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Dear Valued Parents,
Kính gửi Quý Phụ huynh!
As our after school Extra Curricular Activities expand annually as a part of the well-rounded
education, we would like to invite you and your child to our a Campus Extra Curricular Clubs
Launch Event at Ba Thang Hai Campus, where we will introduce you and your child to the wide
variety of clubs and programmes that VAS has to offer in the school year 2018-2019!
Để tiếp tục phát triển các hoạt động ngoại khóa tại VAS như một phần trong mục tiêu giáo dục
toàn diện cho học sinh, chúng tôi xin trân trọng kính mời Quý Phụ huynh và các em học sinh
tham gia buổi Khởi động Chương trình Câu lạc bộ ngoại khóa sau giờ học tại cơ sở Ba Tháng
Hai. Tại đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới Quý Phụ huynh và các em nhiều loại hình câu lạc bộ mà
nhà trường sẽ triển khai cho các em trong năm học 2018-2019.
Universities and future employers continue to take interests in the additional passions and
activities of students outside of their academic achievements. The VAS Extra Curricular Clubs
has been designed with the specific needs of the students in mind. Our aim is to provide
opportunities for students to develop to their fullest potentials outside of the academic
classroom. Through these additional activities, students can also improve their health and
athleticism, gain additional skills and knowledge, develop new friendships, relieve stress and
have fun!
Các trường đại học và các nhà tuyển dụng trong tương lai sẽ tiếp tục quan tâm đến việc theo
đuổi đam mê và hoạt động ngoại khóa của học sinh ngoài thành tích học thuật của các em.
Chương trình Câu lạc bộ Ngoại khóa tại VAS được thiết kế dựa trên nhu cầu của cụ thể của học
sinh, hướng đến những cơ hội để các em có thể phát triển tối đa tiềm năng của mình ngoài lĩnh
vực học thuật. Thông qua các Câu lạc bộ này, học sinh còn có thể cải thiện sức khỏe, tăng cường
hoạt động thể chất, trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng, thiết lập tình bạn mới, thư giãn sau
những giờ học căng thẳng và nhất là có những trải nghiệm vui vẻ, hạnh phúc!
I wish you and your child a successful school year ahead and look forward to meeting and
welcoming you and your child at the 2018-2019 VAS Extra Curricular Programme.
Kính chúc Quý Phụ huynh và các em học sinh một năm học mới thành công và hân hạnh chào
đón Quý Phụ huynh cùng các em đến với Chương trình Ngoại khóa của VAS trong năm học
2018-2019.
Yours sincerely,
Trân trọng.
Cô Kathlyn Tarwater
Head of Enrichment, ECA and Summer Programme
Trưởng Chương trình Năng khiếu, Ngoại khóa và Trại Hè

IMPORTANT
DATES
SEMESTER 1
• Enrolment Period
8 – 12 October 2018
• Programme Commencement
15 October 2018
• Programme End
21 December 2018

KEY CONTACTS
Please contact the admissions team from your VAS campus for
support with enrolment and additional information.
•
•
•
•
•
•
•

Ba Thang Hai Campus: (028) 3864 1770 / 72 OR info.bth@vas.edu.vn
Go Vap Campus: (028) 3588 3088 OR info.gh@vas.edu.vn
Hoang Van Thu Campus: (028) 3999 0112 OR info.hvt@vas.edu.vn
Le Quy Don Campus: (028) 3932 2849 / 50 OR info.lqd@vas.edu.vn
Phan Xich Long Campus: (028) 3517 2747/49 OR info.pxl@vas.edu.vn
Riverside Campus: (028) 7301 7576 OR info.rs@vas.edu.vn
Sala Campus: 028.73007576 OR info.sl@vas.edu.vn

•

Sunrise Campus: (028) 6260 7272 OR info.sur@vas.edu.vn

MỐC THỜI GIAN
QUAN TRỌNG
HỌC KỲ 1
• Thời hạn đăng ký
8/10/2018 – 12/10/2018
• Ngày bắt đầu chương trình
15/10/2018
• Ngày kết thúc chương trình
21/12/2018

LIÊN HỆ
Tìm hiểu thông tin chung
Kính đề nghị Quý Phụ huynh liên hệ với giáo vụ cơ sở để được hỗ trợ đăng ký
Chương trình ECA và các thông tin khác.

•
•
•
•
•
•
•

Ba Thang Hai Campus: (028) 3864 1770 / 72 OR info.bth@vas.edu.vn
Go Vap Campus: (028) 3588 3088 OR info.gh@vas.edu.vn
Hoang Van Thu Campus: (028) 3999 0112 OR info.hvt@vas.edu.vn
Le Quy Don Campus: (028) 3932 2849 / 50 OR info.lqd@vas.edu.vn
Phan Xich Long Campus: (028) 3517 2747/49 OR info.pxl@vas.edu.vn
Riverside Campus: (028) 7301 7576 OR info.rs@vas.edu.vn
Sala Campus: 028.73007576 OR info.sl@vas.edu.vn

•

Sunrise Campus: (028) 6260 7272 OR info.sur@vas.edu.vn

Magic Arts is an art education agency that offers a wide range of arts programs from
elementary to advanced, applied arts and extra-curricular arts for all ages from 5 years old.
Magic Arts bring a passionate, dedicated team of people with many years of experience
working in the field of education and training of art in the national and global area.
Magic Arts là dơn vị tổ chức rất nhiều khóa học về nghệ thuật, từ sơ cấp tới cao cấp, từ nghệ
thuật ứng dụng đến các hoạt động nghệ thuật ngoại khóa cho học sinh từ 5 tuổi. Magic Arts có
một đội ngũ giáo viên nhiệt huyết, yêu nghề, và có nhiều kinh nghiệm đào tạo về nghệ thuật
trong nước và quốc tế.
This course provides an opportunity for all our young budding artists to let their creativity flow
and learn new artistic techniques in a supportive fun environment. Guided by expert tutors and
professional artists from Magic Arts, students are introduced to a new technique each week,
covering a wide range of materials and techniques including painting, drawing, print making,
and sculptures. Each of the activities is designed to be accessible by students of different
abilities from across Kindergarten to Secondary years.
Khóa học này tạo điều kiện cho các mầm non nghệ thuật được thỏa sức sáng tạo và học hỏi các
kỹ thuật mới sử dụng trong nghệ thuật trong một môi trường thân thiện và vui vẻ. Mỗi tuần học
sinh sẽ được các hướng dẫn viên nước ngoài và nghệ nhân chuyên nghiệp của Magic Arts giới
thiệu các kỹ thuật sáng tạo mới trong nhiều phân môn như hội họa, vẽ tranh, in ấn, và tạo hình.
Mỗi hoạt động nghệ thuật này đều được thiết kế để phù hợp với từng cấp độ năng lực cụ thể
của học sinh từ mầm non tới trung học.

BASIC ART (KINDERGARTEN – GRADE 8)
The ‘Basic Art’ course helps students learn how to observe their world through an artist’s eyes.
Capturing and transferring images of life from our eyes to our brain through painting. Students
will learn how to enjoy the beauty of life through space, architecture and design whilst
developing their art knowledge. Students are encouraged to explore their creativity by using
many different materials and new methods.
MỸ THUẬT CƠ BẢN (MẦM NON - LỚP 8)
Khóa “Mỹ thuật cơ bản” sẽ giúp học sinh học cách quan sát thế giới bằng nhãn quan của một
nghệ sĩ, thu nạp và chuyển tải hình ảnh cuộc sống từ mắt đến não thông qua cách vẽ. Các em
vừa học cách thưởng thức vẻ đẹp cuộc sống thông qua không gian, kiến trúc, và thiết kế vừa
phát triển kiến thức về hội họa. Học sinh sẽ được khuyến khích sáng tạo bằng cách sử dụng vật
liệu đa dạng và bằng nhiều phương thức khác nhau.

Minimum: 10 students / class
Maximum: 15 students/ class
Số lượng học sinh tối thiểu: 10 học sinh
Số lượng học sinh tối đa: 15 học sinh

KINDERGARTEN
!

Students discover
different art activities.

!

Students learn
different art
techniques and
experience a variety of
materials.

!

PRIMARY
!

Students will learn
new techniques whilst
having their own
creative input.

!

This programme will
develop confidence in
using different
materials and allow
students to develop
their own style.

This programme will
enhance student’s
confidence. They will
be able to explore and
make mistakes whilst
producing different art
pieces.

MẦM NON
!

Học sinh khám phá các
hoạt động mĩ thuật
khác nhau.

!

Học sinh học các kỹ
thuật khác nhau sử
dụng trong mĩ thuật và
thử nghiệm nhiều loại
nguyên vật liệu đa
dạng.

!

Khóa học này giúp
phát triển sự tự tin của
học sinh. Các em được
khám phá và thực
hành việc sáng tạo các
sản phẩm nghệ thuật.

SECONDARY
!

Students will work
with different
materials such as;
Wood, Canvas, Glass
and Clay.

!

This programme will
help student develop
their independence
with their art work
and enhance their
artistic style.

TIỂU HỌC
!

Học sinh vừa được học
các kỹ thuật mới vừa
được phát huy sự sáng
tạo của riêng mình.

!

Khóa học này giúp
phát triển sự tự tin của
học sinh trong việc sử
dụng những nguyên
vật liệu khác nhau và
cho phép các em xây
dựng phong cách riêng
của mình.

TRUNG HỌC
!

Học sinh học cách sử
dụng các nguyên vật
liệu khác nhau như gỗ,
canvas, kính, và đất
sét.

!

Khóa học này sẽ nâng
cao tính độc lập của
học sinh đối với sản
phẩm của mình, đồng
thời giúp các em phát
huy phong cách cá
nhân.

KINDY BALLET
MÚA BA LÊ – MẦM NON

Ballet is the foundation of all dance and encourages students to use perseverance, dedication,
motivation, stamina, flexibility, and strength whilst instilling core values such as teamwork,
confidence and excellence. Students will follow a professional curriculum taught by a trained
dancer to improve flexibility, gain an appreciation for music, increase strength, move gracefully
and exhibit poise and control within their movements. During this programme stundents will
demonstrate an understanding of classroom etiquette, process, dress, dance technique and
above all, creativity and expression of movement.
Ba lê là nền tảng cho mọi điệu nhảy. Ba-lê khuyến khích học sinh rèn luyện tính kiên trì, sự chăm
chỉ, ý chí vươn lên, sức chịu đựng, sự dẻo dai và sức mạnh, đồng thời nuôi dưỡng các giá trị cốt
lõi như tinh thần đồng đội, tính tự tin và xuất sắc. Học sinh sẽ được tiếp cận một chương trình
chuyên nghiệp qua sự dẫn dắt của các vũ công được đào tạo bài bản, qua đó nâng cao khả
năng cảm thụ âm nhạc, tăng cường sức mạnh, sự dẻo dai, di chuyển một cách duyên dáng với
tư thế đẹp và kiểm soát tốt từng chuyển động của cơ sở. Học sinh sẽ hiểu được những quy ước,
tiến trình, cách phục trang, các kĩ thuật nhảy và hơn hết là tính sáng tạo và cách thể hiện cảm
xúc qua từng bước nhảy.
WHAT TO BRING
Students will need to wear ballet tights, ballet shoes, and a leotard. A tutu is optional.
VẬT DỤNG CẦN MANG THEO
Học sinh cần mặc trang phục (có nịt) và mang giầy ba-lê phù hợp. Học sinh cũng có thể mặc váy
xòe dùng cho môn ba-lê .
Minimum: 10 students / class
Sĩ số tối thiểu: 10 học sinh / lớp

- Maximum 20 students / class
- Sĩ số tối đa: 20 học sinh / lớp

YOGA

Yoga helps kids achieve a sound mind in a healthy body by exercising the physical body and
calming the mental spirit. Yoga teaches kids to use all their muscles in new ways. Whether a
pose is done standing, sitting, or lying down, each one can challenge various muscle groups
while helping a child become aware of his body and how it efficiently functions. Yoga also helps
children to focus and concentrate in school and get better grades.
Yoga giúp trẻ có được một tinh thần minh mẫn và một cơ thể khỏe mạnh thông qua việc luyện tập cả về
thể chất lẫn tinh thần. Yoga giúp trẻ học được cách vận động cơ bắp theo những phương pháp mới. Mỗi
tư thế tập dù là đứng, ngồi hay nằm đều nhằm thử thách các nhóm cơ khác nhau và qua đó, giúp trẻ
hiểu rõ hơn về cơ thể mình cũng như tìm ra được cơ chế vận động cơ thể hiệu quả nhất. vận động hiệu
quả nhất. Yoga cũng giúp các em tăng cường sự tập trung và đạt được thành tích tốt hơn trong học tập.

Minimum: 6 students / class
Maximum: 15 students / class
Số lượng học sinh tối thiểu: 6 học sinh
Số lượng học sinh tối đa: 15 học sinh
WHAT TO BRING:
! A bottle of water
! Comfortable and non-restrictive exercise
gear (ie. leggings and singlet)
OPTIONAL
A yoga/pilates mat or towel. (There will be mats
provided for student to use but we recommend
investing in bringing your own mat to class)

VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
!
!

Chai nước
Quần áo thoải mái để luyện tập

TÙY CHỌN
Tấm thảm tập hoặc khăn tập (học sinh sẽ được
cung cấp thảm tập, tuy nhiên chúng tôi khuyến
khích các em mang thảm riêng để đảm bảo vệ
sinh)

HIP HOP

There are many benefits to any kind of dance classes for people of all ages. Hip Hop dance
classes combine several different styles of dance, not just the typical idea of what hip hop
dancing is. It incorporates old and new dance moves and styles like break dancing, popping,
crumping and even traditional jazz moves. A large part of hip hop dance is creativity and
improvisation and just letting the music move you. Hip Hop dance is especially good for kids as
it provides a great outlet for not only their energy but also artistic appreciation & expression.
Through these dance movements, students can also achieve:
• Increased flexibility & better balance
• Increased coordination
• Development of muscle
• Builds self-confidence

Có rất nhiều lợi ích được tạo ra từ các hoạt động nhảy múa cho con người ở mọi lứa tuổi. Các
lớp học nhảy Hip Hop kết hợp nhiều phong cách nhảy khác nhau và không chỉ bó hẹp trong
những khuôn khổ, quan niệm truyền thống về điệu nhảy này. Lớp học Hip Hop tại VAS Nó kết
hợp các vũ điệu của truyền thống và hiện đại và là tổng hòa của nhiều phong cách như break
dance, popping, crumping và thậm chí cả các vũ điệu jazz cổ điển. Phần lớn các điệu nhảy Hip
Hop là dựa trên sự sáng tạo và ngẫu hứng của chính người nhảy khi âm nhạc vang lên. Nhảy
Hip Hop có lợi ích đặc biệt đối với trẻ em vì nó không chỉ giúp các em giải phóng năng lượng mà
còn giúp các em nhận nghệ thuật tuyệt vờiQua các điệu nhảy này, học sinh có thể

• Tăng tính linh hoạt & cân bằng của cơ thể
• Tăng cường phối hợp của cơ thể
• Phát triển cơ bắp
• Xây dựng sự tự tin
OUR DANCE TEAM
Dancing with the stars Daniel Denev’s team of professional and experience dancers are once
again working with VAS to bring the best Dance education to our students. Daniel’s passion for
Dance, Fitness and Health has taken him travelling internationally, teaching, choreogr aphing
and performing worldwide. Daniel’s team consists of fellow professionals with similar
experience and they come to VAS with a huge passion to share their knowledge and are once
again excited for the progress the students will make.

ĐỘI NGŨ VŨ SƯ
Các vũ sư chuyên nghiệp và dày dạn kinh nghiệm trong chương trình “Khiêu vũ cùng ngôi sao”
của Daniel Denev sẽ tiếp tục đồng hành cùng VAS để đem tới cho các em những buổi học thú vị
nhất. Niềm đam mê khiêu vũ, luyện tập và sức khỏe đã đưa Daniel đi khắp thế giới để giảng
dạy, biên tập, và biểu diễn. Đội của Daniel gồm những vũ sư chuyên nghiệp và họ đến với VAS
với niềm đam mê nhiệt huyết được chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm với các em học sinh và giúp các
em tiến bộ thành công với đam mê trong lĩnh vực này.
WHAT TO BRING
Comfortable clothes and athletic shoes.
VẬT DỤNG CẦN MANG THEO
Trang phục thoải mái và giày thể thao.
Minimum: 10 students / class
Maximum : 20 students / class
Sĩ số tối thiểu: 10 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 20 học sinh / lớp

VAS is once again delighted to be in collaboration with SSA Sports, a multi-sport training center
for children aged from 3-18, from beginner to athletic levels. SSA will be responsible for
delivering the VAS Basketball, Multi Skills Factory and Swimming programmes for the 2018-19
school year.
Một lần nữa VAS rất hân hạnh được tiếp tục hợp tác với SSA Sports - một trung tâm đào tạo thể
thao đa môn dành cho trẻ em từ 3 đến 18 tuổi, từ cấp độ sơ cấp cho tới các cấp độ chuyên
nghiệp. SSA sẽ đảm nhiệm các CLB bóng rổ, bóng đá, CLB đa kỹ năng, và CLB bơi lội cho học sinh
VAS trong năm học 2018-2019.
The fully inclusive classes are open to students of all levels, ages and abilities. Their professional
coaches come with a breadth and depth of knowledge and experience and each head coach is
responsible for implementing the VAS ECA curriculum this year.
Các CLB này nhận học sinh ở tất cả các độ tuổi, cấp độ, và khả năng. Đội ngũ huấn luyện viên
của SSA là những người có chuyên môn vững vàng và bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực họ đảm
nhận. Các huấn luyện viên trưởng sẽ trực tiếp phụ trách việc thực hiện các CLB Ngoại khóa ECA
tại VAS năm nay.

Basketball Head Coaches - Ryan Montecarlo, Benjamin Ocenar and Shi Pham
The SSA basketball coaches all have several achievements as basketball players, playing in
several professional and commercial teams. They have been working as coaches and team
managers for many universities and from the under 4 to the under 17 age group. Shi Pham was
voted ‘Coach of the year’ for Vietnam Junior Basketball in 2016.
Huấn luyện viên trưởng môn Bóng rổ - Ryan Montecarlo, Benjamin Ocenar and Shi Pham
Các huấn luyện viên bóng rổ của SSA đều có thành tích tốt khi làm cầu thủ. Họ đã thi đấu ở một
số đội chuyên nghiệp và thương mại và có kinh nghiệm làm huấn luyện viên, quản lý các đội
tuyển U4 – U17 cho nhiều trường đại học. Shi Pham đã được bầu chọn là “huấn luyện viên của
năm” cho Đội Bóng Rổ Trẻ Việt Nam năm 2016.

Swimming Head Coach – Aidan Malone
Aiden is a fully qualified and experienced swimming coach who has worked in the sports
industry for over 15 years. Aiden has a passion for coaching swimming to children of all ages
and abilities and has experience of coaching in Europe, Australia and Asia.
Huấn luyện viên trưởng môn Bơi lội - Aidan Malone
Aiden là một huấn luyện viên bơi chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm và đã làm trong ngành
thể thao trên 15 năm. Aiden có niềm đam mê lớn đối với công việc huấn luyện cho trẻ em ở mọi
lứa tuổi, mọi cấp độ năng lực và đã từng làm huấn luyện viên ở châu Âu, Úc và châu Á.

Skills Factory Head Coach – Peter Huy
Born in Vietnam, Peter is one of the leading bilingual coaches. With an extensive playing
background Peter spent four years playing college football with Ho Chi Minh City International
University going on to represent the National University Football Team. Bringing energy,
enthusiasm and a high degree of fun to all his sessions, Peter has proved to be an extremely
popular coach with both the Vietnamese and Expat Skills Factory and Football community.
Huấn luyên viên trưởng môn bóng đá và các kỹ năng – Peter Huy
Sinh ở Việt Nam, Peter là một trong những huấn luyện viên song ngữ hàng đầu. Với bề dày làm
cầu thủ, Peter chơi 4 năm cho đội bóng đá của trường Đại Học Quốc Tế TPHCM và tiến tới đại
diện cho đội bóng đá của Đại Học Quốc Gia. Luôn đem tới các buổi tập của mình nhiều năng
lượng, lòng nhiệt tình, sự vui vẻ, Peter đã chứng tỏ mình là một huấn luyện viên được cực kỳ
yêu mến bởi cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Skills Factory (Kỹ năng Thể thao đa năng) là hoạt động thể thao thú vị và vui nhộn nhất dành
cho học sinh từ 3 dến 6 tuổi của SSA. Các em được học và rèn luyện các kỹ năng thể thao cơ bản

SKILLS FACTORY

thông qua các trò chơi, những trận tranh tài, và các hoạt động phát triển kỹ năng khác nhau.
Huấn luyện viên sẽ mang đến cho học sinh một môi trường năng động và hứng khởi thông qua
các trò chơi phù hợp lứa tuổi như Sleeping Dragons, Road Warrior Obstacle Course và Pirate
Treasure Hunt!
Đây chính là sự khởi đầu tuyệt vời làm nền tảng cho các hoạt động thể thao và đồng đội đối với
thế hệ vận động viên trẻ tương lai!
Minimum: 8 students / class
Maximu: 20 students / class
Sĩ số tối thiểu: 8 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 20 học sinh / lớp

The Skills Factory helps students grow in the following areas:
Sport
specific

Social,
Emotional
& Cognitive
skills

Physical

Khóa học Kỹ năng Thể thao đa năng giúp học sinh phát triển các lĩnh vực sau:
Kỹ năng thể thao
•
•
•
•
•

Kỹ thuật giữ bóng và dắt bóng.
Kỹ thuật đá bóng, ném bóng và bắt bóng
Kỹ thuật dừng bóng
Kỹ thuật lừa bóng và tăng tốc
Kỹ thuật chạy, dừng và đổi hướng trên sân bóng.

Tình cảm, xã hội và nhận thức
•
•
•
•
•
•

Kỹ năng ứng xử, giao tiếp với bạn bè trong lớp
Khả năng phát triển, khẳng định bản sắc riêng trong một nhóm
Hiểu biết các khái niệm cơ bản về tính đồng đội trong thể thao
Cải thiện được nhận thức về thế giới xung quanh
Tích cực tham gia vào các hoạt động sáng tạo
Trau dồi kỹ năng giao tiếp xã hội.

Phát triển thể chất
•

•
•
•
•

Việc chú trọng vào các kỹ năng cân bằng, độ tháo vát và phối hợp của cơ thể là nền tảng
tuyệt vời để tạo cảm hứng và sự yêu thích cho trẻ đối với các hoạt động thể thao trong
tương lai
Các em nhận thức được bản thân trong mối tương tác với môi trường xung quanh
Các em biết các kỹ năng cơ bản để di chuyển cùng bóng tới nơi mình muốn theo cách
của riêng mình
Các em iết cách nhảy chụm chân, nhảy sáo, nhảy cao, nhảy xa
Các em hiểu về kiểm soát cơ thể và có thể tự thực hiện kiểm soát cơ thể khi di chuyển.

BASKETBALL
BÓNG RỔ

SSA Basketball is the most popular basketball programme in Saigon, directed by Vietnam’s only
professional team, the Saigon Heat. In this dedicated sports class, children of all abilities and
ages will learn the fundamental moves and skills of the game such as dribbling, passing and
shooting whilst also having plenty of FUN!
SSA Basketball là chương trình bóng rổ nổi tiếng nhất Sài gòn, do The Saigon Heat - đội bóng rổ
nhà nghề duy nhất của Việt Nam dẫn dắt. Đến với chương trình này, ngoài việc được thư giãn
và vui chơi, học sinh thuộc mọi khả năng, mọi lứa tuổi sẽ học được những động tác và kỹ năng
cơ bản của môn thể thao này như: dắt bóng, chuyền bóng và ghi bàn.

WHAT TO BRING:
* A bottle of water
* Sports Clothes
Minimum: 8 students / class
Maximum: 25 students / class
*Basketball sessions take place once a week, there will be a total of 10 lessons in total.
VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
* Chai nước
* Trang phục thể thao
Sĩ số tối thiểu: 8 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 25 học sinh / lớp
Tổng số 10 bài tập, diễn ra 1 lần (bài tập) / tuần.

SWIMMING – BƠI LỘI
(SSA)

And let’s get into water world now!
Swimming is not just a great sport for health, but also a
lifetime skill to achieve. With VAS, SSA’s qualified
coaches will bring fun to students through several
different water-based activities and drills for all ages
and levels.

WHAT TO BRING:
* A bottle of water
* Appropriate Swimming attire
* A towel
* Swimming goggles

From learning the basic warmup, using woggles to
master breaststroke, backstroke and freestyle stroke,
an amazing and confident experience under water will
be guaranteed for all students.

Minimum class size: 8 students / class
Maximum class size: 20 students / class

Và bây giờ, hãy cùng nhau đến với thế giới nước!
Bơi lội không chỉ là môn thể thao có ích cho sức khỏe
mà còn là kỹ năng sống thiết yếu của con người. Tại
VAS, các huấn luỵện viên chuyên nghiệp của SSA sẽ
đem đến cho các em nhiều hoạt động luyện tập dưới
nước thú vị và phù hợp với mọi lứa tuổi và trình độ.

Từ những bước khởi động cơ bản, kỹ năng sử
dụng kính bơi cho đến những động tác bơi ngửa,
bơi ếch, và bơi tự do nhuần nhuyễn, tất cả đều
đảm bảo rằng các em sẽ có những trải nghiệm
tuyệt vời và ngày càng tự tin hơn với với môn thể
thao dưới nước này.

VẬT DỤNG CẦN MANG THEO:
* Chai nước
* Đồ bơi phù hợp
* Khăn tắm
* Kính bơi
Sĩ số tối thiểu: 8 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 20 học sinh / lớp

COOKING – NẤU ĂN

VAS will continue its successful partnership with ‘The Caterers Academy’ an affiliate
organisation of the well-established HCMC catering company, The Caterers. Head chef Rebecca
Morgan has been a chef for over 15 years, a cookery teacher for 5 years and involved in the
hospitality industry for more than 20 years. After successfully developing the summer school
curriculum and the ECA cooking curriculum last year, Rebecca has now developed this year’s
syllabus and written the lesson plans to ensure all recipes are tailor-made to each skill and/or
age group.
Phát huy thành công của các chương trình hợp tác trước đây, VAS sẽ tiếp tục kết hợp với “The
Caterers Academy” - một công ty con của” The Caterers” - công ty dịch vụ ăn uống nổi tiếng tại
TP. HCM. Cô Rebecca Morgan là người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng,
khách sạn, trong đó có hơn 15 năm kinh nghiệm làm đầu bếp và 5 năm kinh nghiệm trực tiếp
giảng dạy các khóa học nấu ăn. Tiếp nối thành công của các khóa học nấu ăn trong chương
trình ngoại khóa năm ngoái và chương trình hè vừa qua, cô Rebecca đã hoàn tất việc phát triển
nội dung các khóa học nấu ăn và sẵn sàng mang đến cho học sinh những trải nghiệm ẩm thực
thú vị, phù hợp với từng nhóm học sinh thuộc tất cả các độ tuổi và trình độ.
THE TEACHERS
The cooking courses at VAS are taught by trained “Culinary Coaches” who electrify the kitchen
classroom with their passion for cooking and teaching. They all have an in-depth knowledge of
food and the culinary arts. Our inter-disciplinary and hands-on cooking classes are fun,
delicious, and healthy!

GIÁO VIÊN DẠY NẤU ĂN
Khóa học nấu ăn tại VAS do các huấn luyện viên ẩm thực được đào tạo bài bản đảm trách và họ
sẽ thổi bùng lên ngọn lửa đam mê trong học sinh đối với các hoạt động nấu ăn. Họ đều là
những chuyên gia với kiến thức chuyên sâu về thực phẩm và nghệ thuật ẩm thực. Đến với các
lớp học nấu ăn này, các em sẽ thấy vừa vui, vừa có thể tạo ra những món ăn ngon và có lợi cho
sức khỏe.
STUDENT OUTCOMES
The Cooking courses at VAS carefully integrate core academic subjects, (such as math, science,
geography, and culture), and important social values, (such as teamwork, respect, and
ingenuity), with culinary concepts and nutrition education (think fresh vs. processed foods and
where food comes from). They provide all ingredients, supplies, tools, and materials, allowing
kids to mix math, simmer science, and taste geography in a “kitchen classroom” almost
anywhere.
MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Các khóa học nấu ăn tại VAS tích hợp nhiều môn học (như Toán, Khoa học, Địa lý và Văn hóa),
và nhiều giá trị, kỹ năng xã hội quan trọng (như tinh thần đồng đội, tôn trọng và óc sáng tạo)
với các ý tưởng về ẩm thực và khoa học dinh dưỡng (như lựa chọn thực phẩm tươi thay vì thực
phẩm đã qua chế biến, nguồn gốc của thực phẩm). Các khóa học sẽ cung cấp cho học sinh tất cả
các nguyên liệu, phụ liệu, và dụng cụ cần thiết để các em “pha trộn” kiến thức toán học, khoa
học cũng như trải nghiệm địa lý qua ẩm thực các vùng miền trong một không gian “nhà bếp là
lớp học” đầy thú vị.
WHAT WILL BE PROVIDED
At the end of each lesson every student will get to sample and take home what they have made
in that class to share with their family plus they will receive a cookbook of all recipes made and
a certificate of participation at the end of the course.
SẢN PHẨM MANG VỀ
Cuối mỗi buổi học các em sẽ được mang sản phẩm mà các em đã hoàn thành về nhà để chia sẻ
và thưởng thức cùng gia đình. Ngoài ra các em sẽ được nhận một cuốn sách nấu ăn cho các
món các em đã làm và một chứng nhận đã tham gia vào cuối khóa học.

Minimum: 8 students / class
Maximum: 12 students / class
Sĩ số tối thiểu: 8 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 12 học sinh / lớp

Số lượng học sinh tối thiểu: 8 học sinh
Số lượng học sinh tối đa: 12 học sinh

CHESS -CỜ VUA

Today, with the success of Vietnamese chess players in international competitions, the sport is
gaining much attention from the international community. Chess has also become a game that
the society encourages at large. However, training a chess player to be an excellent player is
not simple. Royal Chess ECA sessions are meaningful and truly become a necessity and a force
for the development of critical thinking.
Hiện nay, với sự thành công của cờ vua Việt Nam trên đấu trường Quốc tế, môn thể thao trí tuệ
này đang dần nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng. Việc đào tạo cờ vua cũng trở thành
một môn chơi được xã hội chú ý và khuyến khích phát triển. Tuy nhiên, đào tạo một người chơi
cờ thành một cờ thủ giỏi là một việc không đơn giản. Các bài học của CLB Royal Chess có tầm
quan trọng rất lớn và thực sự trở nên thiết yếu cũng như tạo động lực cho sự phát triển tư duy
của học sinh.
Minimum: 5 students / class
Maximum: 20 students / class
Sĩ số tối thiểu: 5 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 20 học sinh / lớp

MUSIC – ÂM NHẠC

The seriousness and effectiveness in teaching are always the foundation of pedagogy criterion
of Erato through advanced facilities, international syllabus system, specialized faculties, and
diversity in subject.
Tính nghiêm túc và hiệu quả trong giảng dạy luôn là nền tảng sư phạm của Erato thông qua sự
hỗ trợ của hệ thống các cơ sở vật chất tiên tiến, giáo trình quốc tế vừa có tính chuyên môn hóa
cao, vừa đảm bảo được sự đa dạng.
Harmony Road Music Course (HRMC) offers innovative group piano musicianship programmes
for a variety of ages. Their unique teaching techniques and materials bring students to music
“step by step” by utilizing the dynamics of group interaction through their music lesson
instructional programmes and curriculum. The Harmony Road group teaching method features
ear training, movement, solfege singing, keyboard playing, rhythmic activities and creative
projects. Since 1981 the Harmony Road group lesson programme has empowered teachers,
parents, and students to make music together.
Harmony Road Music Course (HRMC) cung cấp các chương trình học piano cho trẻ ở nhiều độ
tuổi khác nhau. Kỹ thuật và tài liệu giảng dạy độc đáo của họ từng bước đưa học sinh đến với
âm nhạc thông qua cách tối đa hóa sự năng động trong tương tác nhóm qua các bài dạy nhạc
cụ thể. Phương pháp giảng dạy nhóm Harmony Road bao gồm các kỹ năng nghe và cảm nhạc,
di chuyển, xướng, chơi keyboard, các hoạt động về nhịp / phách và các dự án sáng tạo. Từ năm
1981, Chương trình âm nhạc Harmony Road đã trao quyền cho giáo viên, phụ huynh và học sinh
làm việc cùng nhau để tạo ra âm nhạc.
Harmony Road Music Appreciation & Musicianship Club / CLB Harmony Road Music
Appreciation & Musicianship
Minimum: 6 students / class
Maximum: 12 students / class
Sĩ số tối thiểu: 6 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 12 học sinh / lớp

MATH GAMES / SUPPORT
CÂU LẠC BỘ TOÁN VUI

VAS will continue its successful partnership with Everest Education, who created the STEAM
classes for VAS’s 2018 Summer Programme, in organizing the Math Games and Math Support
Clubs for its students in this school year. Our approach to Math Games is based on the
Singaporean methodology, which focuses on interactive hands-on experiences to build
foundational math skills, critical thinking, and logic and reasoning tactics.
Tiếp nối thành công trong việc hợp tác thực hiện các lớp học STEAM thuộc Chương trình Hè
2018 vừa qua, VAS sẽ tiếp tục kết hợp với với tổ chức Everest Education để mang đến cho học
sinh khóa học Math Games (Trò chơi Toán học) và Math Support (Luyện Toán) trong năm học
này. Cách tiếp cận của chúng tôi đối với Math Games được dựa trên nền tảng của phương pháp
sư phạm của Singapore, tập trung vào các hoạt động thực hành có tính tương tác cao, qua đó,
trau dồi các kỹ năng toán học cơ bản, tư duy phản biện, chiến thuật logic và lý luận.
Students joining this club will access math through fun and engaging games and mini real-life
scenario projects, using on problem solving, teamwork and their foundational math skills.
Học sinh tham gia CLB này sẽ được tiếp cận với Toán học thông qua các trò chơi vui nhộn và hấp
dẫn cũng như các dự án tình huống thực tế nhỏ mà ở đó các em phải sử dụng kỹ năng giải
quyết vấn đề, làm việc nhóm và những kỹ năng toán học cơ bản.

The Math Support Club will support students who need focused time to complete their
homework and/or coaching in specific areas, topics or skills.
CLB Math Support sẽ là nơi hỗ trợ học sinh để các em có thể ôn luyện lại kiến thức và giải quyết
bài tập về nhà hoặc được hướng dẫn thêm về những nội dung, chủ đề hoặc kỹ năng cụ thể nào
đó.
Students will be able to bring their homework or text book to class to receive personalized
support specific to what they are studying. Teachers will supplement what the students are
studying with additional practice, as appropriate
Học sinh sẽ có thể mang bài tập về nhà hoặc sách giáo khoa của mình lên lớp để được hỗ trợ
thêm về những nội dung các em đang học. Giáo viên cũng sẽ bổ sung thêm một số bài tập thích
hợp khác.
The class can be taught in English and supporting materials will be provided in English
Lớp học có thể được giảng dạy bằng tiếng Anh, và tài liệu hỗ trợ sẽ được cung cấp bằng tiếng
Anh
Math Games
Minimu: 5 mstudents / class
Maximum: 16 students / class
Sĩ số tối thiểu: 5 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 16 học sinh / lớp

Math Support
Minimum class size: 6 students / class
Maximum class size: 16 students / class
Sĩ số tối thiểu: 6 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 16 học sinh / lớp

FOOTBALL
CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ

Fox Football will be providing elite internationally qualified coaches to develop VAS Football
players. This will be via skill acquisition, technical training, small-sided games and match play.
Our experts work from a curriculum that is recognized would wide and we insert our own
personalities into the session to make learning and playing, FUN!
Fox Football cung cấp các huấn luyện viênb chuyên nghiệp có trình độ quốc tế để phát triển các
cầu thủ bóng đá tương lai tại VAS. Học sinh sẽ được rèn luyện các kỹ năng quan trọng, được
đào tạo kỹ thuật, thực hành chơi bóng qua các trận đấu nhỏ và với các đối thủ cùng trình độ.
Các chuyên gia của Fox Football sẽ truyền đạt cho học sinh một giáo trình bóng đá được công
nhận rộng rãi trên thế giới bên cạnh việc tạo bản sắc và những nét đặc trưng riêng nhằm truyền
cảm hứng và tạo niềm vui cho các em.
By joining Fox Football clubs, students will further foster their playing ability, discipline, fitness,
and above all, sportsmanship with a strong sense of community spirit both on and off the field.
Our desire is to not only developing good players but also developing good people for the
community.
Khi tham gia vào các CLB bóng đá của Fox Football, học sinh có thể ngày càng nâng cao khả
năng chơi bóng, tính kỷ luật, sức khỏe, thể lực và trên hết là một tinh thần thể thao cao đẹp,
quan tâm đến cộng đồng cả trên sân cỏ cũng như trong đời sống hàng ngày. Khát vọng của
chúng tôi là không chỉ tạo ra những cầu thủ giỏi mà còn phát triển những người tốt cho xã hội
và cộng đông.
Minimum: 10 students / class
Maximum: 20 students / class
Sĩ số tối thiểu: 10 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 20 học sinh / lớp

ROBOTICS

Being a US leading education corporation with 800 centers worldwide, Sylvan Learning has
more than 40 years of experience teaching additional skill programs for students. The most
remarkable programme is the STEM@Sylvan programme which includes highly specialized
courses such as ROBOTICS for students from grade 1 to grade 5.
Là một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ, Sylvan Learning với hơn 800 trung tâm hoạt động trên toàn
thế giới có bề dày hơn 40 năm kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo các kĩ năng bổ sung cho học
sinh. Chương trình nổi trội nhất của Sylvan Learning là STEM@Sylvan, bao gồm các khóa học
chuyên sâu như ROBOTICS cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.
In Robotics classes, students develop the 4Cs skills: Communication - Cooperation - Creative Critical Thingking through assembly, programming, and modeling activities.
Trong các lớp Robotics học sinh có cơ hôi phát triển nhóm kỹ năng 4Cs gồm: Communication Cooperation - Creative - Critical Thingking (Giao tiếp – Hợp tác – Sáng tạo – Tư duy phản biện)
thông qua các hoạt động lắp ráp, lập trình và làm mô hình.
Minimum: 15 students / class
Sĩ số tối thiểu: 15 học sinh / lớp

- Maximum: 25 students / class
- Sĩ số tối đa: 25 học sinh / lớp

SAT PREP

This is the first time VAS collaborates with YOLA to provide the SAT preparation courses for its
students. Our aspiration is to assist students to be equipped with the best possible
qualifications and well-rounded preparation for their higher education wherever they choose it
to be.
Đây là năm đầu tiên VAS kết hợp với YOLA để cung cấp các khóa học luyện thi SAT. Mục tiêu của
chúng tôi là trang bị cho học sinh các bằng cấp, chứng chỉ và một nền tảng kỹ năng, thái độ tốt
nhất có thể để giúp các em xin nhập học tại các trường đại học trên thế giới.
Minimum: 15 students / class
Maximum: 18 students / class
Sĩ số tối thiểu: 15 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 18 học sinh / lớp

IT’S MAGIC

“It’s Magic” is a magic workshop specifically designed to teach kids some basic to advanced
tricks with easy to follow step by step instructions. These tricks are not only fun to perform but
they also allow the kids to grow confident and discover themselves and express their inner
showmanship through performing arts.
“It’s Magic” là một khóa đào tạo ảo thuật được thiết kế đặc biệt để dạy cho trẻ em một số thủ
thuật từ cơ bản đến nâng cao trong ảo thuật mà các em có thể thực hành từng bước. Những
thủ thuật này không chỉ đầy thú vị khi biểu diễn mà còn giúp các em phát triển sự tự tin, khám
phá bản thân và thể hiện nội tâm của mình thông qua nghệ thuật trình diễn.
Our team and support, strives to always add value to everyone. We believe the key to a
successful path and happiness, is to always question the unknown and open your mind by
wonder, rather than a closed one by belief. That is why we can always smile because… It’s
Magic!
Chúng tôi luôn phấn đấu để đem lại những giá trị gia tăng cho mọi người. Chúng tôi tin rằng
chìa khóa tới con đường thành công và hạnh phúc là luôn luôn đặt câu hỏi cho những điều chưa

biết và luôn sẵn sàng khám phá sự kì diệu xung quanh mình thay vì khép kín bản thân. Đó là lý
do tại sao chúng tôi luôn có thể mỉm cười... Đó chính là vì Magic!
Selecetd students can be given a chance to perform on stage to their teachers, friends and
family at the end of course gala type show .
Các em có thể có cơ hội biểu diễn trên sân khấu trong buổi Gala cuối khóa trước thầy/cô, bạn bè
và gia đình.
About the Instructors:
Palmas Nguyen - International Illusionist and Creator.
!
!
!
!

Performing as a magician, and an Illusionist for over 15 years
With appearances on Asia’s Got Talent, Vietnam TV Game Shows, Van Son Production
live’s shows and many more.
Creator and supplier of many of the world's illusions
President of the two biggest International Magicians Societies in Ho Chi Minh City;
IMS Ring #327 (International Magicians Society,) and
IBM Ring #397-(International Brotherhood Of Magicians)

A treat for you to watch Palmas in action:
https://www.youtube.com/watch?v=YbWYldApQ1A

Thông tin huấn luyện viên:
Thầy Palmas Nguyen - Nhà ảo thuật quốc tế và người tạo sáng tạo các chương trình biểu
diễn.
!
!
!
!

Là một ảo thuật gia với hơn 15 năm kinh nghiệm
Từng xuất hiện trên Asia's Got Talent, các game show của truyền hình Việt Nam, các
chương trình biểu diễn trực tiếp của Van Son Production và nhiều chương trình khác.
Nhà sáng tạo và biểu diễn nhiều chương trình ảo giác lớn trên thế giới
Chủ tịch của hai Tổ chức ảo thuật quốc tế lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh;
IMS Ring # 327- (Hội Ảo thuật gia quốc tế) và
IBM Ring # 397- (Anh em ảo thuật gia quốc tế)
Bạn có thể xem Palmas biểu diễn qua link bên dưới:
https://www.youtube.com/watch?v=YbWYldApQ1A

Petey Majik - Magician & Actor.
o Performing as a magician for almost 15 years

o
o
o
o

Was the first to have a dedicated magic TV show in Vietnam (2011)
Appearances on various Vietnamese game shows, both as contestant and judging panel
Featured in 9 local films for acting. 5 in which were main roles
Experienced in workshops for confidence building and audience management

And a treat to see an oldie but a goodie:
https://www.youtube.com/watch?v=LQwGlIAhrsg
Petey Majik - Ảo thuật gia & Diễn viên.
o Là một ảo thuật gia với hơn 15 năm kinh nghiệm
o Là người đầu tiên có một chương trình truyền hình ảo thuật riêng trên truyền hình Vệt
Nam (2011)
o Xuất hiện trên nhiều chương trình gameshow Việt Nam, với tư cách thí sinh và giám
khảo
o Xuất hiện trong 9 bộ phim Việt Nam, trong đó, có 5 vai diễn viên chính
o Có kinh nghiệm trong các hội thảo xây dựng niềm tin và quản lý khán giả
Bạn có thể xem Petey biểu diễn qua link bên dưới:
https://www.youtube.com/watch?v=LQwGlIAhrsg
Minimum: 10 students / class
Maximum: 15 students / class
Sĩ số tối thiểu: 10 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 15 học sinh / lớp

TABLE TENNIS

Yeah Ping Pong (4 T’s) is a company with highly qualified table tennis coaches who have won
many National awards. They use up to date training methods which are suitable for students’
mental and physical health. They also organize many in-school competitions.
Yeah Ping Pong (4 T’s) là một công ty bóng bàn sở hữu những huấn luyện viên chất lượng cao những người đã giành được nhiều giải thưởng quốc gia. Họ sử dụng các phương pháp đào tạo
mới nhất, phù hợp vớiđiều kiện thế chất và tinh thần của học sinh. Ngoài ra, họ cũng tổ chức
nhiều cuộc thi đấu giữa các trường với nhau.
Joining the table tennis clubs, students study the law of playing table tennis, about tactics and
techniques to play the matches efficiently such as backhand, front- hand and various moves.
Khi tham gia các CLB bóng bàn, học sinh sẽ được tìm hiểu luật chơi, chiến thuật và kỹ thuật chơi
bóng một cách hiệu quả như kĩ thuật chơi bóng bằng tay sau, tay trước và các bước di chuyển..
Goals:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mục tiêu:
Understand about table tennis and
know how to play and hold the racket
Backhand play
Front-hand play
Move 2 points on the left
Move 2 points on the right
Left and right mix
Move to the left and play front-hand
Move to the right and play backhand

Minimum: 6 students / class
Maximum: 25 students / class
Sĩ số tối thiểu: 6 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 25 học sinh / lớp

•
•
•
•
•
•
•
•

Hiểu về môn bóng bàn, biết sử dụng
vợt và chơi bóng
Chơi tay sau
Chơi tay trước
Di chuyển 2 điểm bên trái
Di chuyển 2 điểm bên phải
Hỗn hợp trái và phải
Di chuyển sang trái và chơi tay trước
Di chuyển sang phải và chơi tay sau

