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      Kì nghỉ hè đáng nhớ bắt đầu:
      Nổi danh là ngôi trường mang đến sự hài lòng cho sinh viên, Niagara College 
được công nhận là một trong những trường cao đẳng hàng đầu tại Ontario với sinh 
viên đến từ hơn 70 quốc gia trên thế giới. Tất cả học sinh luôn xem Niagara như 
ngôi nhà thứ hai của mình. Chúng tôi mang đến những cơ hội để các em được gặp 
gỡ và giao lưu với các bạn mới, từ đó trao đổi những kinh nghiệm cùng nhau.

         Nét đặc biệt của Chương trình hè:
        Học sinh sẽ được học tập tại cơ sở Welland của Niagara College – một thiên 

đường của Nghệ Thuật, nơi các em sẽ có cơ hội trải nghiệm không gian hiện đại được đầu tư bài bản với giá trị 90 
triệu đô la, trải dài trên diện tích 100 hecta xanh ngát, giữa một môi trường an toàn và thơ mộng. Các lớp học 
mang phong cách đa dạng mang bản sắc đa văn hóa để chào đón học sinh đến từ hơn 70 quốc gia. Hàng loạt các 
hoạt động học tập diễn ra sôi nổi trong lớp học như các trò chơi về ngôn ngữ, thuyết trình, xử lý tình huống và làm 
việc nhóm, nhằm mục đích giúp các em tiến bộ trong giao tiếp.

       Tiện nghi nơi ở:
       Ở chung với người bản xứ là cách tốt nhất để một 

du học sinh có thể trải nghiệm một đất nước mới lạ. 

Chúng tôi tin rằng việc tìm hiểu về các gia đình nơi đây 

cũng quan trọng như những kiến thức mà các em được 

tiếp thu trong lớp học. Ở chung nhà với người bản xứ là 

một hình thức dành cho các sinh viên quốc tế tại Niaga-

ra College, giúp các em được trải nghiệm trực tiếp nền 

văn hóa Canada nói chung và vùng đất Niagara nói 

riêng. Các gia đình bản xứ sẽ hỗ trợ các em học sinh 

thích nghi với cách sống và việc học Anh ngữ tại Niaga-

ra. Tuy mỗi gia đình là một thế giới khác nhau, nhưng 

tất cả đều có một điểm chung là mong muốn mang đến 

cho các em những trải nghiệm tuyệt vời khi du học nơi 

đây. Các tiện nghi về nơi ở cho mỗi em sẽ bao gồm: 

phòng ngủ riêng, giường ngủ, tủ quần áo, khu vực học 

và 3 bữa ăn dinh dưỡng mỗi ngày.

www.wass.edu.vn

      Hầu hết các gia đình bản xứ đều nằm cách trường 
khoảng từ 10 đến 20 phút đi bộ, và nhiều nhà sẽ trang 
bị cho các em xe đạp kèm theo mũ bảo hiểm an toàn.

Phương tiện di chuyển

 

 

  

$5.500/ 5 tuần

Chi Phí - Thời Gian Học 2016

Từ 27/06/2016 - 04/08/2016

Hotline

0963 999 701

* Phí ăn ở 
   (tại nhà người bản xứ)

* Học phí chương trình ELS

* Bảo hiểm y tế

* Bảo hiểm du lịch

* Phí đi lại Mỹ & Canada

* Phí dã ngoại, sinh hoạt 
   ngoại khóa

* Phí visa Mỹ & Canada

* Vé máy bay khứ hồi

Phí đăng ký: 100 USD
học sinh tại WASS được 

miễn phí nếu đăng ký trước 30/01/2016

CHƯƠNG TRÌNH HÈ VÀ DU HỌC HÈ 2016
Độ tuổi: 11 đến 18 tuổi

ĐC: 260 Điện Biên Phủ, 
P. 7, Quận. 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 6290 5076 
Email: info@wass.edu.vn

Cơ sở Mầm non

THE WESTERN AUSTRALIAN 
INTERNATIONAL SCHOOL SYSTEM

Chương trình Tiếng Anh thể hiện 4 nền tảng Anh ngữ, bao 
gồm: 
* Kĩ năng tích hợp: khóa học này giúp học sinh nâng cao trình độ 
Anh ngữ trên mọi mặt với sự tập trung cao độ vào 2 kĩ năng nghe 
và nói.
* Khám phá văn hóa - “Đất nước Canada và nền văn hóa” (6 giờ / 
tuần): thực hành từ mới và các thành ngữ được sử dụng rộng rãi 
trên các phương tiện truyền thông, thảo luận về các chủ đề đa văn 
hóa.
* Học tiếng Anh qua nghệ thuật (2 giờ / tuần): các em sẽ có những 
giờ học vui vẻ, tích cực thông qua các hình thức nghệ thuật khác 
nhau.
* Các buổi du ngoạn và hoạt động ngoại khóa chiều thứ 7 hàng 
tuần: thực hành tiếng Anh trong một môi trường thoải mái cùng 
với bạn bè và giáo viên của mình. Các em được áp dụng tiếng Anh 
giao tiếp vào trong thực tế, và được hưởng bầu không khí yên bình 
tại các thị trấn nhỏ, tách mình khỏi sự nhộn nhịp của các thành 
phố lớn của Canada.

         Chương trình trang bị 20 giờ học Tiếng Anh mỗi tuần cho học sinh. Từ thứ hai đến thứ sáu, học sinh sẽ được 
tham gia vào các chương trình phát triển năng lực ngôn ngữ, trong đó tập trung vào kĩ năng giao tiếp. Với mục 
tiêu như sau:
      * Nâng cao khả năng Tiếng Anh toàn diện, chú trọng kĩ năng nghe và nói
      * Khám phá vùng đất Niagara và tìm hiểu về đất nước Canada, Mỹ
      * Tìm hiểu và hội nhập văn hóa (giữa văn hóa Canada và học sinh quốc tế)
     * Mang lại những trải nghiệm đáng nhớ và thắt chặt tình cảm bạn bè

ĐC: 157 Lý Chính Thắng, 
P. 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 6290 5077  
Email: info@wass.edu.vn

Cơ sở Tiểu học & Trung học



    The Summer English Program delivers 20 hours of English instruction per week. From Monday to 

Friday, students will actively participate in an integrated language skills program emphasizing oral 

communication. With the goals:

          * To improve general English skills, especially speaking and listening

          * To explore the Niagara Region, learn about Canada and America

          * To develop cross-cultural relationships (with Canadians and other international students)

          * To have a memorable experience and forge long lasting friendships  

  

 
 

 

 

Hotline 0963 999 701

Register Fee: 100 USD
Free for WASS students 

registering before 30 January, 2015

2016 PRICE & DATES

$5,500/ 5 week
June 27, 2016 - August 04, 2016

* Homestay
* ESL Program

* 3 meals per day

* Medical Insurance

* Local bus pass
* Activity Fees

* Visa

* Return Air ticker

        Most of our homestays are within close walking 

distance (10-20 minutes) of the college, and many 

families provide bicycles and helmets for the student 

to ride should they choose to do so.

Transportation 

THE WESTERN AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL SYSTEM

Add: 157 Ly Chinh Thang Str., 
Ward 7, Dist. 3, Hochiminh City
Tel: (08) 6290 5077  
Email: info@wass.edu.vn

Primary, Middle and High School Campus
Add: 260 Dien Bien Phu Str., 

Ward 7, Dist. 3, Hochiminh City
Tel: (08) 6290 5076  

Email: info@wass.edu.vn

Kindergarten Campus

LEARN ENGLISH, DISCOVER CANADA AND AMERICA

SUMMER CAMP PROGRAM

        Your summer memories start here
            Niagara College is recognized as one of the most successful colleges 

in Ontario, with a reputation for exceptional student satisfaction. We 

have students from over 70 countries that choose to study here and call 

Niagara their home away from home. We provide plenty of 

opportunities to meet new people, make friends and experience what 

Niagara has to offer.

          Summer English Program Outline
       You’ll study at Niagara College’s state-of-the-art Welland Campus, which recently underwent a 

$90 million modernization and sits on 100 acres of green space in the heart of a safe and attractive 

community. Classes are rich with diversity as we welcome students from over 70 different countries. Classes 

will include a wide range of language learning activities such as language games, role play, problem solving 

and group activities, aimed at improving communications.

         Homestay Accommodations 
       The best way to introduce a student to a new 

country is to have them experience it through the 

warmth of a family home. We believe that a homestay 

family is as important to a student’s experience as 

their classes. Homestay is a housing program offered 

to International students studying at Niagara 

College, which puts emphasis on being introduced 

first-hand to Canadian culture and the Niagara 

Region. Wonderful local families provide support and 

assistance learning a second language. Homestay 

families are as diverse as the international students 

who attend Niagara College, but what our homestay 

families all have in common is a desire to contribute to 

the lives of others. Every student in homestay has 

their own room, bed, closet, study area and three 

nutritious meals per day.
           The Summer English Program features four cornerstones of English 

instruction including:

* Integrated Skills:  improve all aspects of English language skills with a focus on 

speaking and listening

* Cultural Studies - “Canadian and Popular Culture” (6 hours per week): learn and 

practice the meaning of new vocabulary, idiomatic language, learn about & discuss 

Canadian culture and cross-cultural topics

* English through the Arts (2 hours per week): learn English in fun, dynamic and active 

ways through drama, music, and visual arts

* Wednesday Afternoon Excursions and Activities – Learning: practice English in a 

comfortable and relaxed environment along with their peers and teachers, have ample 

opportunities to practice real life, everyday English in a safe and secure small city 

atmosphere, very different from experiences they might have in large Canadian cities

from 11 to 18 years old


