
A world-class education with the world in your class

International School System
The Western Australian 

TRẠI HÈ TIẾNG ANH 
MALAYSIA-SINGAPORE

�ời gian: 2 tuần 

Chi phí: 2.400USD (trọn gói)

CHI PHÍ BAO GỒM:
- Vé máy bay khứ hồi
- Đón và trả học sinh tại sân bay
- Bảo hiểm
- Khóa học tiếng Anh
- Kiểm tra đầu vào / Chứng nhận tham gia 
khóa học
- Phí nội trú trọn gói
- Chi phí hoạt động hằng ngày và dã ngoại

TRƯỜNG HIGHLANDS INTERNATIONAL BOARDING 
SCHOOL (HIBS) TẠI CAO NGUYÊN GENTING 

Địa chỉ: KM10 Genting Highlands, 69000 Genting Highlands, 
Pahang, Malaysia. 

Trường Highlands International Boarding School hiện đang triển 
khai chương trình giáo dục phổ thông của Anh, cung cấp một nền 
giáo dục cân bằng, thông qua giá trị văn hóa, sự chăm sóc tận tình 
và làm việc đồng đội. 

HIBS sử dụng giáo trình quốc tế Cambridge. Các giáo viên giàu 
kinh nghiệm là người bản xứ và nước ngoài đến từ các nước Ấn Độ 
và Anh. Đội ngũ giáo viên tại HIBS được đào tạo hai lần/ năm với 
các khóa học bồi dưỡng của Cambridge.

Trang bị cơ sở vật chất cho hoạt động thể thao ở 
Highlands International Boarding School 
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CƠ SỞ VẬT CHẤT KHU NỘI TRÚ HIGHLANDS INTER-
NATIONAL BOARDING SCHOOL 

Khu vực riêng tách biệt dành cho học sinh nam và nữ. 
Mỗi tầng có sức chứa tối đa 32 học sinh với phòng đơn và đôi. 
Cơ sở vật chất tại mỗi tầng: 
- Phòng xem TV  - Phòng máy 
- Phòng cầu nguyện - Phòng ăn - Phòng tự học 
Mỗi khu vực trong khu nội trú đều có phòng y tế riêng. 
Các thiết bị giặt ủi cũng được cung cấp. 
Mỗi khu nội trú sẽ được quản lý bởi thầy cô quản nhiệm của 
khu và mỗi tầng sẽ có thầy cô hướng dẫn riêng.

Học sinh luôn được chăm sóc bởi Y tá trưởng và nhân viên y 
tế. 

TUẦN 1: MALAYSIA- CAO NGUYÊN GENTING, MALACCA (CẢNG DICKSON) - TRULY ASIA 

TUẦN 2: MAYLAYSIA- KUALA LUMPUR-SINGAPORE –THÀNH PHỐ HIỆN ĐẠI 
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Kiểm tra định hướng:
1. �uyết trình cá nhân 
vào cuối khóa học
2. Email kết quả về cho gia 
đình

Speaking skill
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Kỹ năng thuyết trình Trao chứng nhận �am quan 
tháp đôi Petronas
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Chuẩn bị kiểm tra đánh 
giá: thuyết trình cá nhân

1. Giới thiệu về bản thân 
và gia đình
2. Cảm nghĩ của học sinh 
về chuyến đi này: Malay-
sia và những người bạn.
3. Ước mơ

Tour tham quan 
Singapore

�am quan vườn 
chim Jurong
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Di chuyển vào 
buổi sáng và trở 
về vào buổt tối.
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sử dụng 

phương tiện
 công cộng

Bay về 

�ành phố 

Hồ Chí Minh

157 Lý Chính Thắng, Phường 7, 
Quận 3, Tp. HCM

Tel: (08) 6290 5077/ 0963 999 701  
Email: info@ wass.edu.vn

Cơ sở Tiểu học và Trung học 
260 Điện Biên Phủ, Phường 7, 
Quận 3, Tp. HCM
Tel: (08) 3930 7888/ 0981 654 113  
Email: info@ wass.edu.vn

Cơ sở Mầm non


