ORLANDO

KHUÔN VIÊN
CỦA CHÚNG TÔI
Mùa hè 2020
Ngày 13/7-7/8

MELBOURNE

Florida Prep nằm trên bờ biển phía
Đông của miền Trung Florida, chỉ cách
các điểm tham quan của Orlando và
Sân bay Quốc tế Orlando 60 phút đi
xe.

CHÀO MỪNG

BẠN ĐẾN VỚI KHÓA HỌC NGÔN
NGỮ MÙA HÈ TẠI FLORIDA PREP

Khuôn viên trường đậm tính lịch sử của chúng tôi
đem đến sự pha trộn độc đáo giữa hệ thực vật nhiệt
đới và kiến trúc Miami theo phong cách Tây Ban Nha
và chỉ cách bãi biển hoang sơ của Space Coast ở
Florida, trung tâm lướt sóng nổi tiếng của Cocoa
Beach và Kennedy Space Center một quãng đường đi
xe ngắn.

MIAMI

Các học viên tham gia chương trình Say Hello sẽ
sống trong ký túc xá và ở trong khuôn viên trường.

* Trọn gói
$3,500

Bạn có phải là học viên tiếng Anh mới hoặc học sinh đang
tìm Chương trình Hòa nhập Tiếng Anh để chuẩn bị theo
học ở trường Trung học hoặc Cao đẳng ở Hoa Kỳ?
Chương trình Hòa nhập Tiếng Anh của Florida Prep được xây dựng
để trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết!
Từ khi đặt chân đến trường, bạn sẽ không chỉ tập trung vào kỹ năng
nói tốt mà còn học các kỹ năng đọc, viết, nghe và từ vựng. Các chuyến
tham quan trong thời gian diễn ra của chương trình sẽ giúp bạn rèn
luyện kỹ năng trong các tình huống thực tế, trải nghiệm văn hóa Mỹ
và gặp gỡ những học sinh khác từ khắp nơi trên thế giới.

Mỗi ngày đều khác nhau và tập trung vào một mục tiêu hoặc hoạt
động.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: admissions@flprep.com
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mùa hè 2020

Dành cho học sinh nam &
nữ lớp 7-12

Quy mô
Lớp học nhỏ

1 giờ đến Điểm
tham quan ở
Orlando

MỘT NGÀY ĐIỂN HÌNH

LẤY TÍN CHỈ TRUNG HỌC!

Có thể bao gồm giảng dạy trên lớn, sau đó là chuyến đi đến một siêu thị tại địa
phương để ăn trưa, ghé thăm nhà hát để mua vé cho một buổi biểu diễn, hoặc
thực hành các kỹ năng đàm thoại của bạn tại trung tâm mua sắm địa phương.

Đối với các học sinh muốn theo học giáo trình nâng cao, có Tín
chỉ Trung học, chương trình học cấp tốc chuyên sâu bao gồm
học vào buổi tối được cung cấp khi có yêu cầu.

Bạn sẽ được khuyến khích ôn lại các hoạt động hàng đêm trong một cuốn sổ
tiếng Anh; đây không chỉ cuốn nhật ký các sự kiện mà còn là một kỷ vật cá
nhân ghi lại thời gian của bạn ở Florida.

BAO GỒM NHỮNG GÌ?

CHUYẾN ĐI THAM QUAN HÀNG TUẦN
Các dự án thực hành và hoạt động vui chơi, cùng các chuyến đi đến điểm
tham quan tại Orlando và địa danh khác ở Florida sẽ lấp đầy các ngày bình
thường và cuối tuần của bạn. Bạn cũng sẽ tham gia cùng các học viên Trại hè
Florida Prep trong chuyến đi tham quan và các dự án, giúp bạn thực hành kỹ
năng ngôn ngữ mới học được.

Tất cả các chuyến đi thực địa và phí vào cửa, ăn ở, 3 áo phông
Florida Prep bằng vải lanh, phương tiện đường bộ trong các
chuyến đi, dịch vụ đón/tiễn tại sân bay và dịch vụ đi kèm

Không bao gồm những gì?
Chuyến bay, tiền tiêu vặt hàng ngày để mua quà, v.v

Florida Prep có quyền điều chỉnh hoặc thay đổi Chương trình Hòa nhập Tiếng
Anh dựa trên ghi danh, tuổi của học sinh và thời tiết.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: admissions@flprep.com
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