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Let’s explore the world together

SUMMER CAMP 2021

JUNE 7 - JULY 30       2 - 5 YEARS OLD
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Chương trình hè 2021 của Mầm non Tây Úc trở lại 
với tên gọi “WASS ADVENTURE SUMMER CAMP 
2021” cho các học sinh hóa thân thành những nhà 
thám hiểm nhí, phiêu lưu đến những khu rừng kỳ ảo, 
khám phá bí mật dưới đáy đại dương hay trở thành 
những phi hành gia du hành vũ trụ.

The 2021 Summer Program at WASS Kindergarten 
returns with the title “WASS ADVENTURE 
SUMMER CAMP 2021”. This is an opportunity for 
the children to transform into true adventurers, 
explore mysterious forests, investigate secrets on 
the ocean floor, or become astronauts traveling 
throughout space. 
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Được thiết kế dành riêng cho học sinh từ 2 - 5 tuổi, 
chương trình hè WASS ADVENTURE SUMMER CAMP 
2021 của Mầm non Tây Úc cho trẻ có một mùa hè bổ 
ích, đầy năng lượng. Trẻ được truyền cảm hứng bằng 
cách tham gia hoạt động của các nhà thám hiểm để 
khám phá thế giới và học hỏi mỗi ngày với nội dung học 
tập theo khung chương trình Bang Tây Úc.

Trại hè được thiết kế với chủ đề đa dạng, hướng tới thúc 
đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ với các hoạt động 
theo chủ đề mỗi tuần, mô phỏng những chuyến phiêu 
lưu kỳ thú đến những vùng đất thiên nhiên hay du hành 
đến những hành tinh xa xôi của vũ trụ. 

The program has been designed specifically for 
students from 2 to 5 years old. The 2021 WASS 
ADVENTURE SUMMER CAMP offers children a 
rewarding and energetic summer. Children are 
inspired by participating and taking on the role of 
explorers to explore the world, learning every day in 
conjunction with the Western Australian curriculum.

This summer camp is designed with a variety of 
themes, aiming to promote children's comprehensive 
development with weekly themed activities, 
simulating exciting adventures and travels to nature 
and space.
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Các học sinh học về chủ đề động vật hoang dã qua giáo trình, kết hợp cùng 
trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR), giả lập 3D.

Students learn about wildlife through the curriculum taught, combined with 
experience in virtual reality (VR) technology and 3D simulation.

WEEKS 1 & 2 / TUẦN 1 & 2

Wonderful Nature - Safari Adventure
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Học sinh khám phá về biển và đại dương qua ống 
kính của những nhà thám hiểm tài ba.

WEEKS 3 & 4 / TUẦN 3 & 4

Students explore the seas and oceans by 
transforming into talented explorers.

Wonderful Nature
- Explore the Ocean
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Các bạn nhỏ hóa thân thành những “chủ nhân nông trại nhí” tìm 
hiểu về quá trình phát triển của thế giới động - thực vật, quy trình 
chăm sóc và thu hoạch sản phẩm tại nông trại.

WEEKS 5 & 6 / TUẦN 5 & 6

The children transform into "little farmers" to learn about the 
development of the plant and animal world, the caring required 
and also the harvesting procedures on a farm. 

Summer on the farm
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Chuyến du hành không gian của các phi hành gia nhí tìm hiểu các hành tinh trong 
Hệ Mặt trời & Dải Ngân hà thông qua các buổi xem phim về đề tài vũ trụ.

A fantastic space trip by our little astronauts to explore the planets of the Solar 
System and Galaxy through cosmic movies.

WEEKS 7 & 8 / TUẦN 7 & 8

Space Travel - Discover Planets



Dựa trên khung chương trình của Bang Tây Úc, các hoạt 
động hè của WASS cho phép các em nhanh chóng thông 
thạo và tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh một cách chủ 
động, giao tiếp tiếng Anh tự nhiên với giáo viên người bản 
xứ. Những tháng hè sẽ là khoảng thời gian trẻ được hoàn 
thiện các kỹ năng đầu đời như: sáng tạo, nhận biết môi 
trường xung quanh, ngôn ngữ & đọc viết, vận động, số 
học, nhận biết xã hội, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải 
quyết vấn đề và tư duy phản biện.

Based on the Western Australian curriculum, WASS's 
summer activities allow students to effectively become 
fluent and more confident when using English actively 
and naturally through communication with native 
English teachers. The summer months will be the time 
when children will complete vital development skills 
such as creativity, awareness of surroundings, 
language and literacy, movement, arithmetic, social 
awareness, teamwork, problem-solving skills and 
critical thinking.

3 môn học chính được giảng dạy trong chương trình hè:

The 3 main subjects taught in the summer program are as follows:

Tiếng Anh Toán học Khoa học
English Math Science
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STUDY PROGRAM
CHƯƠNG TRÌNH HỌC



Ngoài các môn học chính, các bạn nhỏ sẽ được học nhiều môn kỹ năng, tham gia các chương trình ngoại 
khóa và hoạt động dã ngoại lý thú đa dạng, bao gồm:

In addition to the 3 main subjects, the children will also participate in exciting and diverse 
extracurricular activities and field trips, including:

Kỹ năng xã hội (Kỹ năng đồng đội, kỹ năng tự phục vụ, 
kỹ năng sống...)

Social skills (Teamwork skills, Self-Care Skills, Life Skills...)

Pretend play (Học qua trải nghiệm đóng vai)
Role play (Learn through playing)

Nghệ thuật (Dự án Sắc màu trải nghiệm, Đồ gốm, 
Nghệ thuật Origami)

Art (Colour Experience Project, Pottery, Origami Art)

Âm nhạc và nhảy múa (Yoga, Aerobic, Zumba)
Music and dance (Yoga, Aerobic, Zumba)

Thể thao (Bơi lội, Bóng chày, Bóng đá, Golf, Cờ vua)
Sports (Swimming, Baseball, Soccer, Golf, Chess)

Dã ngoại & học tập thực tế
Field trip

Công nghệ (Robotic, Bút 3D, Công nghệ 4D, Ứng dụng 
thực tế ảo (VR), Computer)

Technology (Robotic, 3D Pen, 4D App, Virtual 
Reality (VR), Computer)

Hoạt động ngoài trời (Trò chơi ngoài trời, Hoạt động 
trải nghiệm thực tế theo chủ đề)

Outdoor activities (Outdoor games, Theme activities)
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EXTRACURRICULAR ACTIVITIES & FIELD TRIPS
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA & DÃ NGOẠI



TUITION FEE OF SUMMER PROGRAM 2021
HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH HÈ 2021

Lớp Học phí Phí ăn Phí dã ngoại Tổng
Class Tuition fee Meal Extra activities fee Total

17,400,000

17,400,000

13,900,000

14,500,000

4,600,000

4,600,000

4,600,000

4,600,000

960,000

960,000

960,000

960,000

22,960,000

22,960,000

19,460,000

20,060,000

ESL 1
2 tuổi

ESL 2
3 tuổi

ESL 3
4 tuổi

ESL 4
5 tuổi
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Thời lượng: 8 tuần (07/06 - 30/07/2021)
Thời khóa biểu: Thứ 2 - Thứ 6

Thời gian: 8h10 - 16h20

Duration: 8 weeks (June 7 - July 30, 2021)

Timetable: Monday - Friday

Time: 8:10 AM - 4:20 PM

THỜI GIAN - LỊCH HỌC
TIME - SCHEDULE



260 Dien Bien Phu St., Ward 7, Dist. 3, HCMC
35 Nguyen Huu Canh St., Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC 

Kindergarten

43 Nguyen Thong St., Ward 7, Dist. 3, HCMC
157 Ly Chinh Thang St., Ward 7, Dist. 3, HCMC
84 Ba Huyen Thanh Quan St., Ward 9, Dist.3, HCMC
10 Ba Thang Hai St., Ward 12, Dist. 10, HCMC

Primary, Middle and High School
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Kindergarten

www.wass.edu.vn
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0981 654 113

Where the adventure begins


