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Chương trình được cung cấp bởi OSHCstudents, doanh nghiệp tại Úc với nhiều năm kinh 
nghiệm cung cấp & hỗ trợ các dịch vụ dành cho du học sinh quốc tế khi đi du học tại nước 
ngoài qua kênh www.oshcstudents.com.au



VÌ SAO CHỌN OSHCSTUDENTS?
OSHCstudents có thể sắp xếp các chương trình học đa dạng, dựa vào độ tuổi và sở thích, phù hợp với nhiều 
nhóm học sinh.

Bạn sẽ có những kỉ niệm không thể nào quên tại Úc sau khi trải nghiệm chương trình này.

VÌ SAO CHỌN ÚC?

DU HỌC HÈ TẠI ÚC

VÌ SAO CHỌN SYDNEY?

VỀ TRƯỜNG INTERNATIONAL 
HOUSE SYDNEY

Úc là quốc gia nổi �ếng với hệ thống giáo dục chất lượng 
cao, môn học phong phú và áp dụng các công nghệ �ên 
�ến trong giảng dạy.

Úc cũng là điểm đến du lịch tuyệt vời bởi nhiều cảnh 
đẹp, thiên nhiên hoang dã và cộng đồng đa văn hóa thân 
thiện.
 

Với mục �êu chuẩn bị sẵn sàng những kiến thức văn hóa và 
ngôn ngữ cho học sinh có kế hoạch du học trong tương lai, 
chương trình du học hè của chúng tôi được xây dựng nhằm cải 
thiện khả năng �ếng Anh và hòa nhập với môi trường, rèn 
luyện kỹ năng sống qua các hoạt động ngoại khóa.

Chương trình du học hè phù hợp với nhiều đối tượng học sinh 
và được cung cấp tại Sydney, Melbourne và Brisbane.

Sydney là thành phố lớn và lâu đời nhất của Úc, tọa lạc tại 
một bến cảng tuyệt đẹp. Sydney có 2 biểu tượng nổi �ếng 
thế giới là Nhà hát Opera Sydney và Cầu cảng Sydney.

Khí hậu ôn hòa, những hoạt động giải trí thú vị, hệ thống 
giáo dục và y tế tuyệt vời là những điều người ta thường 
nói về Sydney. Đây là một thành phố quốc tế với nhiều 
nhà hát, bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, các sự 
kiện thể thao và văn hóa, các hoạt động trong nhà và 
ngoài trời, trung tâm mua sắm tuyệt vời và hệ thống nhà 
hàng với các món ăn đến từ khắp nơi trên thế giới.

Ngoài ra không thể không kể đến những bãi biển đầy cát, 
công viên quốc gia và những vùng ngoại ô đặc trưng Úc 
nằm rải rác trong bán kính hẹp xung quanh Sydney.

Interna�onal House Sydney là một trong những Trung 
tâm Anh ngữ & Đào tạo giáo viên hàng đầu tại Úc.

Trường được đặt tại trung tâm thành phố sôi động & đa 
văn hóa Sydney, trong khoảng cách đi bộ đến các 
phương �ện giao thông công cộng, Nhà hát Opera 
Sydney, Cầu Cảng Sydney, Cảng Darling, Công viên Hyde, 
Phố Tàu và khu mua sắm và giải trí tốt nhất.

Các lớp học của chúng tôi được thiết kế phù hợp cho 
việc giảng dạy ngôn ngữ và đào tạo TESOL với diện �ch 
rộng, �ện nghi và đầy đủ các phương �ện hiện đại.

Tòa học viện với 3 tầng.

20 phòng học - 2 khu sinh hoạt chung.

30 máy �nh.

Wi-Fi phủ sóng toàn trường.



OSHCstudents Úc tổ chức các chuyến du học hè ngắn hạn tại các trường học quanh năm, kết hợp các tiết học tiếng 
Anh với hoạt động dã ngoại bổ ích.

TRƯỞNG NHÓM

THỊ THỰC

Mỗi nhóm 10 học sinh sẽ đi kèm 1 
trưởng nhóm.

NHÀ Ở
Thời gian trung bình từ nhà đến trường bằng phương �ện 
công cộng là từ 30 - 45 phút.

Mỗi phòng có giường đôi với sức chứa 2 học sinh (cùng giới 
�nh) trong cùng 1 nhóm. Cung cấp đầy đủ dịch vụ giặt là, 
bữa sáng & bữa tối các ngày trong tuần, bữa trưa bổ sung 
vào các ngày cuối tuần (nếu học sinh ở nhà).

Gia đình chủ nhà sẽ hướng dẫn học sinh đường đến trường 
và cách sử dụng phương �ện công cộng.

Học sinh đi du học hè dưới diện thị thực 
du lịch, cho phép học sinh ở lại học từ 2 - 
9 tuần.

Tối thiểu 10 học sinh cho 1 nhóm.

Độ tuổi của học sinh tham gia: từ 12 đến 17 tuổi.

Được thiết kế phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm 
học sinh khác nhau

Các lớp �ếng Anh (toàn thời gian/ bán thời gian).

Hoạt động tham quan/thể thao sau các lớp học 
trong tuần.

Hoạt động ngoại khóa cả ngày vào cuối tuần.

Chuyến dã ngoại qua đêm vào cuối tuần.

ĐIỂM NỔI BẬT



DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM

Thủ tục xin cấp thị thực. 
Dịc thuật các tài liệu phục vụ xin 
cấp thị thực
Các chi phí cá nhân khác.

Thời gian:  tháng 6/2018 (khởi hành vào thứ 7).

DỊCH VỤ BAO GỒM 
 TRONG CHƯƠNG TRÌNH 

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN
Chốt danh sách học sinh và đóng �ền cọc 10% trên tồng số �ền từ 45-60 
ngày trước ngày tới Sydney (Tiền cọc sẽ không được refund)
Thanh toán 90% còn lại từ 35-44 ngày trước ngày tới Sydney.
Áp dụng thanh toán 100% chi phí nếu chốt danh sách học sinhtừ 20 - 34 
ngày trước ngày tới Sydney.

Học �ếng Anh với giáo viên bản xứ

Tài liệu học tập

Nhà ở

Bữa trưa tại trường

Các hoạt động sau giờ học

1 hoạt động ngoại khóa cuối tuần

Đưa & đón sân bay

Thẻ phương �ện công cộng

Lễ tốt nghiệp & trao chứng chỉ

Vé máy bay

Ưu đãi đặc biệt từ OSHCstudents Bảo hiểm du lịch cho cả chuyến đi
Tặng sim điện thoại Vodafone (tài khoản 40AUD nghe gọi quốc tế & truy cập mạng)

Dịch vụ Chi �ết

Bữa sáng và bữa tối tại nhà

17.5 �ếng/tuần (3.5 �ếng/ngày)

Phòng đôi (2 học sinh ở cùng 1 gia đình chủ).

Từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu.

2 hoạt động/2 tuần học.

Học sinh được cung cấp thẻ phương �ện công cộng phục vụ hoạt động hàng ngày.

Bổ sung bữa trưa cuối tuần nếu học sinh không có hoạt động ngoại khóa.

Không hoàn lại 10% chi phí khi hủy khóa học khi 
thông báo hủy từ 8 ~ 30 ngày trước ngày khởi hành 
tới Sydney.

Không hoàn lại 30% chi phí khi hủy khóa học khi 
thông báo hủy từ 1 ~ 7 ngày trước ngày khởi hành tới 
Sydney.

Không hoàn lại 100% chi phí khi thông báo hủy trong 
ngày khởi hành tới Sydney.

Đối với cá nhân

Không hoàn lại 10% tổng chi phí khi hủy đoàn.

Không hoàn lại 30% tổng chi phí khi thông báo hủy từ 15 ~ 
30 ngày trước ngày khởi hành tới Sydney.

Không hoàn lại 50% tổng chi phí đoàn khi thông báo hủy từ 
1 ~ 14 ngày trước ngày khởi hành tới Sydney.

Không hoàn lại 100% tổng chi phí đoàn khi thông báo hủy 
trong ngày khởi hành tới Sydney.

Đối với đại lý

ĐIỀU KHOẢN HOÀN HỦY



Học nửa ngày từ thứ Hai tới thứ Sáu, 3.5 �ếng/ngày (tổng 17.5 �ếng/tuần). Học sinh được xếp lớp 
dựa vào độ tuổi và các yêu cầu về lịch trình khóa học.

LỚP HỌC KÍN (Closed Class):

Tập trung rèn luyện 2 kỹ năng nghe & nói trong môi trường học tập vui vẻ, học sinh được thực 
hành nội dung bài học trên lớp tại các buổi ngoại khóa sau giờ học.

LỚP HỌC MỞ (Open Class):

Học sinh trên 15 tuổi có thể tham gia lớp học Tiếng Anh tổng quát với sinh viên 
quốc tế theo trình độ �ếng Anh của họ. Học sinh sẽ có rất nhiều cơ hội để thực 
hành �ếng Anh của mình, và được khuyến khích để giao lưu học hỏi trao đổi với 
các sinh viên quốc tế khác trong trường.

KIỂM TRA NHẬP HỌC TIẾNG ANH

Để cung cấp trải nghiệm học tập tốt nhất, học sinh sẽ được làm bài kiểm tra trình 
độ �ếng Anh trước khi khởi hành.

CHỨNG CHỈ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

Học sinh được cấp Chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH



DU HỌC HÈ
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA & THAM QUAN

Khám phá Sydney & các vùng lân cận

Tham gia các hoạt động ngoại khóa & tham quan như:

Thăm Nhà hát Opera Sydney.
Thăm Khu nhà cổ & Cầu cảng Sydney.
Bảo tàng Úc.
Bảo tàng Hàng hải.
Tham quan Vịnh Watsons.
Tham quan bãi biển Bondi và đường đi bộ Congee.
Các hoạt động thể thao.
Vườn thú Taronga.
Thủy cung Sydney, Madame Tussauds và Tháp Đôi 
Sydney.
Canberra - Thủ đô của Úc.



CHƯƠNG TRÌNH MẪU
TUẦN 1/2

Ngày 05
Thứ Năm

Ngày 06
Thứ Sáu

Ngày 07
Thứ Bảy

Ngày 08
Chủ Nhật

8:00am - 8:30am
Buổi chào mừng & 
định hướng tại IH 
Sydney

8:00am - 8:30am 
(TBC) Tham quan 
cả ngày Thủ đô 
Canberra

8:30am - 1:00pm
Lớp �ếng Anh 
(bao gồm nghỉ 
trưa)

8:30am - 1:00pm
English lesson
(incl. lunch break)

8:30am - 1:00pm
English lesson
(incl. lunch break)

8:30am - 1:00pm
English lesson
(incl. lunch break)

8:30am - 1:00pm
English lesson
(incl. lunch break)

9:00am - 5:00pm
Vườn thú Taronga

1:00pm - 4:00pm
Vẽ Boomerang & 
Đi bộ Định hướng

1:00pm - 4:00pm
Thăm Nhà hát 
Opera Sydney

1:00pm - 4:00pm
Các hoạt động tại 
bãi biển Bondi

1:00pm - 4:00pm
Phòng triển lãm 
ảnh NSW 

1:00pm - 4:00pm
Tháp đôi Sydney &
Thủy cung Sydney

4:00pm
Về nhà

4:00pm
Về nhà

4:00pm
Về nhà

4:00pm
Về nhà

4:00pm
Về nhà

4:00pm
Về nhà

5:00pm
Về nhà

Ngày 01
Chủ Nhật

Ngày 02
Thứ Hai

Ngày 03
Thứ Ba

Ngày 04
Thứ Tư

Đến sân bay 
Sydney

Tới nơi ở

DU HỌC HÈ - CHƯƠNG TRÌNH 2 TUẦN www.oshcstudents.com.au



CHƯƠNG TRÌNH MẪU
TUẦN 2/2

STUDY TOUR 2 WEEKS PROGRAM www.oshcstudents.com.au

Ngày 13
Thứ Sáu

Ngày 14
Thứ Bảy

8:30am - 1:00pm
English lesson
(incl. lunch break
and homework)

8:30am - 1:00pm
English lesson
(incl. lunch break)

8:30am - 1:00pm
English lesson
(incl. lunch break)

8:30am - 1:00pm
English lesson
(incl. lunch break)

8:30am - 1:00pm
English lesson
(incl. lunch break)
Gradua�on

1:00pm - 4:00pm
Thăm vườn bách 
thảo hoàng gia

1:00pm - 4:00pm
Thăm cảng Darlin 
& Bảo tàng Hàng 
hải

1:00pm - 4:00pm
Thăm Đại học 
Sydney

1:00pm - 4:00pm
Chơi Bowling

1:00pm - 4:00pm
Trung tâm vui chơi 
giải trí Luna

4:00pm
Về nhà

4:00pm
Về nhà

4:00pm
Về nhà

4:00pm
Về nhà

4:00pm
Về nhà

Di chuyển đến sân 
bay Sydney

Ngày 09
Thứ Hai

Ngày 10
Thứ Ba

Ngày 11
Thứ Tư

Ngày 12
Thứ Năm



Build Trust, Connect Future

SYDNEY OFFICE

19/20 - 22 Anglo Rd, Camp-
sie, NSW 2194, Australia

+ 61 2 8123 0900

+ 61 2 8123 0901

ABN: 26 609 001 185

info@oshcstudents.com

HCM OFFICE

65 Nam Ky Khoi Nghia, Ben 
Thanh Ward, District 1, 
HCM, Vietnam.

+ 84 28 66 848 0062

+ +84 28 38217005 /008

info@annalink.com

HANOI OFFICE

Room 506, BT Office Building, 
106 Ton Duc Thang Str, Dong 
Da, Hanoi, Vietnam.

+ 84 24 6253 3025

Fax: + 84 24 856 1457

info@annalink.com


