Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017
CHƢƠNG TRÌNH THAM QUAN HỌC TẬP QUỐC TẾ HÈ 2018
Kính gửi: Các quý vị phụ huynh học sinh
Trước nhu cầu và mong muốn của phụ huynh, học sinh trong nhà trường về việc tăng cường
hợp tác quốc tế, tạo cơ hội để các con được tham quan, học tập, giao lưu tại các quốc gia khác
trên thế giới, trường THCS Lê Quý Đôn trân trọng tổ chức chương trình DU HỌC HÈ 2018.
Các học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 sẽ được giao lưu, học tiếng Anh với học sinh quốc tế, khám
phá những địa danh nổi tiếng thông qua chương trình du học tại Anh-Pháp-Bỉ (chương trình
1), Mỹ (chương trình 2), Đan Mạch - Na Uy - Thụy Điển (Chương trình 3) và Singapore Malaysia (Chương trình 4).
Chương trình là nơi để các con phát triển kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tư duy độc lập,
sinh hoạt tự lập hơn, có được sự tự tin qua những trải nghiệm đa dạng. Các con sẽ học tiếng
Anh, trải nghiệm giáo dục tại các trường học uy tín ở địa phương đến thăm. Ngoài ra, các con
còn được lựa chọn tham gia các hoạt động ngoài trời hấp dẫn như chèo thuyền, bóng chuyền
bãi biển, bóng đá,... Không những thế, các con sẽ được mở rộng vốn kiến thức về địa lý, văn
hóa, lịch sử khi đến thăm các cảnh quan thiên nhiên, công trình, kiến trúc tại các quốc gia.
Năm nay, lần đầu tiên nhà trường triển khai hoạt động này cùng với Trường Quốc tế liên cấp
Việt Úc - ngôi trường cùng hệ thống - đơn vị đã có 6 năm tổ chức các chương trình du học hè.
Do đó, nhà trường mong muốn không chỉ mang tới chương trình hè bổ ích mà còn đảm bảo an
toàn và sự tin tưởng với phụ huynh, học sinh.
Trường THCS Lê Quý Đôn - Hà Nội tin rằng các em học sinh sẽ có những trải nghiệm không
thể nào quên khi tham gia các chương trình du học hè 2018.
Nếu cần biết thêm thông tin, xin mời quý vị liên hệ với Văn phòng nhà trường.
PHIẾU ĐĂNG KÝ
(Vui lòng nộp lại phiếu này và 20.000.000 VNĐ tiền đặt cọc tại phòng Tài vụ nếu đăng ký
chương trình 1, 2, 3 hoặc 10.000.000VNĐ nếu đăng ký chương trình 4. Tiền đặt cọc không
được hoàn lại nếu quý vị quyết định không cho con đi nữa.)
Tôi muốn đăng ký cho con tham gia chương trình:
Anh-Pháp-Bỉ
Uy-Thụy Điển
Singapore
Singapore - Malaysia

Mỹ

Đan Mạch-Na

trong dịp nghỉ hè năm 2018.
Họ và tên học sinh ___________________________________________Lớp ____________
Họ và tên phụ huynh _____________________________________ Chữ ký ______________

Dự kiến ban đầu
Chƣơng trình
1
Anh-Pháp-Bỉ

Thời gian

Chƣơng trình 2
Mỹ

Chƣơng trình 4

Chƣơng trình 3
Đan Mạch-Na
Uy-Thụy Điển

Singapore

Malaysia
Tour 1:
04/06/2018 14/06/2018

1/7/2018 22/7/2018

7/7/201828/7/2018

30/6/201821/7/2018

(3 tuần)

(3 tuần)

(3 tuần)

Tour 2:
18/06/2018 28/06/2018
(10 ngày)

Đối tƣợng
Chí phí dự
kiến (bao gồm
vé máy bay,
tiền ăn uống đi
lại, bảo hiểm
du lịch, chi phí
tham quan
trong chương
trình, học tiếng
Anh, hoạt động
tập thể)
Lệ phí visa
(không hoàn
hủy trong bất
kỳ trường hợp
nào)
Hạn đăng ký

Học sinh từ lớp 6 đến lớp 9

130.000.000
VNĐ

▪ Anh:
3.200.000
VNĐ
▪ Schengen:
2.300.000
VNĐ
15/01/2018

130.000.000
VNĐ

3.680.000
VNĐ

30/03/2018

Học sinh lớp 9

120.000.000
VNĐ

15/01/2018

Tour 1:
04/06/2018 18/06/2018
Tour 2:
18/06/2018 02/07/2018
(2 tuần)

Học sinh từ lớp 6 đến lớp 9

38.999.000
VNĐ

2.200.000
VNĐ

Singapore

0

15/05/2018

50.999.000
VNĐ

0

15/05/2018

