ΛIS ACADEMIC SKILL ENHANCEMENT PROGRAM
“A Way for Your Child to Sharpen Learning Skills"
Session 1: June 18 to June 29 (09:00am to 12:00pm)
Grades Offered To
Division

Course Name

Teacher

(Grade as of
2018-19 School Year)

Cost

ES

English Language Skills to Improve
Speaking, Reading, Writing and
Grammar

Julie Klein

Grade 1 – Grade 5

4,500,000VND

MS

Mathematics: Number Sense (prealgebra, algebra)

Aaron Brown

Grade 6 – Grade 8

4,500,000VND

MS

Middle School Science

John Patrick

Grade 6 – Grade 9

4,500,000VND

Session 2: July 2 to July 13 (09:00am to 12:00pm)
Grades Offered To
Division

Course Name

Teacher

(Grade as of
2018-19 School Year)

Cost

ES

English Language Skills To Improve
Speaking, Reading, Writing and
Grammar

Julie Klein

Grade 1 – Grade 5

4,500,000VND

MS

Mathematics: Solving Equations
(pre-algebra, algebra)

Aaron Brown

Grade 6 – Grade 8

4,500,000VND

MS

Middle School Science

John Patrick

Grade 6 – Grade 9

4,500,000VND

Session 3: July 16 to July 27 (09:00am to 12:00pm)
Grades Offered To
Division

Course Name

Teacher

(Grade as of
2018-19 School Year)

Cost

ES

English Language Skills To Improve
Speaking, Reading, Writing and
Grammar

Julie Klein

Grade 1 – Grade 5

4,500,000VND

MS

Mathematics: Probability (prealgebra, algebra)

Aaron Brown

Grade 6 – Grade 8

4,500,000VND

MS

Middle School Science

John Patrick

Grade 6 – Grade 9

4,500,000VND

HS

IB Geography Preparation

Hannah Thomas

Grade 11 – Grade 12

4,500,000VND

Chương trình Nâng cao Kỹ năng Học thuật
“Một bước chuẩn bị và rèn luyện các kỹ năng học tập”
Khóa 1: Từ 18/06/2018 đến 29/06/2018 (09:00 – 12:00)
Khối Lớp đăng ký
Khối

Tên Môn học

Giáo viên

(Khối lớp của
Năm học 2018-19)

Chi phí

Kỹ năng Anh ngữ tập trung về Nói,
Đọc, Viết và Ngữ pháp

Cô Julie Klein

Lớp 1- 5

4.500.000VNĐ

THCS

Toán học: Ý nghĩa các con số
(Tiền Đại số và Đại số)

Thầy Aaron Brown

Lớp 6-8

4.500.000VNĐ

THCS

Khoa học

Thầy John Patrick

Lớp 6- 9

4.500.000VNĐ

Tiểu học

Khóa 2: Từ 02/07/2018 đến 13/07/2018 (09:00 – 12:00)
Khối Lớp đăng ký
Khối

Tên Môn học

Giáo viên

(Khối lớp của
Năm học 2018-19)

Chi phí

Kỹ năng Anh ngữ tập trung về Nói,
Đọc, Viết và Ngữ pháp

Cô Julie Klein

Lớp 1- 5

4.500.000VNĐ

THCS

Toán học: Giải Phương trình
(Tiền Đại số và Đại số)

Thầy Aaron Brown

Lớp 6-8

4.500.000VNĐ

THCS

Khoa học

Thầy John Patrick

Lớp 6- 9

4.500.000VNĐ

Tiểu học

Khóa 3: Từ 16/07/2018 đến 27/07/2018 (09:00 – 12:00)
Khối Lớp đăng ký
Khối

Tên Môn học

Giáo viên

(Khối lớp của
Năm học 2018-19)

Chi phí

Kỹ năng Anh ngữ tập trung về Nói,
Đọc, Viết và Ngữ pháp

Cô Julie Klein

Lớp 1- 5

4.500.000VNĐ

THCS

Toán học – Xác suất
(Tiền Đại số và Đại số)

Thầy Aaron Brown

Lớp 6-8

4.500.000VNĐ

THCS

Khoa học

Thầy John Patrick

Lớp 6- 9

4.500.000VNĐ

THPT

Môn Địa Lý để chuẩn bị cho Chương
trình Tú tài Quốc tế (IB)

Cô Hannah Thomas

Lớp 11-12

4.500.000VNĐ

Tiểu học

Elementary School Courses Descriptions
(To help prepare for Middle School)
English Language Skills To Improve Speaking, Reading, Writing and Grammar with Ms. Julie Klein
(Session 1, 2 and 3)
The course will focus on reading, writing, grammar, and improving English skills. We will do this by using
fun games that encourage English Language skills, acting out plays when reading, reading fun books, and
writing their own books full of stories. We will also use worksheets to focus in directly on grammar skills
students are weak in.

Middle School Courses Descriptions
(Students entering Grade 6 can sign up for MS Courses)
Mathematics: Number Sense (pre-algebra, algebra) with Mr. Aaron Brown
(Session 1 only)
This section prepares students for Middle School Mathematics by providing coursework and activities that
further develop their sense of numbers
Mathematics: Solving Equations (pre-algebra, algebra) with Mr. Aaron Brown
(Session 2 only)
This section prepares students for Middle School Mathematics by providing coursework and activities that
further develop their ability to solve equations and inequalities.
Mathematics: Probability (pre-algebra, algebra) with Mr. Aaron Brown
(Session 3 only)
This course prepares students for skills in Middle School Mathematics by providing coursework and
activities that further develop their abilities in probability and data analysis.

Science with Mr. JP (Session 1, 2 and 3)
Give your student a competitive edge in their science education. During summer school, your child will
explore the depths of science while developing their logical reasoning and problem-solving skills. Mr. JP,
our 8th grade science teacher, has designed a summer science program that promotes learning at all levels
and backgrounds. Not only will your students have fun conducting experiments, they will be actively
engaged in expanding their science education thus preparing them for the upcoming school year. You can
expect your students to come home excited about what they have accomplished in their summer science
class.

High School Courses Descriptions
IB Geography Preparation Grades 11-12 with Ms. Hannah Thomas
(Session 3 only)
The course would study essential geographical skills and concepts to aid in understanding and to prepare
for success in IB Geography. This Course will cater to students in Grade 11 and 12.

Mô tả Môn học Khối Tiểu học
(Chương trình chuẩn bị cho khối THCS)
Kỹ năng Anh ngữ Kỹ năng Anh ngữ tập trung về Nói, Đọc, Viết và Ngữ pháp: Cô Julie Klein
(Thời gian học: Khóa 1, 2 và 3)
Khóa học sẽ tập trung vào kỹ năng đọc, viết, ngữ pháp và nâng cao tổng quan khả năng Anh ngữ. Hoạt
động của lớp học bao gồm tổ chức các trò chơi vui nhộn để khuyến khích thực hành kỹ năng Anh ngữ,
thực hành diễn xuất qua các bài tập đọc, hoạt động đọc sách theo chủ đề và viết về các câu chuyện của
chính mình. Học sinh cũng sẽ được thực hành phát triển các kỹ năng ngữ pháp còn hạn chế.

Mô tả Môn học khối THCS
(Học sinh chuẩn bị vào Lớp 6 có thể đăng ký các môn học khối THCS)
Toán học – Ý nghĩa các con số (Tiền Đại số và Đại số): Thầy Aaron Brown
(Thời gian học: Khóa 1)
Khóa học này chuẩn bị kiến thức cho học sinh trước khi bước vào chương trình Toán khối THCS thông
qua các bài tập và hoạt động trong lớp nhằm phát triển sự hiểu biết của các em về các con số.
Toán học – Giải Phương trình (Tiền Đại số và Đại số): Thầy Aaron Brown
(Thời gian học: Khóa 2)
Khóa học này chuẩn bị kiến thức cho học sinh trước khi bước vào chương trình Toán học khối THCS thông
qua các bài tập và hoạt động trong lớp nhằm phát triển kỹ năng giải bài tập liên quan đến phương trình và
bất phương trình.
Toán học – Xác suất (Tiền Đại số và Đại số): Thầy Aaron Brown
(Thời gian học: Khóa 3)
Khóa học này chuẩn bị kiến thức cho học sinh trước khi bước vào chương trình Toán học khối THCS thông
qua các bài tập và hoạt động trong lớp nhằm phát triển kỹ năng trong các bài tính xác suất và phân tích dữ
liệu.
Khoa học: Thầy JP
(Thời gian học: Khóa 1, 2 và 3)
Khóa học sẽ mang lại cho học sinh nhiều kiến thức thú vị và bổ ích trong môn Khoa học. Trong suốt thời
gian hè tại trường, các em sẽ được khám phá chiều sâu của khoa học cũng như phát triển khả năng lý
luận logic và kỹ năng giải quyết vấn đề. Thầy JP – Giáo viên khoa học khối Lớp 8 đã thiết kế một chương
trình khoa học mùa hè nhằm thúc đẩy quá trình học tập ở mọi nền tảng và trình độ. Học sinh không chỉ sẽ
hứng thú khi tiến hành các thí nghiệm mà còn có được sự gắn kết tích cực trong việc mở rộng kiến thức
về khoa học để chuẩn bị cho năm học sắp tới. Quý phụ huynh chắc chắn sẽ được nghe con em mình chia
sẻ về những điều thú vị mà các em đã học được trong lớp khoa học mùa hè này.

Mô tả Môn học khối THPT
Môn Địa Lý để chuẩn bị cho chương trình Tú tài Quốc tế (IB) dành cho học sinh Lớp 11 và 12: Cô
Hannah Thomas
(Thời gian học: Khóa 3)
Khóa học này sẽ nghiên cứu các kỹ năng và khái niệm cần thiết để giúp học sinh hiểu và chuẩn bị cho môn
Địa lý của chương trình Tú tài Quốc tế (IB). Khoá học chỉ dành cho học sinh Lớp 11 và 12.

