
 

   

 

Chi tiết xin liên hệ hotline: 090 3283 150 (imess/zalo/viber) hoặc gửi thư vào hòm thư: 

info@spg.edu.vn 

Chương trình hè INTERNATIONAL SUMMER PROGRAM FOR YOUTH (ISPY) 2020 

Từ ngày: 05/07/2020 đến 15/08/2020 (6 tuần) / Tham gia được tối thiểu 2 tuần 

Lịch khởi hành – kết thúc từng tuần 

Khởi hành tuần 1 05/07/2020   

Khởi hành tuần 2 12/07/2020 Kết thúc tuần 2 18/07/2020 
Khởi hành tuần 3 19/07/2020 Kết thúc tuần 3 25/07/2020 
Khởi hành tuần 4 26/07/2020 Kết thúc tuần 4 01/08/2020 
Khởi hành tuần 5 02/08/2020 Kết thúc tuần 5 08/08/2020 
Khởi hành tuần 6  Kết thúc tuần 6 15/08/2020 

Mọi học sinh đều phải khởi hành và kết thúc chuyến đi theo đúng lịch trình trên tại                   

St. Michaels University School. 

 

Phí đăng ký: CDN $ 150 (không hoàn trả) 

Phí đặt cọc, mất đồ ký túc: CDN $ 100 (có hoàn trả bằng tiền mặt vào ngày cuối của chuyến đi) 

Chí phí khóa học 

Chương trình ISPY Junior cho độ tuổi từ 8-12 

Chương trình ISPY Beginner-Advanced cho độ tuổi từ 13-18 

2 tuần 3 tuần 4 tuần 5 tuần 6 tuần 
CDN $ 2,900 CDN $ 4,370 CDN $ 5,350 CDN $ 6,440 CDN $ 7,475 
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Phí trên đã bao gồm: 

- 20-25 tiếng học Intensive English 

Language Programs (Sáng học trên 

lớp, chiều thực hành) 

- Các chuyến tham quan hàng tuần / 

Các hoạt động vào buổi tối và cuối 

tuần / Các chuyến dã ngoại vào cuối 

tuần. 

- Phí vào cửa khi tham quan các địa 

điểm. 

- Phí chỗ ở tại khuôn viên trường. 

- 3 bữa ăn/ngày và snack cuối ngày. 

- Quà lưu niệm của SMUS. 

- Chứng chỉ khóa học 

- Báo cáo khóa học 

- Phí kiểm tra iTEP, báo cáo kết quả thi 

iTEP cho học sinh độ tuổi từ 13-18 

- Tiệc chia tay cuối chương trình 

- Giáo trình (phân theo từng trình độ và 

sở thích của học sinh) 

- Bảo hiểm y tế 
- Wifi, internet. 

 

Phí trên chưa bao gồm: 

- Tiền tiêu vặt 

- Vé máy bay khứ hồi, phí đón sân bay/phà (Swartz Bay Ferry: CDN $ 50) 

- Phí bảo trợ cho học sinh dưới 18 tuổi  
- Phí visa, dịch thuật công chứng. 
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