
Đây là chương trình dành cho người học tiếng Anh đến từ khắp nơi trên thế giới. Học sinh 
sẽ ở tại các ký túc xá của chúng tôi trong ba tuần và hội nhập với nền văn hóa Mỹ và 
tiếng Anh ở thành phố Houston này. Chương trình gồm có: 

• 4-5 giờ học tiếng Anh vào ban ngày 
• Các lớp nghệ thuật và thể thao vào buổi chiều 
• Tham quan các địa điểm văn hóa xã hội nổi bật của Houston vào buổi tối  
 và cuối tuần 
• Vui lòng xem mặt sau để biết danh sách đầy đủ các hoạt động

Khóa học 3 tuần – $5600(chưa bao gồm vé máy bay) 

Chúng tôi sẽ có chương trình tiếng Anh 3 tuần dành cho các học sinh  
6-12 trình độ sơ cấp tới nâng cao, trong đó bao gồm chi phí ở trọ, lệ phí 
tham gia các hoạt động, ăn uống, và tài liệu hoặc sách giáo khoa. 

Mỗi tuần đều có một chủ đề học liên quan đến các hoạt động học tập 
của lớp và các hoạt động văn hóa vào cuối tuần. Phụ trách giảng dạy 
các lớp học của chúng tôi là các giáo viên Village giỏi người bản xứ, 
họ biết rõ các yêu cầu học tập của trường cũng như các học sinh của 
chúng tôi. Các lớp học chú trọng đến phát triển bốn kỹ năng ngôn ngữ 
chính là nghe, nói, đọc, và viết, nhưng cũng có thêm nhiều thông tin hữu 
ích hướng dẫn cách sử dụng công nghệ và học cách ứng xử phù hợp với văn 
hóa và tập quán xã hội. Nhiều học sinh học tại trường chúng tôi và tham gia chương trình 
nội trú của chúng tôi vào Mùa thu sau đó, vì vậy Chương trình Học hè là cơ hội để các em 
đến sớm, tự làm quen với môi trường mới, và gặp gỡ những học sinh mới khác - đồng thời 
thực hành tiếng Anh và chuẩn bị cho năm học sắp tới.

Gia đình có thể truy cập website của chúng tôi để đăng ký: 

thevillageschool.com/summerELL 
LIÊN HỆ: 
Kevin Carpenter
Giám đốc Chương trình
carpenter@thevillageschool.com

The Village School  •  Houston, Texas

CHƯƠNG TRÌNH ELL 
MÙA HÈ 

17 tháng Bảy - 4 tháng Tám, Lớp 6-12

Học Anh ngữ tập trung trong mùa hè ở Hoa kỳ 



Sở thú Houston

Đài kỷ niệm San Jacinto

Bảo tàng Mỹ thuật 

Bảo tàng Khoa học Tự nhiên 

Kemah Boardwalk

Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA

Discovery Green

Altitude Trampoline Park

Mini Golf

Go Karting

Typhoon Texas Waterpark

Các sự kiện thể thao 

Phim ảnh

Trung tâm văn hóa 

Để đăng ký học, vui lòng truy cập website:  
thevillageschool.com/summerELL 

CHƯƠNG TRÌNH ELL MÙA HÈ 
Các hoạt động: 


