
16 THÁNG 7– 10 THÁNG 8, 2018

CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ ESL 2018 
CHƯƠNG TRÌNH CAM KẾT SẼ CẢI THIỆN KHẢ NĂNG TIẾNG ANH 

VÀ TÍCH LŨY NIỀM VUI TẠI KHU VỰC DUYÊN HẢI, CANADA 



	

 

ĐỐI TƯỢNG 
Chương trình trại hè tiếng Anh 
ESL-Khám phá các tỉnh duyên 
hải dành cho các bạn học sinh 
có độ tuổi từ 11 đến 18, muốn 
đồng thời cải thiện các kỹ năng 
tiếng Anh cũng như khám phá 
bờ biển phía đông xinh đẹp của 
Canada.


THỜI GIAN 
Ngày 16/07/2018 đến 10/08/2018 
(Đến Canada ngày 15/07/2018)


CHI PHÍ 
$3500.00 CAD


CHƯƠNG TRÌNH 
BAO GỒM 
Cung cấp các đồ dùng học tập 
và sách vở, chỗ ở gồm giường 
ngủ, ba bữa ăn mỗi ngày, được 
tham gia tất cả các hoạt động 
trong lịch trình được hỗ trợ đi lại 
và đưa đón tại sân bay..


CÁCH THỨC NỘP 
HỒ SƠ 
1. Hoàn thiện đơn đăng ký giấy 

hoặc online tại website 
www.sussexchristianschool.ca 


2. Thanh toán lệ phí bằng thẻ tín 
dụng hoặc đặt cọc trực tiếp.


3. Bạn sẽ nhận được email xác 
nhận ngay khi hoàn thành đơn 
và đóng tiền đầy đủ.


4. Hạn cuối nhận đơn đến ngày 
30/05/2018. 

CHƯƠNG TRÌNH 
Khi tham gia chương trình trại 
hè, học sinh có sẽ được trải 
nghiệm các lớp học ESL vui 
nhộn và đầy thử thách vào mỗi 
buổi sáng. Mỗi buổi học sẽ kéo 
dài 4 tiếng và các em sẽ được 
chia ra thành từng nhóm nhỏ. 
Các lớp học được diễn ra dưới 
sự bao quát chặt chẽ của các 
giáo viên, nhằm đảm bảo từng 
học sinh được phát triển toàn 
diện các kỹ năng ngôn ngữ như 
đọc, viết hay hay giao tiếp bằng 
tiếng Anh. Buổi chiều sẽ là 
khoảng thời gian dành cho các 
hoạt động ngoại khóa vui nhộn, 
địa điểm tổ chức sẽ tập trung ở 
các khu vực thuộc các tỉnh 
bang duyên hải Canada. Có rất 
nhiều sự lựa chọn cho các em 
như bơi lội, bóng rổ, du lịch 
biển, thăm bảo tàng, khám phá 
các hang đá, xem cá voi hay đi 
bộ, các hoạt động “truyền thống 
Canada”, ngoài ra còn có ba 
chuyến tham quan đến các địa 
điểm nổi tiếng tại các tỉnh trong 
khu vực duyên hải.


ƯU ĐIỂM KHI THAM 
DỰ TRẠI HÈ ESL 
• Đảm bảo cải thiện vốn tiếng 

Anh!

• Sĩ số lớp học nhỏ và sự quan 

tâm đến từng cá nhân!

• Đội ngũ nhân viên tận tình!

• Cơ hội để trải nghiệm và 

khám phá bờ đông xinh đẹp 
của Canada! 

Lịch trình hàng ngày điển hình : 


8:00-8:30 AM – Ăn sáng

8:30-10:00 AM – Học tiếng Anh

10:00-10:15 AM	 – Nghỉ giải lao

12:00-12:45 PM – Ăn trưa

12:45-1:45 PM – Các hoạt động đặc biệt

1:45-2:00 PM – Nghỉ giải lao

2:00-3:25 PM – Học tiếng Anh

5:00-6:00 PM – Ăn tối

7:00-8:00 PM – Giờ học chung/Hoạt động

8:00-10:00 PM – Sinh hoạt vào buổi tối


THÔNG TIN LIÊN HỆ 
Trại hè tiếng Anh Khám Phá Khu vực Duyên hải


Mrs. Vicky Lee – Giám đốc chương trình

45 Chapman Drive • Sussex, NB  E4E 1M4 • Canada 


ĐT: 506-433-4005 • DĐ: 506-567-9538

Email: vlee@sussexchristianschool.ca  

Website: www.sussexchristianschool.ca

HOẠT ĐỘNG THEO  
LỊCH TRÌNH

HOẠT ĐỘNG THEO LỊCH 
TRÌNH
•  Thành phố Sussex, New Brunswick–

Chuyến đi bộ dã ngoại /Công viên 
O’Connell 

• Thành phố Fredericton, NB-Thủ phủ 
của tỉnh bang New Brunswick–Thăm 
chợ và Trung tâm mua sắm 

• St.Martin’s NB–Thăm các hang đá đỏ 
ven biển  

•  Hopewell, NB–Hopewell Rocks–Đi 
dạo tham quan Hopewell Rocks, bên 
bờ Đại Tây Dương, Canada 

•  Prince Edward Island–mua sắm, tham 
quan các địa điểm du lịch và các bãi 
biển 

•  Halifax, Nova Scotia–Thủ phủ của 
Nova Scotia–mua sắm và tham quan 
các địa điểm du lịch  

•  Các hoạt động khác: bơi lội, xem 
phim, chơi bóng chuyền, đốt lửa trại 
và nhiều hoạt động khác! 

Chương trình Trại hè tiếng 
Anh ESL Khám phá khu vực 
Duyên hải được tổ chức bởi 
Sussex Christian School.


www.sussexchristianschool.ca

http://www.sussexchristianschool.ca
http://www.sussexchristianschool.ca

