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Được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác, chương trình DU 
HỌC HÈ VIRGINIA - WASHINGTON D.C. do AASuccess cung 
cấp sẽ mang lại cho các em những trải nghiệm quý báu và bổ 
ích trong dịp hè 2017. Kéo dài trong 2 tháng, chương trình 
DU HỌC HÈ VIRGINIA - WASHINGTON D.C. mang đến cho 
các em cơ hội được:

• Trau dồi và và rèn luyện liên tục khả năng giao tiếp bằng 
Anh ngữ (ESL) với giảng viên bản xứ, đặc biệt là kỹ năng 
nghe-nói.

• Nâng cao vốn hiểu biết về đất nước-con người và xã hội 
của vùng Virginia, làm quen với phong cách học tập thực 
tế của người Mỹ.

• Mở rộng và thực hành áp dụng các giá trị và kỹ năng 
sống thực tế như kỹ năng quản lý bản thân, kỹ năng thích 
nghi với điều kiện sống mới, kỹ năng tổ chức việc học tập 
để đạt hiệu quả cao.

Chương trình mang đến cho các em các bài học về cuộc sống, 
liên chủ đề, mang tính tương tác cao, giúp các em mở rộng 
vốn sống, kinh nghiệm, cũng như đem lại nguồn hứng khởi 
cho các em để bắt đầu năm học mới. Chương trình đặc biệt 
bổ ích cho các em học sinh có ý muốn du học sau này.

Tổng Quát Về Chương Trình Du Học Hè 
Virginia - Washington D.C.

Nội Dung Chương Trình

Tại Sao Du Học Hè Cùng 
AASuccess?

• Trường học và chương trình dạy học chất lượng cao, cơ 
sở vật chất hiện đại, trang bị thêm cho học viên những 
vốn kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thiết yếu cho việc 
du học và nghề nghiệp sau này của các em

• Chương trình tham quan phong phú với những điểm 
tham quan hấp dẫn và hoạt động vui chơi bổ ích nhất

• Cách tổ chức chuyên nghiệp với dịch vụ hỗ trợ, chăm 
sóc học sinh toàn diện

• Chi phí hiệu quả

• Là bước đệm hoàn hảo cho các em học sinh có ý muốn 
du học Mỹ dài hạn

1. Học Tiếng Anh Hiệu Quả
• Học trung bình 15 giờ tiếng Anh mỗi tuần, chú trọng 
thực hành, sửa những lỗi thường gặp, và tập cách nói tự 
nhiên như người Mỹ

• Lớp học mang tính tương tác cao, vui vẻ thoải mái, học 
tiếng Anh qua các hoạt động phong phú, giúp học sinh 
dễ nhớ và dễ ứng dụng

• Trường học là các đối tác uy tín với cơ sở vật chất hiện đại

3. Học Cách Nộp Đơn Xin Vào Đại Học Mỹ

4. Tìm Hiểu Thêm Về Kỹ Năng Sống Và Kết 
Bạn Với Các Học Sinh Bản Xứ

Học sinh được trò chuyện, giao tiếp với các sinh viên và 
cựu sinh viên người Việt tại các trường Đại Học tại vùng 
Washington DC và học cách nộp đơn xin vào các trường.

Học sinh được tiếp thu những bài học kỹ năng sống và 
được tạo điều kiện cho các em tiếp xúc, trò chuyện, và kết 
bạn với các học sinh sinh viên người bản xứ.2. Chương Trình Tham Quan Đặc Sắc

• Khám phá những địa danh văn hóa, lịch sử nổi tiếng 
lâu đời tại Washington DC như Tòa Quóc hội Hoa Kỳ, 
Nhà Trắng, Điện Capitol Hill, v.v...

• Tìm hiểu đời sống sinh hoạt, làm việc, giải trí của người 
Mỹ thông qua các hoạt động tham quan

• Cắm trại mùa hè tại vùng Shenandoah và sinh hoạt với 
các học sinh người bản xứ

• Thăm các trường đại học lớn trong vùng và tìm hiểu 
môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Mỹ
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Học Sinh Nhận Được 
Những Gì Sau Chuyến Du 
Học Hè?

• Chứng chỉ hoàn tất khóa học với nhận xét chi tiết của 
giáo viên về mọi mặt học tập

• Có thêm nhiều bạn bè Việt Nam và bản xứ

• Hiểu biết về cách sinh hoạt và giao tiếp linh hoạt  

• Trưởng thành, tự tin, bản lĩnh

Ưu Đãi Đặc Biệt
• Ưu đãi đặc biệt cho học sinh có thành tích và được 
đánh giá cao nhất trong suốt khóa du học

• Ưu đãi đặc biệt khi tham gia các chương trình Du 
học khác của AASuccess

Liên Lạc

AASuccess is proud to work in association with our business 
affiliations - BCLC Global and PSK Creative - in order to 
provide this program to you.

Chi Phí Chương Trình
$8,000 / học sinh cho khóa học kéo dài 2 tháng, bao 
gồm các chi phí vé máy bay, bảo hiểm du lịch, ăn ở, học 
hành, sinh hoạt cho học sinh.
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Xin liên lạc với chúng tôi tại điện thư information@
aasuccess.org để biết thêm chi tiết về khóa du học và thủ 
tục ghi danh.


