April 17, 2018
Re: ΛIS Summer School 2018 | Introducing Full-day and Half-day Programs
Dear Parents,
We are very pleased to introduce to you the exciting offer of this year’s Summer Programs which include a
variety of both full day and half day options. All programs will be taken place at the Nha Be Campus, adding
better facilitation of learning and camp activities.
A. FULL DAY PROGRAM | ACADEMIC ENGLISH ENRICHMENT & FULL STEAM AHEAD
The 6 week full-day program is designed to assist students with enhancing their academic English language
skills for their continued success in their mainstream studies.
The full-day program consists of 2 parts within each day: Academic English Enrichment Program (half-day) and
Full STEAM Ahead Camp (half-day).
Academic English Enrichment Program is guided by the ΛIS standards of Grades 1-9 English Language
Development (ELD) Program. The focus will be to develop students’ oral competency in speech, their listening
skills as well as literacy skills in reading and writing. Ultimately, students will strengthen their self-esteem and
confidence in learning.
Full STEAM Ahead Camp is organized through the school’s partnership with Everest Education. The camp
will complement students’ learning experience from the Academic English Enrichment program by providing
practical learning activities through following age-appropriate camps who range in age from Grade 1 to Grade
9.
Full STEAM Ahead is an interactive six-week full-day camp that develops innovators who envision and create a
better world. The programs provide campers with a nurturing environment where they can ask questions, make
mistakes, analyze, collaborate and learn from experience. This is the core of a design thinking approach to
learning and experimenting.
The camp curriculum is built around weekly inspired themes and culminates with presentations that develop
verbal and written communication skills in our students. Each week, students will progress through a series of
STEAM projects in which they will research, design, prototype, test, reflect, and iterate their creations.
The full-day program will commence on Monday, June 18, 2017 and will conclude on Friday, July 27, 2017.
Daily hours are Monday to Friday, from 08:30 AM to 03:30 PM.
Please refer to the attached sample schedules for further details. The program fee includes all learning materials
and meals (breakfast, lunch and snacks) for all Grades 1-9 full-day programs.
B. HALF DAY PROGRAM
Half-day Program includes a wide variety of two-week courses through 3 different sessions throughout summer
time. All courses cater to specific needs of each student with two major themes: Academic Skill Enhancement
(ΛIS students only) and Fun Activities.

Session schedule:
Each course is three hours per day for two weeks (10 days of learning) from Monday to Friday, 09:00 AM to
12:00 PM.
Session 1
Session 2
Session 3

June 18 to June 29
July 02 to July 13
July 16 to July 27

Academic Skill Enhancement Program (ΛIS students only)
This summer, ΛIS Grades 1-12 students will have the opportunity to work on their skills in a variety of subjectareas with our own ΛIS teachers.
The focus of those thirty hours of learning will be reviewing the important skill concepts of the previous school
year and introducing new skill concepts for the coming year.
Fun Activities Program
The Fun Activities Program is for Grades K-5 students who want to participate in fun activities, make new friends,
learn new skills, and enjoy their summer holiday. Each class will cater to students of different abilities and will
keep their minds active and alert during the summer holidays. As a result, they will be better prepared for school
in August.
Please refer to the attached Courses Descriptions of the Academic Skill Enhancement and Fun Activities
Program for further information and details.
To enroll in the 2018 Summer Programs, please contact our School Offices at (028) 3780-0909.
Enrollment deadline: Thursday, May 31, 2018.
Yours sincerely,
Admission Office
American International School

Ngày 17/04/2018
V/v: Chương trình Hè ΛIS 2018 | Giới thiệu Chương trình trọn ngày và nửa ngày
Kính gửi Quý Phụ huynh,
Trường Quốc Tế Mỹ xin được trân trọng giới thiệu Chương trình Hè 2018 đa dạng cùng nhiều sự lựa chọn với
chương trình trọn ngày hoặc nửa ngày. Chương trình Hè sẽ được tổ chức tại cơ sở Nhà Bè với cơ sở vật chất
hiện đại và đầy đủ nhằm hỗ trợ cho việc học và các hoạt động trong hè.
A. CHƯƠNG TRÌNH TRỌN NGÀY | PHÁT TRIỂN ANH NGỮ HỌC THUẬT & TRẠI HÈ KHÁM PHÁ KHOA
HỌC-CÔNG NGHỆ (STEAM)
Chương trình hè trọn 6 tuần được thiết kế nhằm trau dồi kỹ năng Anh ngữ và giúp các em học sinh tiếp tục
thành công trong chương trin
̀ h chin
́ h khóa trong năm học.
Chương trình sẽ bao gồm 2 phần chính mỗi ngày: Chương trình Phát triển Anh ngữ Học thuật (nửa ngày) và
Hoạt động Trại hè STEAM (nửa ngày).
Chương trình Phát triển Anh ngữ Học thuật: Các tiêu chuẩn trong Chương trình Phát triển Anh ngữ (ELD)
của Trường Quốc Tế Mỹ dành cho học sinh khối Lớp 1-9 được tích hợp và lồng ghép vào giáo trình của chương
trình hè nhằm nâng cao khả năng sử dụng Anh ngữ học thuật trong kỹ năng đàm thoại – nghe và nói cũng như
kỹ năng đọc và viết. Các em sẽ nhanh chóng phát huy khả năng sáng tạo, từng bước hoàn thiện sự thông thạo
trong ngôn ngữ giao tiế p xã hội và học thuật, và qua đó củng cố sự tự tin và tinh thần trách nhiệm trong học
tập.
Hoạt động Trại hè Khám phá Khoa học-Công nghệ (STEAM) sẽ tiếp tục được tổ chức với sự hợp tác cùng
Trung Tâm Everest Education, Chương trình Phát triển Anh ngữ của trường cũng sẽ được kết hợp với các
hoạt động Trại hè. Đây là chương trình sẽ mang đến nhiều hoạt động học tập thực tế và trải nghiệm thú vị phù
hợp với từng độ tuổi dành cho học sinh khối Lớp 1-9.
STEAM là một trại hè có tính tương tác cao trong sáu tuần liên tiếp nhằm phát triển kỹ năng đổi mới sáng tạo,
giúp cho các em học sinh có thể hình dung và góp phần tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Chương trình mang
đến một môi trường an toàn và bổ ích, nơi các em có thể đặt câu hỏi, mắc lỗi, phân tích, cộng tác và học hỏi
kinh nghiệm. Đây là cốt lõi của việc tiếp cận tư duy thiết kế hỗ trợ trong học tập và trải nghiệm.
Chương trình của trại hè được xây dựng xung quanh các chủ đề hàng tuần thông qua các bài thuyết trình trau
dồi kỹ năng giao tiếp và viết luận. Mỗi tuần, học sinh sẽ thực hành các dự án STEAM trong đó các em sẽ nghiên
cứu, thiết kế, đưa ra mẫu thử, thử nghiệm, chiêm nghiệm và hoàn thành các tác phẩm của mình.
Chương trin
̀ h sẽ bắ t đầ u từ thứ Hai, ngày 18/06/2018 và kế t thúc vào thứ Sáu, ngày 27/07/2018. Thời gian
học là thứ Hai đến thứ Sáu, từ 08:30 sáng đến 03:30 chiều.
Quý phụ huynh vui lòng tham khảo thêm lịch học mẫu của chương trình được đính kèm theo thư này. Chi phí
chương trình sẽ bao gồm tài liệu học và các bữa ăn (sáng, trưa và xế).
B. CHƯƠNG TRÌNH NỬA NGÀY
Chương trình hè nửa ngày của Trường, sẽ mang đến nhiều hoạt động và môn học kéo dài trong 2 tuần với 3
sự lựa chọn cho khung thời gian học trong suốt mùa hè. Tất cả các khóa học đều đáp ứng được nhu cầu cụ
thể của mỗi học sinh với hai chủ đề chính: Nâng cao Kỹ năng Học thuật (chỉ dành cho học sinh ΛIS) và Hoạt
động Văn-Thể-Mỹ.

Lịch Khóa học:
Mỗi khóa học sẽ kéo dài trong 2 tuần, 3 giờ/ngày (10 buổi học) từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu lúc 09:00 sáng
đến 12:00 trưa mỗi ngày.
Khóa học 1: 18-29/06
Khóa học 2: 02-13/07
Khóa học 3: 16-27/07
Chương trình Nâng cao Kỹ năng Học thuật (chỉ dành cho học sinh ΛIS)
Chương trình sẽ mang đến cơ hội dành cho học sinh ΛIS khối Lớp 1-12 được chính đội ngũ giáo viên Trường
Quốc Tế Mỹ giảng dạy và rèn luyện các kỹ năng học tập trên lớp với các khóa học đa dạng nhằm giúp các em
trang bị kỹ năng học thuật tốt hơn cho năm học sau.
Tổng cộng học sinh sẽ có 30 giờ học để trang bị kiến thức bổ ích nhằm giúp các em thành công trong năm học
tới. Trong mỗi khóa học, giáo viên sẽ tập trung ôn luyện kiến thức quan trọng của năm học trước và giới thiệu
cũng như trang bị cho các em kiến thức mới của năm học sau.
Chương trình Hoạt động Văn-Thể-Mỹ
Chương trình được thiết kế dành cho học sinh khối Lớp Dự bị Tiểu học 5 tuổi – Lớp 5 có mong muốn tham gia
các hoạt động vui nhộn, kết bạn, học tập kỹ năng mới và tận hưởng kỳ nghỉ hè này. Mỗi lớp học sẽ bao gồm
nhiều học sinh với các kỹ năng khác nhau, giúp các em thể hiện tính năng động và nhạy bén trong suốt mùa
hè. Đây cũng là bước chuẩn bị tốt hơn cho học sinh trước khi nhập học vào tháng 8.
Quý phụ huynh vui lòng tham khảo thêm lịch học và mô tả môn học chi tiết của Chương trình Nâng cao Kỹ
năng Học thuật và Hoạt động Văn-Thể-Mỹ chi tiết được đính kèm theo thư này.
Để đăng ký tham gia hoặc tìm hiểu thêm về Chương trin
̀ h Hè 2018, quý phụ huynh vui lòng liên lạc với Văn
phòng trường theo số điện thoại (028) 3780-0909.
Hạn chót đăng ký: Thứ Năm, ngày 31/05/2018.
Trân trọng,
Văn phòng Tư vấ n Tuyể n sinh
Trường Quốc Tế Mỹ

