaworld Namaste

Tham quan quần thể Tinh hoa Việt Nam &
Grand World – Thành phố không ngủ
Discover Grand World Phu Quoc - a city that never sleeps

Nghỉ ngơi tự do
Free time & Rest

Ăn trưa
Lunch

CHIỀU
AFTERNOON

Workshop “The Skills”

TỐI
EVENING

Sample schedule

Lịch trình tham khảo

SÁNG
MORNING

Nhận phòng
Check-in

Lớp / Grades: 5 – 7
- Kỹ năng sinh tồn
Survival skills
Lớp / Grades: 8 – 10
- Kỹ năng mềm
Soft skills

Tham quan công viên San Hô Hòn Rỏi
Discover Hon Roi Coral Park
Ăn trưa tại Hòn Dăm
Lunch

Lớp / Grades: 5 – 7
- Tham gia team building
“Lạc vào Đảo hoang”
Team building "Into the wild"

Các đội tham gia thử thách ngẫu nhiên tại
mỗi điểm đến
Teams take on challenges in different areas
Ăn trưa
Lunch

Khám phá VinWonder Phú Quốc
Discover VinWonder Phu Quoc

Thu dọn hành lý và trả phòng
Packing & Check-out
Ăn trưa
Lunch

Bay về lại TP.HCM
Return to HCMC

Lớp / Grades: 8 – 10
- Cuộc thi Chế tác sản phẩm
Product Creation Contest

Ăn tối
Dinner

Ăn tối
Dinner

Đêm Lửa trại và chia sẻ cảm nhận,
kỷ niệm đáng nhớ
Campfire & Sharing memorable
moments

Lớp / Grades: 5 – 7
- “Diễn đàn lãnh đạo VAS”: Giải pháp
bảo tồn giá trị văn hóa, tự nhiên hoặc
phát triển kinh tế địa phương.
VAS Leader Forum: Preserving cultural
values, promoting history or developing the
local economy
Lớp / Grades: 8 – 10
- Thuyết trình sản phẩm
Product Introduction

Đêm Hội: ISLAND TRUST
Gathering Night: ISLAND TRUST
- BBQ
- VAS Show
- Thử thách trang phục “Thiên nhiên”
Nature costume challenge
- Công bố giải Teambuilding, Concept,
trao huy hiệu
Announcement of prizes and awards

Nội dung chương trình có thể được điều chỉnh theo thực tế.
The content will be modified if needed.

Connecting VASers
To The World

Cùng bạn bè khám phá những khung cảnh thiên nhiên kỳ
vĩ của thế giới, những nền văn hóa giàu bản sắc và định
hướng nghề nghiệp tương lai.
Discover the spectacular natural landscapes, rich cultural
identities and future career orientations with friends.
• SINGAPORE – MALAYSIA (1 tuần / week)
(LỚP / GRADES 5 – 10)
• MELBOURNE – CANBERRA – SYDNEY, AUSTRALIA (2 tuần / weeks)
(LỚP / GRADES 5 – 10)

DU HỌC DÃ NGOẠI –
KẾT NỐI VASERS VỚI THẾ GIỚI

• BOSTON – NEW YORK, THE USA (2 tuần / weeks)
(LỚP / GRADES 8 – 10)
Khởi hành / Departure

31.07.2023

Chương trình do VAS phối hợp tổ chức với ETest Academy &
Lotus Education & Tour – đơn vị nhiều năm kinh nghiệm tổ
chức các chương trình du học dã ngoại và săn học bổng.
The programme is organized by VAS in cooperation with
ETest Academy & Lotus Education & Tour with many years of
experience in organizing overseas study-tour programme
and scholarship searches.

Mở rộng kiến thức và nâng cao kỹ năng mềm qua các hoạt động thực nghiệm và
tương tác.
Expand knowledge and improve soft skills through empirical learning and
interactive activities.
Trải nghiệm môi trường học tập tại Học viện Phát triển Quản lý Singapore - MDIS
và Đại học Quốc gia Singapore - NUS.
Experience the learning environment of the Management Development Institute of
Singapore (MDIS) and the National University of Singapore (NUS).
Khám phá môi trường sống sôi động và đa văn hóa tại đảo quốc Sư Tử.
Discover the highly exciting living environment of the multicultural Merlion Island.
Vui chơi thỏa thích tại những công viên giải trí hàng đầu châu Á.
Have a blast at the top theme parks in Asia.

LỚP / GRADES 5 - 10
Hạn chót đăng ký / Registration deadline

01.07.2023

1 tuần khám phá văn hóa, thiên nhiên và con người Singapore – Malaysia.
1 week of exploring the culture, experiencing nature and meeting the people
from Singapore – Malaysia.

Tìm hiểu mô hình thành phố thông minh và thế giới khoa học, công nghệ
đan xen với những trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa, lịch sử:
Explore the smart city model as well as the world of science and technology
while experiencing the nature, culture and history of the two countries:
- Singapore: Merlion Park, River Wonder, Gardens by the Bay, NEWater,
Marina Bay Sands.
- Malaysia: Legoland Theme Park, CT Square.

Đăng ký trước ngày 25.04.2023 để được giữ giá ưu đãi. / Register before April 25th,
2023 to keep the best price offer and promotional discount.
Chi phí cao hơn 5.000.000 VNĐ nếu đăng ký sau ngày 25.04.2023 và phụ phí vé máy
bay 2.000.000 VNĐ nếu đăng ký sau ngày 31.05.2023. / If registering after April 25th,
2023, the trip cost will increase by VND 5,000,000. If registering after May 31th, 2023,
there will also be an additional airfare surcharge of VND 2,000,000.

SÁNG
MORNING

Ngày 2 / Day 2

Ngày 3 / Day 3

Ngày 4 / Day 4

Ngày 5 / Day 5

Ngày 6 / Day 6

Ngày 7 / Day 7

Tập trung tại sân bay Tân
Sơn Nhất International
Terminal
Gather at Tan Son Nhat
International Terminal

Học viện Phát triển Quản lý
Singapore - MDIS

Học viện Phát triển Quản lý
Singapore - MDIS

Học viện Phát triển Quản lý
Singapore - MDIS

Học viện Phát triển Quản lý
Singapore - MDIS

Khởi hành đến Malaysia
Travel to Malaysia

Trả phòng
Resort Check Out

Lớp học Tiếng Anh 1
English Unit 1
Các nhân tố liên quan đến
môi trường
Interactions in the Environment

Lớp học Tiếng Anh 2
English Unit 2
Đa dạng Sinh Học
Biodiversity

Lớp học Tiếng Anh 3
English Unit 3
Thực vật và sự phát triển
Growth and Changes in Plants

Lớp học Tiếng Anh 4
English Unit 4
Không Khí và Nước trong
môi trường
Air and Water in the
Environment

Thám hiểm & vui chơi
thỏa thích tại LEGOLAND
Explore LEGOLAND
Theme Park

Di chuyển đến
sân bay Changi
Travel by coach to
Changi airport

Tham quan nhà máy kẹo
socola và mua sắm tại
CT Square

Nội dung chương trình
có thể được điều chỉnh
theo thực tế.
The content will be modified
if needed.

Ăn trưa trên máy bay
Enjoy Lunch on the plane

CHIỀU
AFTERNOON

Đến sân bay Changi
Arrive at Changi airport

TỐI
EVENING

Sample schedule

Lịch trình tham khảo

Ngày 1 / Day 1

Di chuyển đến D’Resort
Proceed to D’Resort
Nhận phòng
Check-in

Tiệc chào mừng
- Kỹ năng mềm: Phương
pháp ứng xử trong môi
trường đa văn hoá
Welcome Dinner
- Soft-Skills: How to live in
a multicultural society?

National University of Singapore NUS
- Học về thuyết Tiến Hoá
- Quan sát trực quan bộ xương
Khủng Long lớn nhất Châu Á tại
Lee Kong Chian
NUS
- Learn about Evolution
- Witness the largest Dinosaur bone in
Asia at Lee Kong Chian Natural
History Museum

Tham quan Công viên
Merlion
Merlion Park
Hoạt động học nhóm và
trao thưởng
Daily assessment and
rewards

Tham quan River Safari
- Học về đa dạng sinh học tại
rừng nhiệt đới
- Thăm các chú Gấu Trúc
nổi tiếng
River Wonder
- Learn about Biodiversity in
rain forests
- Observe the famous Pandas

Hoạt động học nhóm và
trao thưởng
Daily assessment and rewards

Tham quan đập nước Marina,
vườn cây khổng lồ tại Gardens
by the Bay
- Học về mối liên đới giữa thực
vật và các giá trị văn hoá
Singapore
Marina Barrage, Gardens by the
Bay and Supertree
- Learn about the connection
between plants & cultural values

Xem nhạc nước tại Marina Bay
Sands: “Spectra – A Light and
Water Show”
Experience “Spectra – A Light and
Water Show” at Marina Bay Sands
Hoạt động học nhóm và
trao thưởng
Daily assessment and rewards

Tham quan nhà máy tái chế
nước NEWater
- Học về phát triển bền vững
và công nghệ xử lý
nước thải
NEWater Plant
- Learn about sustainable
development and waste
water treatment technology

Hoạt động học nhóm
và trao thưởng
Daily assessment and
rewards

Visit to chocolate factory &
Shopping at CT Square

Trở về Singapore
Return to Singapore

Khám phá những kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng và những điểm đến không thể bỏ
qua tại Úc: Bảo tàng Melbourne, Great Ocean Road, hẻm núi Loch Ard, Tòa nhà
Quốc hội Canberra, Nhà hát Opera Sydney, Bãi biển Bondi, Thủy cung Sea Life
Sydney…
Discover famous natural wonders and must-see destinations in Australia such as:
Melbourne Museum, Great Ocean Road, Loch Ard Gorge, Canberra Parliament House,
Sydney Opera House, Bondi Beach, Sea Life Sydney Aquarium, etc.
Tham quan các trường đại học hàng đầu tại Úc: Đại học Melbourne, Đại học
Sydney, Đại học Monash, Đại học Deakin, Đại học Công nghệ Sydney…
Visit top universities in Australia: Melbourne University, Sydney University, Monash
University, Deakin University, UTS, etc.
Rèn luyện kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh qua khám phá văn hóa, lịch sử tại Úc và
giao lưu với người bản địa.
Practice English communication skills through exploring the culture and history of
Australia and interacting with native speakers.
Trải nghiệm cuộc sống của du học sinh với 2 tuần ở ký túc xá, tham gia các lớp học
Tiếng Anh và kỹ năng tại Đại học Melbourne và Đại học Sydney.
Explore international student life with a 2-week dormitory experience, and participate
in English and soft skills.

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT / KEY ACTIVITIES
Thưởng thức các trò chơi trên biển và vui đùa với gấu Koala tại Great Ocean Road.
Enjoy sea games and play with koalas at Great Ocean Road.
Khám phá thế giới hải dương phong phú tại thủy cung Sea Life Sydney.
Explore the diverse oceanic world at Sea Life Sydney Aquarium.
Du ngoạn các biểu tượng Sydney như Opera House, ngắm nhìn cầu cảng Sydney trên du thuyền.
Iconic Sydney landmarks such as the Opera House and the Sydney Harbor Bridge by cruise boat.

MELBOURNE – CANBERRA – SYDNEY

LỚP / GRADES 5 - 10
Hạn chót đăng ký / Registration deadline

15.06.2023
2 tuần trải nghiệm mùa đông độc đáo
tại 3 thành phố đáng sống nhất nước Úc.
2 weeks of an Australian winter experience
in 3 of the most popular cities.

Đăng ký trước ngày 25.04.2023 để được giữ giá ưu đãi. / Register before April 25th,
2023 to keep the best price offer and promotional discount.
Chi phí cao hơn 5.000.000 VNĐ nếu đăng ký sau ngày 25.04.2023 và phụ phí vé máy
bay 5.000.000 VNĐ nếu đăng ký sau ngày 31.05.2023. / If registering after April 25th,
2023, the trip cost will increase by VND 5,000,000. If registering after May 31th, 2023,
there will also be an additional airfare surcharge of VND 5,000,000.

Ngày 1 / Day 1

Ngày 2 / Day 2

Ngày 3 / Day 3

Ngày 4 / Day 4

Tham gia buổi định hướng văn
hóa tại Đại học Melbourne
Take part in a cultural orientation
session at The University of
Melbourne

Lớp học: Kỹ năng Tiếng Anh
tại Đại học Melbourne
Class: English Skills in The
University Of Melbourne

Lớp học: Kỹ năng Tiếng Anh
tại Đại học Melbourne
Class: English Skills in The
University Of Melbourne

Rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng
Anh và làm việc nhóm qua khám
phá văn hóa - lịch sử tại BẢO TÀNG
MELBOURNE
Practice English communication skills
and teamwork through the culture &
history discovery at the MELBOURNE
MUSEUM

Tìm hiểu cuộc sống nông thôn
tại trang trại CHESTERFIELD
Learn about rural life at the
CHESTERFIELD

Hướng dẫn và tham quan
ĐẠI HỌC MONASH và
ĐẠI HỌC DEAKIN
Guided tour of MONASH
UNIVERSITY and DEAKIN
UNIVERSITY

Du ngoạn các biểu tượng Sydney
như OPERA HOUSE, ngắm nhìn
CẦU CẢNG SYDNEY trên du
thuyền và thưởng thức OPERA
SYDNEY SHOW (tùy chọn)
Visit iconic Sydney landmarks such as
the OPERA HOUSE, SYDNEY HARBOR
BRIDGE by boat cruise or the OPERA
SYDNEY SHOW (optional)

Thực hành kỹ năng lãnh đạo
và hoạt động ngoại khóa
trong khuôn viên ĐẠI HỌC
SYDNEY
Practice Leadership Skills and
Extracurricular Activities on
campus at THE UNIVERSITY OF
SYDNEY

Tham quan và làm quen với
thế giới công nghệ. Thuyết
trình dự án STEM tại Đại Học
Công Nghệ SYDNEY (UTS)
Take a tour and get acquainted
with the world of technology.
Presenting a STEM project at the
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
SYDNEY (UTS)

Ngày 5 / Day 5

Ngày 6 / Day 6

Ngày 7 / Day 7

CHIỀU
AFTERNOON

Khởi hành đến Melbourne
Depart for Melbourne

Check in EUREKA
TOWER – ngắm toàn cảnh
thành phố Melbourne
Check in EUREKA TOWER –
panoramic view of
Melbourne city

Thưởng thức các trò chơi
trên biển và vui đùa với
gấu Koala
Enjoy sea games and play
with Koalas
Bồi dưỡng ý thức về tính
tự chủ và tinh thần
trách nhiệm, trải nghiệm
kỳ quan thế giới
GREAT OCEAN ROAD
Cultivate a sense of autonomy
and responsibility, experience
one of the world wonders at
the GREAT OCEAN ROAD

Chiêm ngưỡng thiên
nhiên kỳ vĩ tại hẻm núi
LOCH ARD
Admire the magnificent
nature at LOCH ARD
Khởi hành về ký túc xá
Depart for the dormitory

Khởi hành đi Canberra
Travel to Canberra
Tìm hiểu trung tâm văn hóa,
chính trị Canberra
Explore the cultural and political
center of Canberra
Tham quan Nghị viện PARLIAMENT HOUSE và thưởng thức
ẩm thực tại CHINA TOWN
Visit PARLIAMENT HOUSE and
enjoy food in CHINA TOWN

SÁNG
MORNING

Tuần 2 / Week 2

CHIỀU
AFTERNOON

Sample schedule

Lịch trình tham khảo

SÁNG
MORNING

Tuần 1 / Week 1

Khởi hành đến Sydney
Depart for SYDNEY

Gặp gỡ những nhân vật
nổi tiếng tại MADAME
TUSSAUDS
Take photos with celebrity
look-alike statues at
MADAME TUSSAUDS

Xây dựng tinh thần đồng
đội qua các hoạt động trên
bãi biển BONDI BEACH và
bến cảng DARLING
Build team spirit through
activities on BONDI BEACH
and DARLING Wharf

Cùng nhau khám phá
thế giới hải dương
phong phú tại thủy
cung SEA LIFE SYDNEY
Explore the diversity of the
oceanic world at SEA LIFE
SYDNEY AQUARIUM

Mua sắm thỏa thích và
khám phá cuộc sống về
đêm nhộn nhịp tại Sydney
Sydney's nightlife – explore
and shop

Tiệc chia tay Sydney
Farewell party in Sydney

Tạm biệt Sydney
Trở lại Việt Nam
Goodbye Sydney
Return to Vietnam

Khám phá thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và con người nước Mỹ.
Discover American nature, culture, history and people.
Tìm hiểu hệ thống Giáo dục Đại học và các trường Đại học danh tiếng.
Learn about the higher education system at top universities.
Định hướng ngành nghề tương lai, hoạch định kế hoạch học tập cho bản thân.
Orient future career progression and build a study plan.
Nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh với người bản địa.
Improve English communication skills with native speakers.
Phát triển kỹ năng đội nhóm và kỹ năng giải quyết vấn đề.
Develop teamwork and problem-solving skills.
Trải nghiệm cuộc sống của du học sinh với 2 tuần ở ký túc xá, tham gia các lớp học
Tiếng Anh và kỹ năng tại các trường đại học hàng đầu tại Mỹ.
Explore international student life with a 2-week dormitory experience, and participate
in English and soft skills classes at world-renowned universities in the USA.

BOSTON - NEW YORK

LỚP / GRADES 8 - 10
2 tuần trải nghiệm môi trường Đại học tại Mỹ.
2 weeks experiencing the advanced educational environment
at top universities in the USA.
Hạn chót đăng ký / Registration deadline

15.06.2023

Định hướng tương lai và lập kế hoạch thiết thực qua hành trình khám phá các
trường đại học và các danh thắng nổi tiếng bờ Đông nước Mỹ.
Practical future orientation and planning through university tours and famous
sightseeing tours on the east coast of the USA.
- 4 trường đại học danh tiếng: Harvard, MIT, New York, Boston.
4 prestigious universities: Harvard, MIT, NYU, Boston University.
- Khám phá những điểm đến không thể bỏ qua: Tượng Nữ thần Tự do, Đài quan sát
One World, Công viên Trung tâm, Viện Bảo tàng Mỹ Thuật Metropolitan, Quảng
trường Thời Đại, Tòa nhà Empire State, Khu DUMBO, cầu Brooklyn, Tòa nhà New
State , Công viên giải trí Canobie Lake…
Discover the must-see destinations: Statue of Liberty, One World, Central Park, The
Metropolitan Museum of Art, Time Square, Empire State Building, DUMBO, Brooklyn
Bridge, New State House, Canobie Lake Amusement Park, etc.

Đăng ký trước ngày 25.04.2023 để được giữ giá ưu đãi. / Register before April 25th,
2023 to keep the best price offer and promotional discount.
Chi phí cao hơn 5.000.000 VNĐ nếu đăng ký sau ngày 25.04.2023. / If registering
after April 25th, 2023, the trip cost will increase by VND 5,000,000.

Ngày 1 / Day 1

Ngày 2 / Day 2

Ngày 3 / Day 3

Ngày 4 / Day 4

Ngày 5 / Day 5

Ngày 6 / Day 6

Ngày 7 / Day 7

Nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng
Anh và nghiên cứu lịch sử, văn
hóa tại các biểu tượng của thành
phố NewYork như tượng NỮ
THẦN TỰ DO, đài quan sát ONE
WORLD, bảo tàng và công viên
tưởng niệm 911
Improve your English communication
skills, study history and culture at
New York City icons such as THE
STATUE OF LIBERTY, ONE WORLD,
911 MUSEUM

Tham gia chương trình Học tiếng Anh
theo dự án được thiết kế bởi giáo sư
Đại học Stanford
Participate in the project-based English
learning programme designed by
Stanford professors

Khám phá nhịp sống sôi động của
thành phố New York tại công viên
TRUNG TÂM, bảo tàng NGHỆ THUẬT
METROPOLITAN, quảng trường Thời
Đại và tòa nhà EMPIRE STATE
Explore the vibrant rhythms of New York
City at CENTRAL PARK, METROPOLITAN
MUSEUM OF ART , TIMES SQUARE and
EMPIRE STATE BUILDING

Tham quan trường đại học
New York
Visit New York University

Lớp học Tiếng Anh
theo dự án
Project-based English
class

Tạm biệt New York
Goodbye New York

Hòa mình vào hơi thở nghệ
thuật hiện đại tại DUMBO
LOOKOUT và ngắm nhìn
CẦU BROOKLYN
Experience modern art at
DUMBO LOOKOUT and see the
BROOKLYN BRIDGE

Lớp học Tiếng Anh
theo dự án
Project-based English
class

Lớp học Tiếng Anh theo
dự án
Project-based English class

Học sinh thuyết
trình cuối khóa
Present at the end of
the course

Tham quan môi trường &
quy trình tuyển sinh tại
MASSACHUSETTS
INSTITUTE OF TECHNOLOGY
(MIT)
Visit MIT

Tiệc chia tay
Farewell party

Chào mừng đến NEW YORK
Welcome to NEW YORK

CHIỀU
AFTERNOON

Nhận phòng tại Ký túc xá
Check-in at dormitory
Tiệc chào mừng
Welcome Party

Lớp học Tiếng Anh theo dự án
Project-based English class

Đắm chìm trong không gian nhạc kịch
tại BROADWAY SHOW (tùy chọn)
Immerse yourself in the best musical
theatre in the world with a
BROADWAY SHOW (optional)

Khởi hành đến Boston
Travel to Boston

SÁNG
MORNING

Tuần 2 / Week 2

CHIỀU
AFTERNOON

Sample schedule

Lịch trình tham khảo

SÁNG
MORNING

Tuần 1 / Week 1

Tham quan khuôn viên
trường và quy trình
tuyển sinh tại đại học
BOSTON
Visit the campus and
understand the admissions
process of BOSTON
UNIVERSITY

Tìm hiểu và thuyết trình tiếng
Anh về hệ thống pháp luật
Hoa Kỳ tại tòa án BOSTON
Learn and present in English about
The U.S. legal system at the Boston
COURT HOUSE

Lớp học Tiếng Anh theo dự án
Project-based English class

Lớp học Kỹ năng Tiếng Anh
University class English skills

Tham quan tòa nhà
NEW STATE và mua sắm thỏa
thích tại trung tâm Boston
Visit NEW STATE HOUSE and shop in
Downtown Boston

Tham quan môi trường & quy trình
tuyển sinh tại Đại học HARVARD
Learn about the environment & admissions
process at HARVARD UNIVERSITY

Xây dựng tinh thần đồng đội cùng các
hoạt động thú vị tại công viên giải trí
CANOBIE LAKE
Create team spirit with fun activities at
CANOBIE LAKE AMUSEMENT PARK

Tự do khám Boston
Explore Boston

Khởi hành về
Việt Nam
Return to
Vietnam

TỎA SÁNG TÀI NĂNG TẠI

LET YOUR TALENTS SHINE AT THE

Lễ hội tổng kết những thành quả của học sinh
trên các lĩnh vực thể lực, trí lực, nghệ thuật và năng khiếu.

I
ƯU ĐÃ M
KÝ SỚ
ĐĂNG

An annual festival to highlight students' achievements
in the areas of physical skill, intellect, arts and talents.

Ngày hội mùa hè được chờ đợi nhất tại VAS.
The most anticipated summer festival at VAS.

Triển lãm các sản phẩm, dự án học tập của học sinh.

Exhibition of Project-based learning products made by students.

Trải nghiệm các thử thách trí tuệ, thể lực hấp dẫn.
Experience intellectual and physical challenges.

“Phố ẩm thực” với nhiều món ăn đa dạng, hấp dẫn.
Food stations with diverse and delicious cuisine.

Hòa mình vào âm nhạc sôi động và thể hiện tài năng cùng ban nhạc.
Immerse in vibrant music and confidently join in with the live band.

Thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc của chính học sinh và giáo viên.
Enjoy unique performances by students and teachers.

Giảm 10% học phí khi đăng
ký và đóng tiền trọn khóa
trước ngày / 10% discount on
tuition fee for full payment before

Giảm 5% học phí khi đăng ký
và đóng tiền trọn khóa trước
ngày / 5% discount on tuition fee
for full payment before

25.04.2023

25.05.2023

Đăng ký tại / Register at
7 cơ sở của VAS / 7 campuses of VAS
Hotline: 0911 26 77 55
summercamps.vas.edu.vn

