
MÙA HÈ VÀ MÙA ĐÔNG
CHƯƠNG TRÌNH 

TRẠI TIẾNG ANH ESL
CHƯƠNG TRÌNH  
ESL MÙA ĐÔNG

THỜI  GIAN: 
9 tháng 1- 3 tháng 3, 2023
Thời gian nhập học linh hoạt- bạn 
có thể tùy chọn ngày bắt đầu cũng 
như thời gian học từ 2 đến 4 tuần.

CHI PHÍ*: 
1250$ Ca/tuần

CHƯƠNG TRÌNH  
ESL MÙA HÈ 

THỜI  GIAN:   
9 tháng 7 – 4 tháng 8, 2023
Thời gian nhập học linh hoạt- bạn 
có thể tùy chọn ngày bắt đầu cũng 
như thời gian học từ 2 đến 4 tuần.

CHI PHÍ*:   
1250$ Ca/tuần

Các chương trình trại tiếng Anh ESL mùa  hè 
và mùa đông của FCA dành cho các em học 
sinh trong các lứa tuổi đi học phổ thông  muốn 
nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Tham gia 
chương trình này, các em sẽ học tiếng Anh chú 
trọng vào các kỹ năng đọc, viết, nghe và nói. Các 
buổi chiều,  tối và các hoạt động cuối tuần cho các 
em cơ hội thưởng thức nền văn hóa của Canada.

Học sinh tham dự các trại tiếng Anh ESL từ hơn 
bốn tuần trở lên sẽ được cấp chứng chỉ.*Khoản  phí trên bao gồm học phí, các hoạt động ngoại khóa và lưu trú cùng gia đình bản xứ.
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CÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ
1. Điền thông tin vào Mẫu đăng ký

2. Thanh toán cho chương trình trại tiếng Anh ESL 

3. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận khi chúng tôi nhận được bản 
đăng ký và khoản thanh toán của bạn.

Chính sách hoàn tiền: Hủy  trước khi khóa học bắt đầu ít nhất 30 ngày, học 
phí đã đóng sẽ được hoàn lại, sau khi trừ đi 500$ chi phí hành chính. Hủy 
sau đó học phí đã đóng KHÔNG hoàn lại.

"Trại hè của FCA thật sự rất tuyệt. Các hoạt động mà em được tham 

gia rất thú vị và các giáo viên FCA quả là rất tài năng và nhiệt tâm. 

Cư dân Fredericton mến khách hết sức và em cảm thấy thư giãn và 

hài lòng vì em được nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình và có 

thêm được những người bạn mới .“   

~Archer Chen

LƯU TRÚ HOMESTAY
Học sinh sẽ được ở cùng với các gia 

đình homestay đầy quan tâm chu 

đáo và an toàn ở ngay gần trường, 

chỉ cách vài phút di chuyển. 
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNG NGÀY
Tất cả các lớp học sẽ được giảng dạy 
trường  FCA, phía bắc thành phố 
Fredericton. Phần học tập bao gồm 
4 tiếng học trên lớp mỗi buổi sáng. 
Trong giờ học, từng học sinh đều 
nhận được sự quan tâm hỗ trợ, nhằm 
giúp nâng cao trình độ nghe nói đọc 
viết tiếng Anh của các em. Các buổi 
chiều và tối sẽ kín lịch với các hoạt 
động và các sự kiện vui tươi đa dạng.  

Tất cả các tiện nghi lớp học, cũng như 
các văn phòng phẩm phục vụ học tập 
trên lớp đã bao gồm trong phí đăng 
ký, ví dụ như bút, giấy, sổ, vv… Các 
bữa trưa và các bữa ăn phụ đủ dinh 
dưỡng sẽ được cung cấp miễn phí.

CÁC SỰ KIỆN/HOẠT ĐỘNG
Học sinh sẽ được tham gia vào các 
sự kiện và hoạt động vui tươi và đầy 
hứng khởi như sau. Một vài hoạt động 

sẽ phụ thuộc vào thời tiết. 
• Phòng trưng bày nghệ thuật 

Beaverbrook 
• Chợ cuối tuần ở phía nam và phía 

bắc Fredericton 
• Quán café nặn tượng Clay 
• Trò chơi tìm người và đồ vật 
• Triển lãm khoa học thực hành ngoài 

trời Science East
• Nhà hát The Playhouse
• Viện bảo tàng sô-cô-la Gagnon
• Trung tâm giải trí và bowling 

Kingswood
• Khu định cư lịch sử King’s Landing 
• Núi phép thuật Magic Mountain
• Trò trượt phao trên sông Nashwaak 
• Vườn thú ở đồi Magnetic 
• Trò chơi đi dây trên cây 
• Tham quan thành phố St. Andrews 

bằng thuyền 
• Công viên quốc gia Fundy 
• Trượt tuyết
• Và nhiều hơn nữa!!


