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Học tập
Ngắn hạn

GIÁO DỤC, CHỖ Ở, HỘI NHẬP
Chương trình Học tập Ngắn hạn của chúng tôi kết
hợp việc tập trung phát triển đáng kể các kỹ năng
ngôn ngữ tiếng Anh qua các hoạt động trong lớp với
chương trình văn hóa và hoạt động bổ ích, thú vị.
Học sinh sẽ có cơ hội hòa nhập với trẻ em cùng lứa
tuổi từ nhiều quốc gia. Học sinh sống tại trường và
học tiếng Anh trong một môi trường nông thôn ven
biển xinh đẹp, trong khi khám phá đất nước Úc: con
người, văn hóa, lịch sử, địa lý, cây cối và động vật.

Avalon College có danh tiếng là đơn vị dẫn đầu trong
các chương trình học dự bị và ngắn hạn và việc chăm
sóc học sinh. Một trường nội trú dạy tiếng Anh cho cả
học sinh nam và nữ trong độ tuổi từ 10 – 17. Chúng
tôi có các chương trình học ngắn hạn, văn hóa và các
hoạt động cho học sinh từ nhiều nước bao gồm Trung
Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc,
Thái Lan, Việt Nam và một số nước châu Âu.
Chúng tôi cung cấp:
 Một môi trường chỗ ở an toàn và chu đáo gần
Melbourne
 Khóa học tiếng Anh tăng cường cho học sinh
nước ngoài ELICOS, các khóa học dự bị và ngắn
hạn
 Con đường cho học sinh được nhận vào các
trường nội trú và tư lập tốt nhất
 Chương trình 7 ngày bao gồm các hoạt động
ngoại khóa
 Chương trình Cuối tuần – các hoạt động tối Thứ
Sáu, Thứ Bảy, Chủ nhật mỗi cuối tuần
 Giáo trình riêng, giáo viên xuất sắc, lớp học nhỏ
 Môi trường nói tiếng Anh
 Giám sát 24/7 bởi nhân viên chuyên nghiệp và
chu đáo
 Dịch vụ Giám hộ có sẵn
với giá phải chăng

KHÁM PHÁ QUA TRẢI NGHIỆM
Việc học tiếng Anh tại Avalon College không chỉ
dừng lại ở cuối các lớp học. Khác với các chương
trình ngôn ngữ truyền thống, Avalon College tổ chức
một chương trình sau giờ học và cuối tuần toàn diện
để cung cấp cho học sinh của chúng tôi thêm cơ hội
trải nghiệm văn hóa, phong cách sống và cảnh quan
Úc. Điều này cho học sinh mọi cơ hội để thực hành
kỹ năng tiếng Anh trong các hoàn cảnh khác nhau

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CUỐI TUẦN
Mỗi cuối tuần, việc học di chuyển ra ngoài Avalon.
Học sinh dùng tiếng Anh trong một loạt bối cảnh xã
hội và văn hóa khác nhau

Tuần
1
2

Tối Thứ Sáu
Chơi Trò
chơi
Xem phim
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CHƯƠNG TRÌNH SAU GIỜ HỌC
Học sinh phát triển kỹ năng làm việc nhóm, tính độc
lập và trách nhiệm cá nhân. Nhân viên được huấn
luyện kỹ càng để đảm trách Chương trình Hoạt
động Sau giờ học bao gồm hoạt động thể thao và
xây dựng tinh thần đồng đội, trò chơi, khiêu vũ, đố
vui, đêm tài năng và bữa tối theo chủ đề. Dùng
tiếng Anh trong các bối cảnh xã hội khác nhau tiếp
nối việc học trong lớp và củng cố giá trị của trải
nghiệm thẩm thấu tiếng Anh thuần túy tại Avalon.
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Khiêu vũ
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Cầu lông
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Đêm kịch
Học sinh

Thứ Bảy
Chủ Nhật
Sở thú
Bóng Bầu dục
Melbourne
Úc (AFL)
Mua sắm ở
Mini Golf
Melbourne
Trải nghiệm Cắm trại
Bảo tàng
Khoa học
Scienceworks
Bảo tàng
Melbourne
Công viên
nước
Adventure
Park

Bắn súng Laser

Bowling 10 Pin
Đi bộ leo núi và
nướng BBQ ăn
trưa

