
 

                                                                                

 

 

 

 

09 January 2018 

 

 

Dear Parents,  

Summer School 2018 
 

We are delighted to offer a thematic Summer School programme this summer that builds 

on four key elements: Academic, Skills Development, Sport & Wellbeing, and English 

Literacy. Week one will focus on FIFA Football World Cup, the students will learn about 

Great Britain in week two and final week will be the time for celebrations. The 

programme will have a strong emphasis on learning English, and will feature exciting 

educational trips and events. It will begin on 02nd of July and run until the 20th of July (3-

weeks’ course). The following programmes will be on offer: EYFS, KS1, KS2, KS3 and 

Y10, and they all will run full day from 08.30 until 15.50.  

 

We anticipate that there will be keen demand for places, which will be allocated on a first-

come, first-served basis, and are delighted to be able to offer early-bird discounts of 30%, 

20% and 10% with details below: 

 

Classes/Fees 

(VND) 

Full Fee 

(after 

31/05/2018) 

 

30% Early Bird 

discount 

(pay by 

31/01/2018) 

20% Early Bird 

discount 

(pay by 

30/03/2018) 

10% Early Bird 

discount 

(pay by 

31/05/2018) 

EYFS  20,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 

KS1 - 3 & Y10 24,000,000 16,800,000 19,200,000 21,600,000 

 

Please be informed that there will be no bus service during the course. 

 

Please kindly refer to the Summer School leaflet for more information and if you wish to 

apply for your children, please fill in the Application Form and send back to Admissions 

office (Primary wing). 

 

If you have further queries, please contact Admissions office at (028) 3758 0709/17 (Ext 

888/216) or email to summerschool@bvisvietnam.com.  

 

 

Sincerely yours, 

 
     Paul Holyome 

     Principal 

     British Vietnamese International School, Ho Chi Minh City. 
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Ngày 04 tháng 01 năm 2018 

 

     

Kính gửi Quý phụ huynh, 

Khóa học Hè năm 2018 
 

Trường BVIS sẽ tiếp tục triển khai Khóa học Hè theo chủ đề trong mùa hè này, tập trung vào 

bốn lĩnh vực chính: Học thuật, Phát triển Kỹ năng, Thể thao & Sức khỏe, và Đọc hiểu Tiếng 

Anh. Chủ đề tuần đầu tiên xoay quanh Giải Vô Địch Bóng Đá Thế Giới, các em sẽ được tìm 

hiểu về Vương Quốc Anh trong tuần tiếp theo và tuần cuối cùng là thời gian để tổng kết khóa 

học. Chương trình sẽ chú trọng vào việc học Tiếng Anh, đồng thời mang đến những chuyến 

dã ngoại cùng các sự kiện giáo dục đầy thú vị. Khóa học Hè sẽ khai giảng vào ngày 02 tháng 

07 và kéo dài đến ngày 20 tháng 07 (thời lượng khóa học là 3 tuần). Chương trình được triển 

khai cho các khối lớp: Mầm non, KS1, KS2, KS3 và Lớp 10, các em sẽ học nguyên ngày từ 8:30 

đến 15:50. 

 

Nhà trường dự tính khóa học sẽ nhận được sự quan tâm của đông đảo Phụ huynh. Vì thế, 

Trường sẽ chốt danh sách theo thứ tự đăng ký. Trường BVIS trân trọng thông báo chương 

trình ưu đãi Học phí dành cho Phụ huynh đăng ký sớm với mức chiết khấu 30%, 20% và 10% 

như sau: 

 

Lớp/ Học phí 

(VND) 

Học phí trọn 

khóa 

(thanh toán 

sau 31/05/2018) 

 

Ưu đãi 30% cho 

Phụ huynh 

đăng ký sớm 

(thanh toán đến 

hết 31/01/2018) 

 

Ưu đãi 20% cho 

Phụ huynh 

đăng ký sớm 

(thanh toán đến 

hết 30/03/2018) 

 

Ưu đãi 10% cho 

Phụ huynh 

đăng ký sớm 

(thanh toán đến 

hết  31/05/2018) 

 

Mầm non 20.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 

KS1 - 3 & 

Lớp 10 
24.000.000 16.800.000 19.200.000 21.600.000 

 

Phụ huynh vui lòng lưu ý Nhà Trường sẽ không cung cấp dịch vụ xe đưa đón trong suốt 

Khóa học Hè. 

 

Để biết thêm thông tin về khóa học, Quý Phụ huynh vui lòng xem tờ bướm đính kèm và nếu 

Quý vị có ý định đăng ký cho con tham dự Khóa học Hè, vui lòng điền vào Đơn Đăng Ký và 

gửi lại cho phòng Tuyển Sinh (khu Tiểu học). 

 

Mọi thắc mắc xin lien hệ phòng Tuyển Sinh qua số (028) 3758 0709/17 (Số máy nhánh 888/216) 

hoặc gửi email đến summerschool@bvisvietnam.com.   

 

Trân trọng, 

 

 
Paul Holyome 

Hiệu Trưởng 

British Vietnamese International School, Ho Chi Minh City. 
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