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IMPORTANT DATES
SEMESTER 1
•
•
•

Enrolment Period
21 – 30 September, 2020
Programme Begins
05 October, 2020
Programme Ends
December 2020

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
Phan Xich Long Campus: (028) 3517 2747/49 OR info.pxl@vas.edu.vn
Riverside Campus: (028) 3622 0898 OR info.rs@vas.edu.vn
Sala Campus: (028) 7300 7576 OR info.sl@vas.edu.vn
• Sunrise Campus: (028) 6260 7272 OR info.sur@vas.edu.vn
•
•
•
•
•
•
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MỐC THỜI GIAN QUAN
TRỌNG
HỌC KỲ 1
•
•

•

Thời hạn đăng ký
21/9/2020 – 30/9/2020
Ngày bắt đầu chương trình
05/10/2020
Ngày kết thúc chương trình
Tháng 12/2020

LIÊN HỆ
Kính đề nghị Quý Phụ huynh liên hệ với Phòng giáo vụ cơ sở để được
hỗ trợ đăng ký Chương trình ECA và các thông tin khác.
Cơ sở Ba Tháng Hai: (028) 3864 1770 / 72 or info.bth@vas.edu.vn
Cơ sở Gò Vấp: (028) 3588 3088 or info.gh@vas.edu.vn
Cơ sở Hoàng Văn Thụ: (028) 3999 0112 or info.hvt@vas.edu.vn
Cơ sở Phan Xích Long: (028) 3517 2747/49 or info.pxl@vas.edu.vn
Cơ sở Riverside: (028) 3622 0898 or info.rs@vas.edu.vn
Cơ sở Sala: (028) 7300 7576 or info.sl@vas.edu.vn
• Cơ sở Sunrise: (028) 6260 7272 or info.sur@vas.edu.vn
•
•
•
•
•
•
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INTRODUCTION
GIỚI THIỆU
Dear Valued Parents and Students,
Kính gửi Quý Phụ huynh và Học sinh,
The VAS Extra Curricular programme has been designed with the needs of the students in mind. Our aim
is to provide opportunities for students to continue to develop outside of the academic classroom. By
participating in this programme, students have the opportunity to improve their health and athleticism,
gain additional qualifications and knowledge, relieve stress and have fun! Activities will vary at each
campus and are based on availability, facilities and registration. Activities include, but are not limited to:
Art, Ballet, Basketball, Chess, Football, Sports Fundamentals, Game Design Coding, Music Wonderland,
Hip Hop, K-Pop, Keyboard, Robotics, Table Tennis, and Taekwondo.
Chương trình ngoại khóa VAS được thiết kế để đáp ứng nhu cầu học tập và giải trí của các em học sinh,
tạo cơ hội cho các em phát triển toàn diện các kỹ năng ngoài thời gian học trên lớp. Các em có cơ hội tăng
cường sức khỏe và thể chất, trau dồi kiến thức và kỹ năng, giảm bớt căng thẳng và tận hưởng niềm vui
khi tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. Hoạt động tại mỗi cơ sở có thể khác nhau dựa trên tình hình
cơ sở vật chất và số lượng học sinh đăng ký. Các hoạt động ngoại khóa thú vị mà chúng tôi tổ chức trong
năm học này bao gồm: Vẽ, Múa Ba-lê, Bóng rổ, Cờ vua, Kịch, Trống, Bóng đá, Kỹ năng Vận động Cơ bản,
Lập trình thiết kế trò chơi, Đàn ghi-ta, Nhảy Hip-Hop, Nhảy K-Pop, Khám phá Âm nhạc, Lắp ráp Robot,
Bóng bàn, và Taekwondo (võ Thái Cực Đạo).
This handbook includes: general information, external provider details, course overview, registration and
behavior expectations and guidelines. For additional details regarding the activities available, please
contact the admissions department at your child’s campus.
Quyển Sổ tay này bao gồm: thông tin chung, thông tin chi tiết về các đơn vị mà VAS hợp tác để triển khai
chương trình ngoại khóa sau giờ học, tổng quan về các khóa học, thông tin đăng ký và chính sách an toàn
cho học sinh. Để biết thêm thông tin chi tiết về các hoạt động của Chương trình Ngoại khóa sau giờ học,
Quý phụ huynh vui lòng liên hệ trực tiếp với phòng Giáo vụ của cơ sở mà các em đang theo học.
Thank you for your interest and support in the VAS ECA Progamme - our goal is to always offer the best
programming from the most qualified suppliers with safety and learning as our key priorities!
Cảm ơn Quý Phụ huynh đã quan tâm và ủng hộ để Nhà trường có thể hiện thực hóa mục tiêu mang đến
cho học sinh một Chương trình ngoại khóa sau giờ học phong phú, đa dạng và hữu ích qua sự dẫn dắt
của những đối tác chuyên nghiệp của VAS trong một môi trường an toàn và lành mạnh.
Sincerely/ Trân trọng,

Danial Thomas Hogg
Deputy Director, Non-Academic Support
5

BALLET
MÚA BA-LÊ

BALLET (KINDERGARTEN & GRADE 1)
MÚA BA-LÊ (MẪU GIÁO & LỚP 1)
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 from Mr. Daniel
Denev’s team. Ballerinas will learn choreography over the 10 weeks that will result in a performance in
the last week of class.
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. Các em sẽ được tiếp cận một chương trình chuyên nghiệp qua sự dẫn dắt
của một vũ công được đào tạo bài bản từ đội vũ công chuyên nghiệp của thầy Daniel Denev. Các diễn viên
Ba-lê nhí sẽ học vũ đạo và các tư thế biên đạo trong vòng 10 tuần và sẽ tham gia biểu diễn vào cuối khóa.
The showbiz network and audiences in Việt Nam are familiar with professional dancer Daniel Denev, who
performed on Dancing with the Stars, winning the televised contests in 2014 and 2015. The famous
Bulgarian dancer and choreographer credits Việt Nam with inspiring him over the course of his lengthy
career and bringing joy to his daily life. He has put together a team of extradinarily talented dancers to
lead the ECA Programme for VAS.
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Giới giải trí và khán giả tại Việt nam đã rất quen thuộc với vũ công Daniel Denev qua chương trình “Bước
Nhảy Hoàn Vũ” - người đã cùng thí sinh của cuộc thi dành giải Quán quân 2 lần liên tiếp vào năm 2014
và 2015. Vũ công và biên đạo múa nổi tiếng người Bulgaria tin rằng Việt Nam đã truyền cảm hứng cho
anh ấy trong sự nghiệp và mang lại niềm vui cho cuộc sống hàng ngày của anh. Daniel Denev đã lập một
nhóm các vũ công tài năng để dẫn dắt các đội nhảy, múa trong Chương trình ngoại khóa sau giờ học tại
VAS.
WHAT TO BRING
Ballet Uniform – Leotard, Tutu, Tights, Water Bottle
VẬT DỤNG CẦN MANG THEO
Đồng phục múa Ba-lê (quần áo nịt, váy xòe, quần bó), bình nước uống
Minimum: 6 students / class
Maximum 12 students / class
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Sĩ số tối thiểu: 6 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 12 học sinh / lớp

BASKETBALL
BÓNG RỔ

BASKETBALL (PRIMARY & SECONDARY)
BÓNG RỔ (TIỂU HỌC & TRUNG HỌC)
Sports ★ Skills Academy (SSA) is an International Sports Training Academy, established in 2009, for
students of all ages and abilities. After more than 10 years of training, SSA is gradually becoming the
No.1 sports training center in Vietnam by providing students with first-class experiences, international
standards and professional coaches.
Sports Skills Academy (SSA) là Trung tâm Thể thao Quốc Tế được thành lập vào năm 2009, dành cho học
viên ở mọi lứa tuổi và với mọi trình độ khác nhau. Trải qua hơn 10 năm đào tạo, SSA đang từng bước trở
thành trung tâm đào tạo thể thao số 1 Việt Nam qua việc mang lại cho học viên những trải nghiệm hàng
đầu với một môi trường thể thao chuẩn quốc tế và đội ngũ HLV chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm.
The fully inclusive classes are open to students of all levels, ages and abilities from VAS Primary and
Secondary grades. SSA’s 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. Each
class will have a series of skill acquisition and development excercises along with progression and
regression options to suit various ability levels.
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Các lớp học của SSA được thiết kế dành cho học sinh VAS ở cấp độ Tiểu học và Trung học. Đội ngũ huấn
luyện viên của SSA là những người có chuyên môn vững vàng và dày dạn kinh nghiệm. Các huấn luyện
viên trưởng sẽ trực tiếp phụ trách chương trình bóng rổ tại VAS năm nay. Chương trình sẽ tập trung vào
những bài học kỹ năng và các bài tập phát triển được thiết kế và điều chỉnh phù hợp với khả năng và sự
tiến bộ của học sinh.
In the Basketball ECA, participants will receive International standard basketball training in cooperation
with the Saigon Heat professional basketball team. Students practice skills from fundamentals such as
dribbling, passing, shooting, layup, footwork, advanced game strategy, strength, determination,
problem solving and teamwork. They will also have the chance to meet professional players from the
Saigon Heat team!!
Học sinh đăng ký câu lạc bộ bóng rổ năm nay sẽ có cơ hội được đào tạo kỹ năng chơi bóng theo chuẩn
quốc tế với đội bóng rổ chuyên nghiệp Saigon Heat. Các em sẽ được rèn luyện các kỹ năng cơ bản như
cách dẫn bóng, chuyền, ném, cách lên rổ và bộ chân để nâng cao chiến thuật trong trận đấu, tăng sức
mạnh, sự quyết tâm, kỹ năng giải quyết vấn đề, và kỹ năng làm việc đội nhóm. Các em cũng có cơ hội gặp
gỡ, giao lưu với đội bóng rổ chuyên nghiệp Saigon Heat!
WHAT TO BRING
Sports Clothes, Athletic Shoes, Water Bottle, Sunscreen for Outdoor Classes
VẬT DỤNG CẦN MANG THEO
Quần áo thể thao, giày thể thao, bình nước uống, kem chống nắng khi học ngoài trời
Minimum: 8 students / class

Sĩ số tối thiểu: 8 học sinh / lớp

Maximum 20 students / class

Sĩ số tối đa: 20 học sinh / lớp
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FOOTBALL
BÓNG ĐÁ

FOOTBALL (KINDY, PRIMARY & SECONDARY)
BÓNG ĐÁ (MẪU GIÁO, TIỂU HỌC & TRUNG HỌC)
Fox Sports was officially founded in 2014 in Ho Chi Minh City, but they have been operating in Vietnam
for 11 years – since 2008. The company provides elite training for all levels of skill from ages 3 – 18 years
old. They are the founders of the first ever official youth league HCMC and the Saigon 7’s international
football tournament. Fox has hosted events with Brussia Dortmnund and Manchester City and has
affiliations with some of the most elite teams in the world.
Fox Sports chính thức thành lập vào năm 2014 tại Tp.HCM, nhưng thực tế đã hoạt động tại Việt Nam được
11 năm kể từ năm 2008. Fox Sports chuyên đào tạo học viên từ 3-18 tuổi ở mọi kỹ năng và trình độ và là
nhà sáng lập đầu tiên giải chính thức Bóng đá thiếu nhi Tp.HCM và giải bóng đá quốc tế Saigon 7. Fox
Sports đã đăng cai tổ chức các sự kiện bóng đá với Brussia Dortmmund và Manchester City và có liên kết
với một số đội bóng ưu tú trên thế giới.
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Fox Football will be providing elite internationally qualified coaches to develop VAS Football players
through skill acquisition, technical training, small-sided games and match play. Their experts work from
a curriculum that is recognized world-wide and they insert their own personalities into each session to
make learning and playing… FUN!
Fox Football sẽ cung cấp các huấn luyện viên ưu tú đạt chuẩn quốc tế để phát triển các cầu thủ bóng đá
VAS tương lai. Học sinh sẽ được học kỹ năng, luyện tập kỹ thuật, và thực hành chơi bóng qua các trận đấu
nhỏ. Các chuyên gia của Fox Football sẽ đào tạo các em theo giáo trình đã được công nhận trên thế giới
kết hợp với bản sắc và nét đặc trưng riêng của từng huấn luyện viên để tạo nên một môi trường vừa học
và vừa chơi đầy thú vị.
By joining Fox Football clubs, students will further foster their playing abilities, discipline, fitness, and
above all, sportsmanship with a strong sense of community spirit both on and off the field. Their desire
is to not only to develope good players, but also to develope good people for the improvement of the
community as a whole.
Khi tham gia vào các CLB bóng đá của Fox Football, học sinh sẽ được bồi dưỡng khả năng chơi bóng, tính
kỷ luật, sức khỏe, thể lực và trên hết là một tinh thần thể thao cao đẹp trên sân cỏ cũng như trong cuộc
sống hàng ngày. Khát vọng của chúng tôi không chỉ muốn phát triển những cầu thủ giỏi mà còn phát triển
những công dân tốt cho xã hội và cộng đồng.
WHAT TO BRING
Sports Clothes, Athletic Shoes, Water Bottle, Sunscreen for Outdoor Classes
VẬT DỤNG CẦN MANG THEO
Quần áo thể thao, giày thể thao, bình nước uống, kem chống nắng khi học ngoài trời
For Kindy:
Minimum: 7 students / class
Maximum 12 students / class

Đối với cấp Mẫu giáo:
Sĩ số tối thiểu: 7 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 12 học sinh / lớp

For Primary & Secondary:
Minimum: 10 students / class
Maximum 16 students / class

Đối với cấp Tiểu học & Trung học:
Sĩ số tối thiểu: 10 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 16 học sinh / lớp
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HIP HOP
NHẢY HIP-HOP

HIP HOP (PRIMARY & SECONDARY)
NHẢY HIP-HOP (TIỂU HỌC & TRUNG HỌC)
Dancing with the Stars performer, Daniel Denev, will once again bring a team of professional and
experienced dancers to work with VAS to offer the highest quality of Dance education to our students.
Daniel’s passion for Dance, Fitness and Health has taken him travelling internationally, teaching, as well
as choreographing 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.
Vũ công nổi tiếng của chương trình “Bước Nhảy Hoàn Vũ” Daniel Denev sẽ tiếp tục đồng hành cùng VAS
để đem tới cho các em những buổi học thú vị và chất lượng nhất. Niềm đam mê Khiêu vũ, Thể dục & Thể
hình đã đưa Daniel đi khắp thế giới để giảng dạy, biên tập, và biểu diễn. Đội của Daniel gồm các vũ công
chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm và họ đến với VAS với niềm đam mê nhiệt huyết muốn được chia sẻ
kiến thức và kinh nghiệm cho các em học sinh và giúp các em tiến bộ trong lĩnh vực này.
Dance has innumerable benefits, including: improved flexibility, music appreciation, increased strength,
grace, poise and body control. During the hip hop ECA programme, students will gain an understanding
of classroom etiquette, process, dress, dance technique and above all, creativity and expression of
movement. Over the course of 10 weeks, students in hip hop class will learn choreography progressively
which will result in a final performance.
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Nhảy múa và khiêu vũ mang lại rất nhiều lợi ích cho người học như tăng cường sự dẻo dai, phát triển khả
năng cảm thụ âm nhạc, tăng cường sức khỏe, tăng sự uyển chuyển, khả năng thăng bằng và kiểm soát cơ
thể. Trong suốt quá trình học, các em sẽ hiểu được các qui tắc ứng xử trong lớp học nhảy, qui trình, trang
phục, kỹ thuật nhảy và trên hết là sự sáng tạo cũng như thể hiện cảm xúc qua từng động tác. Qua 10 tuần
học, các em sẽ có tiến bộ rõ rệt trong vũ đạo và Quý phụ huynh có thể thấy được kết quả qua buổi trình
diễn cuối khóa.
WHAT TO BRING
Comfortable clothes, athletic shoes, water bottle
VẬT DỤNG CẦN MANG THEO
Trang phục thoải mái, giày thể thao, bình nước uống
Minimum: 10 students / class
Maximum : 20 students / class
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Sĩ số tối thiểu: 10 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 20 học sinh / lớp

SPORTS FUN-DAMENTALS
KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN

SPORTS FUN-DAMENTALS (KINDERGARTEN)
KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN (MẪU GIÁO)
Sports ★ Skills Academy (SSA) is an International Sports Training Academy, established in 2009, for
students of all ages and all levels. After more than 10 years of training, SSA is gradually becoming the
No.1 sports training center in Vietnam by providing students with first-class experiences, international
standards and professional coaches.
Sports ★ Skills Academy (SSA) là Trung tâm Thể thao Quốc Tế được thành lập vào năm 2009, dành cho
học viên ở mọi lứa tuổi và với mọi trình độ khác nhau. Trải qua hơn 10 năm đào tạo, SSA đang từng bước
trở thành trung tâm đào tạo thể thao số 1 Việt Nam qua việc mang lại cho học viên những trải nghiệm
hàng đầu với một môi trường thể thao chuẩn quốc tế và đội ngũ HLV chuyên nghiệp.
The fully inclusive classes are open to students of all levels of ability in Kindergarten ages 3 and above.
SSA’s 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. Young players learn and practice
fundamental movement and general sports skills through fun games, team-building, competition and
skill building activities. Our coaches create a high energy, fun-filled environment as players engage in
imaginative, age appropriate games. This is a great introduction to sports and group play for the next
generation of athletes.
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Khóa học được thiết kế dành cho học sinh mẫu giáo từ 3-5 tuổi. Đội ngũ huấn luyện viên của SSA là những
người có chuyên môn vững vàng và dày dạn kinh nghiệm. Các huấn luyện viên trưởng sẽ trực tiếp phụ
trách chương trình đào tạo khóa Kỹ năng Vận động cơ bản tại VAS năm nay. Các vận động viên nhí sẽ
được vừa học, vừa chơi, vừa thực hành các kỹ năng di chuyển và kỹ năng thể thao cơ bản thông qua các
trò chơi vận động vui nhộn, trò chơi đội nhóm, hoạt động thi đấu và các hoạt động xây dựng kỹ năng. Các
huấn luyện viên sẽ luôn mang đến cho các em một môi trường học năng động và đầy hứng khởi vì các
vận động viên nhí này cần được hòa mình trong những trò chơi tưởng tượng phù hợp với lứa tuổi. Khóa
học này là một sự khởi đầu tuyệt vời làm nền tảng cho các hoạt động thể thao và hoạt động đội nhóm đối
với thế hệ vận động viên trẻ tương lai.
The course will focus on sports specific skills such as: kicking, throwing, catching, balance and agility;
social, emotional and cognitive skills such as: peer interaction, concepts of team play, creative play,
awareness of surroundings and perserverence.
Khóa học đào tạo cho các em các kỹ năng thể thao cơ bản như đá, ném, bắt, chụp, thăng bằng và sự
nhanh nhẹn; kỹ năng nhận thức và tình cảm như giao tiếp với bạn, khái niệm về trò chơi đồng đội, chơi
sáng tạo, nhận thức về thế giới xung quanh và bảo vệ môi trường.
WHAT TO BRING
Sports Clothes, Athletic Shoes, Water Bottle, Sunscreen for Outdoor Classes
VẬT DỤNG CẦN MANG THEO
Quần áo thể thao, giày thể thao, bình nước uống, kem chống nắng dành cho các lớp học ngoài trời.
Minimum: 10 students / class
Maximum 15 students / class
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Sĩ số tối thiểu: 10 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 15 học sinh / lớp

TABLE TENNIS
BÓNG BÀN

TABLE TENNIS (PRIMARY & SECONDARY)
BÓNG BÀN (TIỂU HỌC & TRUNG HỌC)
4T’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. By joining the table tennis ECA, students will study the rules of
playing table tennis, learn about tactics and techniques to play the matches efficiently such as backhand,
fore-hand and various moves.
4T’s là đơn vị tham gia đảm trách môn bóng bàn của Chương trình Ngoại khóa tại VAS năm nay. 4T’s hội
tụ những huấn luyện viên bóng bàn chuyên nghiệp chất lượng cao đã từng giành được nhiều giải thưởng
Quốc gia. 4T’s sử dụng các phương pháp đào tạo mới nhất, phù hợp với điều kiện thể chất và tinh thần
của học sinh. Ngoài ra, đơn vị này còn tổ chức rất nhiều cuộc thi đấu giữa các trường. Sau khóa học, các
em sẽ học được các qui tắc chơi bóng bàn, học các kỹ thuật và chiến thuật chơi hiệu quả trong trận đấu
như kỹ thuật trái tay, kỹ thuật phải tay và các tư thế di chuyển khác nhau.
Goals:
•
•
•
•
•
•
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Understand about table tennis and know how to play and hold the racket
Backhand play & Fore-hand play
Move 2 points on the left & on the right
Left and right mix
Move to the left and play fore-hand
Move to the right and play backhand

Mục tiêu:
•
•
•
•
•
•

Hiểu về môn bóng bàn, biết cách cầm vợt và chơi bóng
Kỹ thuật trái tay và kỹ thuật phải tay
Di chuyển 2 điểm bên trái & bên phải
Di chuyển hỗn hợp trái và phải
Di chuyển sang trái sử dụng kỹ thuật phải tay
Di chuyển sang phải sử dụng kỹ thuật trái tay

WHAT TO BRING
Sports Clothes, Athletic Shoes, Water Bottle
VẬT DỤNG CẦN MANG THEO
Quần áo thể thao, giày thể thao, bình nước uống
Minimum: 6 students / class
Maximum: 18 students / class
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Sĩ số tối thiểu: 6 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 18 học sinh / lớp

TAEKWONDO
VÕ THÁI CỰC ĐẠO

TAEKWONDO (PRIMARY)
VÕ THÁI CỰC ĐẠO (TIỂU HỌC)
Sports ★ Skills Academy (SSA) is an International Sports Training Academy, established in 2009, for
students of all ages and abilities. After more than 10 years of training, SSA is gradually becoming the
No.1 sports training center in Vietnam by providing students with first-class experiences, international
standards and professional coaches.
Sports ★ Skills Academy (SSA) là Trung tâm Thể thao Quốc Tế được thành lập vào năm 2009, dành cho
học viên ở mọi lứa tuổi và với mọi trình độ khác nhau. Trải qua hơn 10 năm đào tạo, SSA đang từng bước
trở thành trung tâm đào tạo thể thao số 1 Việt Nam qua việc mang lại cho học viên những trải nghiệm
hàng đầu với một môi trường thể thao chuẩn quốc tế và đội ngũ HLV chuyên nghiệp
The taekwondo programme is designed for primary level students. The course challenges both physical
and mental abilities and focuses on learning basic taekwondo skills, body and mind control to confidence
and compassion. Long term training in the programme results in mindfulness, “outside of the box
thinking“ and overall health improvement that will impact any other activity throughout their lives.
Chương trình Taewondo của SSA tại VAS được thiết kế dành cho học sinh Tiểu học. Khóa học thử thách
học sinh về khả năng thể chất và tinh thần, và rèn luyện cho các em các kỹ năng taekwondo cơ bản, kiểm
soát cơ thể và tinh thần, phát huy sự tự tin và niềm đam mê. Nếu các em tham gia lớp học lâu dài, các em
sẽ rèn luyện được sự bình tĩnh, tỉnh táo, biết tư duy và sáng tạo hơn, và trên hết là cải thiện được sức khỏe
để có một cuộc sống khỏe mạnh hơn.
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Goals of the class include an introduction to basic Taekwondo stances, positions, punching and how to
apply the skills to real life situations. By the end of the course, students should be able to complete a
Kibon Hana performance. Students will learn guard, side control, mount, back, the purpose of each and
how to apply to guard, front kick, round kick, high punch, head lock and hand lock, as well as patience,
manners and of course safety when practicing the sport!
Khóa học giúp các em nắm vững các bộ tấn của Taekwondo, vị trí, kỹ năng đấm và cách áp dụng các kỹ
năng này vào tình huống thực tế. Vào cuối khóa học, các em sẽ hoàn tất bài biểu diễn Kibon Hana. Các
em sẽ học cách phòng thủ, kiểm soát hai bên, tiến, lùi, mục đích của mỗi động tác và cách áp dụng các
động tác này để phòng thủ, đá trước, đá vòng, đấm cao, khóa đầu, khóa tay cũng như tính kiên nhẫn, cách
cư xử và sự an toàn khi tham gia tập luyện.
WHAT TO BRING
Sports Clothes, Water Bottle
VẬT DỤNG CẦN MANG THEO
Quần áo thể thao, bình nước uống
Minimum: 10 students / class
Maximum: 15 students / class
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Sĩ số tối thiểu: 10 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 15 học sinh / lớp

ART
NGHỆ THUẬT

Magic Arts and Architecture is an art education agency that offers a wide range of arts
programmes from elementary to advanced, applied arts and extra-curricular arts for all ages.
Magic Arts and Architecture brings a passionate, dedicated team of people with many years of
experience working in the field of education and training of arts and design within the nation
and beyond to the global community.
Magic Arts and Architecture là đơn vị Giáo dục nghệ thuật và kiến trúc chuyên cung cấp các
chương trình học nghệ thuật từ sơ cấp tới nâng cao, từ nghệ thuật ứng dụng đến các hoạt động
nghệ thuật ngoại khóa cho học sinh ở mọi lứa tuổi. Magic Arts sở hữu một đội ngũ giáo viên nhiệt
huyết, yêu nghề, và có nhiều kinh nghiệm đào tạo nghệ thuật trong nước và quốc tế.
This course provides an opportunity for all of our young budding artists to let their creativity
flow and learn new artistic techniques in a supportive and fun environment. Guided by expert
tutors and professional artists from Magic Arts and Architecture, students are introduced to a
new technique each week which cover a wide range of materials and skills including painting,
drawing, print making, and sculptures. Each of the activities is designed to be accessible for
students of different abilities and ages.
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Khóa học này tạo điều kiện cho các mầm non nghệ thuật được thỏa sức sáng tạo và học hỏi
những kỹ thuật sáng tạo mĩ thuật mới trong môi trường học tập vui vẻ và thân thiện. Hàng tuần
các em sẽ được các chuyên gia và họa sĩ chuyên nghiệp của Magic Arts giới thiệu các kỹ thuật
mới với nhiều vật liệu và kỹ năng khác nhau như hội họa, vẽ tranh, in ấn, và điêu khắc. Mỗi hoạt
động nghệ thuật này đều được thiết kế để phù hợp với học sinh có năng lực khác nhau ở các lứa
tuổi khác nhau.
ART & ADVENTURE (KINDERGARTEN & PRIMARY)
NGHỆ THUẬT & KHÁM PHÁ (MẪU GIÁO & TIỂU HỌC)
The Art & Adventure course is designed for two different levels – one for kindergarten and one for
primary. Students will have a chance to learn and create with a wide range of materials, develop art
theory through various skills and enjoy the activities through exploration of their favourite film, television
and book characters and story telling concepts.
Nghệ Thuật & Khám Phá là khóa học được thiết kế dành cho học sinh cấp Mẫu giáo và Tiểu học. Các em
sẽ có cơ hội học hỏi và sáng tạo với các vật liệu đa dạng, phát triển bản thân qua các kỹ năng khác nhau
và trải nghiệm các hoạt động thông qua việc khám phá các nhân vật yêu thích trong phim, trên truyền
hình, trong sách báo và qua các ý tưởng kể chuyện.
Students will be divided by age, ability and artistic preference so that they can work with different levels
and materials in class. Drawing and painting will be encouraged in every lesson– either as a main work
or just in the form of sketching ideas.
Các em sẽ được chia nhóm theo lứa tuổi, khả năng và sở thích nghệ thuật. Hội họa và vẽ tranh là hai kỹ
năng được khuyến khích nhiều nhất trong mỗi buổi học. Các em có thể sử dụng các kỹ năng này một tác
phẩm hoàn thiện hoặc chỉ đơn thuần là để phác thảo ý tưởng.

ART & STIMULATION (SECONDARY)
NGHỆ THUẬT & SÁNG TẠO (TRUNG HỌC)
Art & Stimulation is a course designed for secondary students in which they are creatively stimulated by
the world around them. Using their critical thinking and perception skills, students will interpret their
surroundings and create mixed media works. This course will offer a chance to experiment with a wide
range of materials, basic and more developed theory and finding inspiration from unusual sources.
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Nghệ Thuật & Sáng Tạo là khóa học được thiết kế dành cho cấp Trung học mà ở đó học sinh được khuyến
khích phát huy khả năng sáng tạo bằng những cảm hứng nghệ thuật đến từ chính thế giới xung quanh
các em. Bằng cách sử dụng tư duy phản biện và kỹ năng nhận thức, học sinh sẽ thể hiện thế giới xung
quanh và tạo ra các tác phẩm đa phương tiện hỗn hợp. Khóa học này đem đến cho các em cơ hội trải
nghiệm các vật liệu khác nhau, học lý thuyết từ cơ bản đến nâng cao, và tìm kiếm những cảm hứng sáng
tác độc đáo.

WHAT TO BRING
Water Bottle, Old T-shirt
*** please note: in this course, students will be working with art materials that have the potential to
transfer to clothing. We recommend that students wear an old T-shirt that can be soiled***
VẬT DỤNG CẦN MANG THEO
Bình nước uống và mặc áo thun cũ
*** Xin lưu ý: Học sinh sẽ thực hành trên nhiều chất liệu có khả năng thấm dính qua quần áo nên chúng
tôi đề nghị các em mặc áo thun cũ khi tham gia khóa học này***
Minimum: 5 students / class
Maximum: 15 students/ class
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Số lượng học sinh tối thiểu: 5 học sinh
Số lượng học sinh tối đa: 15 học sinh

KEYBOARD
ĐÀN KEYBOARD

KEYBOARD (PRIMARY & SECONDARY)
ĐÀN KEYBOARD (TIỂU HỌC & TRUNG HỌC)
SAA Music Department is made up of an experienced team that have achieved notable success in both
the music industry in Vietam and internationally. Many of SAA’s students have competed in renowned
music competitions in Vietnam such as “Vietnam Idol Kids” and “The Voice Kid Vietnam”. SAA instructors
believe that with their inspiring and practical teaching methods, students will discover their hidden
talents and flourish beyond their known potential.
Bộ phận Âm nhạc của SAA được thành lập bởi đội ngũ nhạc công đầy kinh nghiệm và có nhiều thành tích
nổi bật cả trong ngành công nghiệp âm nhạc ở Việt Nam và quốc tế. Rất nhiều học sinh của SAA đã tham
gia các cuộc thi âm nhạc nổi tiếng tại Việt Nam như “Thần Tượng Âm Nhạc Nhí” và “Giọng Hát Việt Nhí”.
Các giảng viên của SSA tin rằng với phương pháp giảng dạy thực tế và đầy cảm hứng, các em học sinh sẽ
khám phá được những tài năng tiềm ẩn của bản thân và được bồi dưỡng để phát triển vượt xa khả năng
hiện có.
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A keyboard is a great instrument for any beginner. Each student in the class will have their own keyboard
to use as a "sound" tool for the development of rhythm and listening skills. By simply pressing one key,
students can eventually pick up elements of music, which makes the keyboard an excellent stepping
stone for young children to start playing before moving on to other instruments. Class objectives include,
but are not limited to: symbol and notation recognition, music dynamic, pitch, rhythm and beat
awareness, ability to listen attentively, finger placement and positions, scales and keys as well as playing
simple songs.
Đàn keyboard là một nhạc cụ tuyệt vời cho bất kỳ ai mới bắt đầu tiếp xúc với môn học này. Mỗi học sinh
sẽ có đàn keyboard riêng để học và thực hành. Chỉ bằng cách nhấn phím, học sinh có thể làm quen với
nhiều yếu tố âm nhạc. Chính vì điều này làm, keyboard được xem là một bước đệm quan trọng để những
học viên nhỏ tuổi bắt đầu chơi nhạc trước khi chuyển sang học các nhạc cụ khác. Khóa học giúp các em
hiểu được các ký hiệu và dấu hóa trong bản nhạc, nhận biết được cường độ, cao độ, nhịp điệu và phách,
luyện khả năng tập trung nghe, biết được vị trí và tư thế các ngón tay trên bàn phím, các thang âm và
phím đàn, và đàn được một số bài đơn giản.
WHAT TO BRING
N/A
VẬT DỤNG CẦN MANG THEO
Không yêu cầu.
Minimum: 6 students / class
Maximum : 12 students / class
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Sĩ số tối thiểu: 6 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 12 học sinh / lớp

K-POP DANCE
NHẢY K-POP

K-POP DANCE (PRIMARY & SECONDARY)
NHẢY K-POP (TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC)
Sports ★ Skills Academy (SSA) is an International Sports Training Academy, established in 2009, for
students of all ages and abilities. After more than 10 years of training, SSA is gradually becoming the
No.1 sports training center in Vietnam by providing students with first-class experiences, international
standards and professional coaches. The K-Pop dance curriculum will be taught by dance professionals
that work with SSA as well as the pro-basketball team the Saigon Heat’s dance crew. These dance
instructors have extensive knowledge in K-Pop dance as this is one of the most popular and well-known
dance styles of this generation.
Sports ★ Skills Academy (SSA) là Trung tâm Thể thao Quốc Tế được thành lập vào năm 2009, dành cho
học viên ở mọi lứa tuổi và với mọi trình độ khác nhau. Trải qua hơn 10 năm đào tạo, SSA đang từng bước
trở thành trung tâm đào tạo thể thao số 1 Việt Nam qua việc mang lại cho học viên những trải nghiệm
hàng đầu với một môi trường thể thao chuẩn quốc tế và đội ngũ HLV chuyên nghiệp. Lớp học nhảy Hiphop do các vũ công chuyên nghiệp của SSA và nhóm nhảy của đội bóng rổ Saigon Heat phụ trách. Các
huấn luyện viên đều có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về K-Pop vì đây là một trong những điệu nhảy
phổ biến nhất hiện nay.
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The K-Pop dance ECA will be a fun and highly interactive class that emphasizes flexibility and body
movement with trendy Kpop choreography and music. The aims of the programme will be to help
students develop modern dance techniques, gain strength and agility, improve physical coordination
and balance as well as posture, flexibility and self-confidence! Students will be confident to perform the
learned choreography at the end of term.
Khóa học nhảy K-Pop là khóa học đầy sự vui nhộn và mang tính tương tác cao, nhấn mạnh sự dẻo dai,
linh hoạt và chuyển động của cơ thể theo xu hướng vũ đạo và âm nhạc K-Pop hiện đại. Khóa học giúp các
em phát triển kỹ thuật nhảy hiện đại, có được sức mạnh và sự khéo léo, tăng cường khả năng phối hợp
thể chất và giữ thăng bằng cũng như cách tạo dáng, dẻo dai và sự tự tin. Các em sẽ tự tin biểu diễn các
vũ điệu đã được học vào buổi trình diễn cuối khóa.

WHAT TO BRING
Comfortable clothes, athletic shoes, water bottle
VẬT DỤNG CẦN MANG THEO
Trang phục thoải mái, giày thể thao, bình nước uống
Minimum: 10 students / class
Maximum : 20 students / class
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Sĩ số tối thiểu: 10 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 20 học sinh / lớp

MUSIC WONDERLAND
KHÁM PHÁ ÂM NHẠC

MUSIC WONDERLAND (KINDERGARTEN)
KHÁM PHÁ ÂM NHẠC (MẪU GIÁO)
SAA Music Department is made up of an experienced team that have achieved notable success in both
the music industry in Vietam and internationally. Many of SAA’s students have competed in renowned
music competitions in Vietnam such as “Vietnam Idol Kids” and “The Voice Kid Vietnam”. SAA instructors
believe that with their inspiring and practical teaching methods, students will discover their hidden
talents and flourish beyond their known potential.
Bộ phận Âm nhạc của SAA được thành lập bởi đội ngũ nhạc công đầy kinh nghiệm và có nhiều thành tích
nổi bật cả trong ngành công nghiệp âm nhạc ở Việt Nam và quốc tế. Rất nhiều học sinh của SAA đã tham
gia các cuộc thi âm nhạc nổi tiếng tại Việt Nam như “Thần Tượng Âm Nhạc Nhí” và “Giọng Hát Việt Nhí”.
Các giảng viên của SSA tin rằng với phương pháp giảng dạy thực tế và đầy cảm hứng, các em học sinh sẽ
khám phá được những tài năng tiềm ẩn của bản thân và được bồi dưỡng để phát triển vượt xa khả năng
hiện có.
With early exposure to music, kids will develop an ability to express themselves and be more sensitive
to sounds which will ignite their imagination and creativity. Playing musical instruments also promotes
active listening, focus and concentration.
Khi tiếp xúc với âm nhạc sớm, trẻ sẽ phát triển khả năng thể hiện bản thân và cảm nhận nhạy hơn với âm
thanh, điều này sẽ khơi dậy trí tưởng tượng và sự sáng tạo của các em. Chơi nhạc cụ có thể giúp các em
phát triển khả năng nghe chủ động và tăng cường mức độ tập trung.
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In this 10-week course, Star Academy will provide a wide variety of musical experiences from the sound
of keyboards, sonic character of strings instruments to percussion. The programme is designed to
enhance the use of human senses to music. Students will interact and play with many real instruments,
so they can feel, see, listen and play. The main purpose of this course is for young children to gain music
awareness and to spark an interest in music and different types of instruments.
Trong khóa học 10 tuần này, học sinh sẽ có được nhiều trải nghiệm từ âm thanh của bàn phím, âm thanh
của các nhạc cụ có dây cho đến âm thanh của bộ gõ. Chương trình được thiết kế nhằm tăng cường việc
sử dụng các giác quan khi tiếp xúc với âm nhạc. Các em sẽ tiếp xúc và chơi với nhiều nhạc cụ thật, vì thế
các em có thể cảm nhận, nhìn thấy, lắng nghe và chơi. Mục đích chính của khóa học là giúp các em nhận
biết âm nhạc, khơi nguồn cảm hứng âm nhạc, và nhận biết được các loại nhạc cụ khác nhau.
WHAT TO BRING
N/A
VẬT DỤNG CẦN MANG THEO
Không yêu cầu.
Minimum: 6 students / class
Maximum : 12 students / class
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Sĩ số tối thiểu: 6 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 12 học sinh / lớp

CHESS
CỜ VUA

CHESS (PRIMARY & SECONDARY)
CỜ VUA (TIỂU HỌC & TRUNG HỌC)
With the success of Vietnamese chess players in international competitions, this sport is gaining
attention from the international community and popularity amongst younger generations. Chess has
become a game that society encourages at large. However, training a chess player to be an excellent
player is not simple. Royal Chess ECA sessions are designed to be meaningful and encourage
development of critical thinking and strategy skills.
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. 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
hề đơn giản. Các bài học của CLB Royal Chess đều có ý nghĩa và nhắm đến việc tạo động lực cho sự phát
triển tư duy của học sinh.
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The motto of Royal Chess is: "Forging passion, developing thinking, honing personality"by providing
education along with chess training. RoyalChess Training Center was established in order to bring the
benefits of chess to the society, especially to children. With enthusiasm, dedication and a love for kids,
staff at RoyalChess Training Center have created an environment where they focus not only on learning
chess, but they also focus on training personality, developing people and providing useful playing fields
and events for the community. They strive to develope skills such as: logical thinking, creativity, analysis,
planning, discipline, confidence and independence in thinking.
Do đó, với phương châm “Nuôi dưỡng đam mê – Phát triển tư duy – Rèn luyện tính cách”, Trung tâm đào
tạo cờ Hoàng Gia ra đời, nhằm mang lợi ích của môn cờ quốc tế đến với xã hội, đặc biệt là trẻ em. Với đội
ngũ nhân viên, giáo viên tâm huyết, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đào tạo cờ vua cho trẻ em,
Trung tâm cờ Hoàng Gia giúp học sinh vừa học, luyện cờ, vừa rèn luyện nhân cách, phát triển con người
và tạo ra những sân chơi, sự kiện cờ có ích cho xã hội. Trung tâm Cờ Hoàng Gia không những mong muốn
đào tạo nên những đấu thủ cờ vua giỏi mà còn thông qua việc học cờ để phát triển các kỹ năng về tư duy
logic – sáng tạo, kỹ năng phân tích, lập kế hoạch, đồng thời rèn luyện những đức tính tốt để từ đó, hướng
đến hoàn thiện nhân cách con người.
They tailor their classes to students with various abilities from beginner to novice to advanced. They
group students by skill level to enable maximum growth potential. With two sessions per week for the
ECA - by the end of the semester – your child will have made visible progress in their chess abilities.
Các lớp cờ vua tại VAS được thiết kế cho học sinh từ cấp độ cơ bản nhất đến nâng cao. Các em sẽ được
phân nhóm dựa vào khả năng chơi cờ để có thể phát triển tối đa tiềm năng. Với thời lượng học 2 buổi/
tuần, Quý phụ huynh sẽ thấy được sự tiến bộ rõ rệt của các em vào cuối khóa học.
WHAT TO BRING
N/A
***Please note: Chess ECA is two sessions per week for a total of 20 sessions***
VẬT DỤNG CẦN MANG THEO
Không yêu cầu.
*** Xin lưu ý: Riêng đối với lớp cờ vua, các em học 2 buổii/ tuần (trong vòng 10 tuần), tổng cộng 20 buổi***
Minimum: 5 students / class
Maximum: 20 students / class
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Sĩ số tối thiểu: 5 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 20 học sinh / lớp

GAME DESIGN CODING
LẬP TRÌNH THIẾT KẾ TRÒ CHƠI

GAME DESIGN CODING (GRADE 4 - 8)
LẬP TRÌNH THIẾT KẾ TRÒ CHƠI (LỚP 4-8)
As a leading USA education corporation with over 800 centers worldwide, Sylvan Learning has more than
40 years of experience teaching additional skill programmes for students. The most remarkable
programme is STEM@Sylvan programme which includes highly specialized courses such as GAME
DESIGN CODING for students from grades 4 to 8 at VAS.
Sylvan Learning là tập đoàn giáo dục hàng đầu nước Mỹ với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào
tạo các chương trình bổ trợ kỹ năng và kiến thức cho học sinh. Chương trình nổi bật nhất của Sylvan
Learning là STEM@Sylvan, bao gồm các khóa học đặc biệt chất lượng cao như lập trình thiết kế trò chơi
được thiết kế dành riêng cho học sinh VAS từ lớp 4 đến lớp 8.
In Game Design classes, participants will receive an introduction to programming for beginners from
grade 4 to 8 using a fun scenario‐based approach. Specifically, students will be guided to build complete
games.
Đối với lớp Lập trình thiết kế trò chơi, học sinh sẽ được giới thiệu kiến thức lập trình cơ bản, phù hợp với
lứa tuổi lớp 4 đến lớp 8 thông qua các kịch bản, hoạt cảnh thú vị. Cụ thể, học sinh sẽ được hướng dẫn để
thiết các trò chơi hoàn chỉnh.
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Topics Covered: Use sequencing, pattern recognition, loops, conditional logic to create programmess.
Create scenes, add sounds and music and use keyboard controls to drive your programmes. Students
will also learn about motion, broadcasting messages and adding special effects.
Các chủ đề được học bao gồm: Sử dụng các chuỗi thứ tự, khối lệnh mẫu, vòng lặp, câu điều kiện để lập
trình. Tạo hình nền, thêm âm thanh, nhạc và sử dụng các nút phím để điều khiển nhân vật. Các em còn
học về cách chuyển động của các nhân vật, cách truyền phát tin nhắn và tạo các hiệu ứng đặc biệt.

WHAT TO BRING
N/A
VẬT DỤNG CẦN MANG THEO
Không yêu cầu.
Minimum: 8 students / class
Maximum 15 students / class
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Sĩ số tối thiểu: 8 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 15 học sinh / lớp

ROBOTICS
LẮP RÁP ROBOT

ROBOTICS (PRIMARY)
LẮP RÁP ROBOT (TIỂU HỌC)
Being a US leading education corporation with 800 centers worldwide, Sylvan Learning has more than
40 years of experience teaching additional skill programmes 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.
Sylvan Learning là tập đoàn giáo dục hàng đầu nước Mỹ với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào
tạo các chường trình bổ trợ kỹ năng và kiến thức cho học sinh. Chương trình nổi bật nhất của Sylvan
Learning là STEM@Sylvan, bao gồm các khóa học đặc biệt chất lượng cao như Lắp Ráp Robot được thiết
kế dành riêng cho học sinh VAS từ lớp 1 đến lớp 5.
In Robotics classes, students develop the 4Cs skills: Communication – Cooperation – Creative – Critical
Thinking through assembly, programming, and modeling activities. During the course, students will
learn, understand and remember STEM key words, comprehend the building and programming
processes, collaborate effectively in a team, make a basic presentation as well as develop creativity,
problem solving and critical thinking skills.
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Khi tham gia lớp Lắp ráp Robot, các em học sinh có cơ hội 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. Trong suốt khóa học các em sẽ
học, hiểu và ghi nhớ những thuật ngữ dùng trong STEM, lĩnh hội được quá trình xây dựng mô hình và
lập trình, hợp tác làm việc nhóm hiệu quả, làm bài thuyết trình cơ bản cũng như phát triển khả năng
sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện.

WHAT TO BRING
N/A
VẬT DỤNG CẦN MANG THEO
Không yêu cầu.
Minimum: 10 students / class
Maximum : 20 students / class
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Sĩ số tối thiểu: 10 học sinh / lớp
Sĩ số tối đa: 20 học sinh / lớp

2020-2021 EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA SAU GIỜ HỌC

REGISTRATION FORM
PHIẾU ĐĂNG KÝ
Please complete this form and attach copies of all required documents. If these documents are not
provided, your application will be incomplete and will not be processed.
Quý Phụ huynh vui lòng hoàn tất đơn đăng ký này và các hồ sơ yêu cầu kèm theo. Nếu hồ sơ không đầy
đủ, việc đăng ký xem như chưa hoàn tất và sẽ không được xử lý.

Student’s Name/ Họ và Tên Học sinh:
_________________________________________________________________
DOB/ Ngày Tháng Năm Sinh: _____/_____/_____
Address / Địa chỉ:
______________________________________________________________________________________________________
Campus/ Cơ sở: _____________________________________________

Grade/ Lớp: __________________

Contact Number/ Số điện thoại liên lạc

Email:

__________________________________________

_______________________________________________

Registered For /Đăng ký CLB Ngoại Khóa:
_________________________________________________________________

I hereby give permission for my child (named above) to participate in the after school ECA programme
at Vietnam Australia International School (VAS).
Tôi đồng ý cho phép con tôi (như nêu tên ở trên) tham gia Chương trình Ngoại khóa Sau Giờ Học tại
Trường Quốc tế Việt Úc (VAS).
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I understand that all extra-curricular activities may involve POSSIBLE RISKS OF INJURY, including, but not
limited to, those outlined in Warning and Agreement to Obey Instructions (see attached). I request
VAS to permit my child to participate in his/her school’s extra-curricular activities.
Tôi hiểu rằng tất cả các hoạt động ngoại khóa có thể phát sinh RỦI RO GÂY CHẤN THƯƠNG, bao gồm,
nhưng không giới hạn, những điều được nêu trong Cảnh báo và Thỏa thuận Tuân thủ Hướng dẫn (như
đính kèm). Tôi đề nghị VAS cho phép con tôi tham gia Chương trình Ngoại khóa Sau Giờ Học tại trường.
I have read, understand and undertake to adhere to all information, rules and regulations stated in the
2020-2021 VAS EXTRA CURRICULAR HANDBOOK and all rules and regulations of VAS Parent/
Student Handbook, Financial Policies and School Rules.
Tôi đã đọc, hiểu, xác nhận đồng ý và tuân thủ tất cả các thông tin, quy định VAS đưa ra trong Bản thông
Tin Chương trình Ngoại Khóa 2020-2021 tại VAS đính kèm theo hồ sơ này và tất cả các quy định,
nội qui của VAS trong cuốn Sổ tay Phụ huynh / Học sinh, Chính sách Tài chính và Nội quy Nhà
trường.
I also understand that whilst VAS will endeavour to ensure the safety of all students at its best, accidents
and other undesirable incidents may still happen. Unless found to be grossly irresponsible/negligent,
VAS will not be held liable for any injury, loss or damage that may occur to students whilst attending the
extra-curricular programme, both within and outside the school’s premises.
Tôi cũng hiểu rằng VAS luôn nỗ lực hết sức để đảm bảo sự an toàn của tất cả học sinh. Tuy nhiên, tai nạn
và các trường hợp không mong muốn vẫn có thể xảy ra. Trừ khi được chứng minh là hoàn toàn vô trách
nhiệm, VAS sẽ không bị quy trách nhiệm về bất cứ rủi ro, thương tật, mất mát hay thiệt hại nào có thể
xảy ra với học sinh trong khi tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, bao gồm cả các hoạt động
diễn ra trong và ngoài khuôn viên trường (nếu có).

______________________________________________________________________________________________________
Parent/Guardian Signature/ Chữ ký Phụ huynh/ Người Giám hộ

______________________________________________________________________________________________________
Parent/Guardian Full Name/ Họ và Tên Phụ huynh/ Người Giám hộ
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PARTICIPANT’S PLEDGE
CAM KẾT CỦA HỌC SINH
I have read and understood the Warning and After School Extra Curricular Programme Information
in the 2020-2021 EXTRA CURRICULAR PROGRAMME HANDBOOK and request that VAS permits my
participation in the extra-curricular activities. I promise to follow all school rules and regulations, to keep
myself in good physical condition, to take proper care of my equipment and return it when requested,
to keep up in my school work, to be committed to the ECA, and to conduct myself in an appropriate
manner for my own safety and the safety of those around me as well as the School’s reputation.
Em đã đọc và hiểu bản Cảnh báo và Thỏa thuận Tuân thủ Hướng dẫn (như đính kèm) và bản Thông
tin Chương trình Ngoại Khóa Sau Giờ Học (như đính kèm) được ghi trong quyển SỐ TAY CHƯƠNG
TRÌNH NGOẠI KHÓA SAU GIỜ HỌC, năm học 2020-2021 và đề nghị VAS cho phép em tham gia
chương trình này. Em cam kết tuân theo tất cả các yêu cầu và quy định của nhà trường, giữ gìn thể trạng
khoẻ mạnh, bảo quản tốt và trả đúng hạn các dụng cụ thiết bị mà nhà trường phát, tiếp tục học tập tốt,
hoàn thành trọn khóa ECA, và hành xử đúng mực để đảm bảo sự an toàn của chính bản thân em và những
người xung quanh cũng như uy tín của nhà trường.

Participant Signature/ Chữ ký Học sinh ________________________________________________________
Participant Full Name/ Họ và Tên Học sinh ____________________________________________________
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HEALTH INFORMATION FOR EXTRA CURRICULAR PARTICIPATION
THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE ĐỂ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI
KHÓA
Does the student have any potentially life-threatening* conditions/allergies?
(examples: severe allergy to a medication, bee sting or food, seizures, diabetes, heart condition)
Học sinh có tiền sử bệnh tật/dị ứng nào mà có thể nguy hiểm tới sức khỏe không?
(Ví dụ: dị ứng nghiêm trọng với thuốc, nọc của ong hoặc thức ăn, động kinh, tiểu đường, bệnh tim)
Yes/Có

No/ Không

If yes, please clearly explain condition and treatment/ Nếu có, vui lòng ghi rõ tình trạng và phương pháp
điều trị:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
*If a life threatening health condition exists, it is the responsibility of the FAMILY to notify the school nurse
that the student is beginning the extra-curricular activity. The school nurse will review the condition of the
student with the ECA and assess his/her eligibility prior to the programme.
* Trong trường hợp học sinh có bệnh tật có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe, GIA ĐÌNH có trách nhiệm thông
báo cho nhân viên y tế của trường biết trước khi con/em mình tham gia chương trình ngoại khóa. Nhân viên
y tế của trường sẽ cân nhắc tình hình sức khỏe của học sinh và quyết định xem em có thể tham gia hoạt
động ngoại khóa hay không trước khi chương trình bắt đầu.
Is the student currently taking any medication or receiving treatment that would impact his/her
participation in extra-curricular activities? (Example: asthma inhaler)
Học sinh có đang dùng thuốc hoặc đang điều trị mà có thể ảnh hưởng đến việc tham gia hoạt động ngoại
khoá không? (Ví dụ: đang dùng thuốc hen suyễn)
Yes/Có

No/ Không

If yes, please explain/ Nếu có, vui lòng ghi rõ chi tiết:
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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WARNING AND AGREEMENT TO OBEY INSTRUCTIONS
CẢNH BÁO VÀ THỎA THUẬN TUÂN THỦ HƯỚNG DẪN
I am aware that participating in any extra-curricular activity (ECA) can be dangerous and may involve
POSSIBLE RISKS OF INJURY. As such, I recognise the importance of the ECA instructions, regulations and
rules and to agree to abide by them. I further understand that by following said instructions, regulations,
and rules, the risk of injury may be reduced.
Em hiểu rằng tham gia vào bất kỳ hoạt động ngoại khóa (ECA) nào cũng có thể có rủi ro do CHẤN
THƯƠNG. Vì vậy, em hiểu và đồng ý tuân thủ hướng dẫn và nội qui của Chương trình ECA. Em hiểu rằng
các rủi ro chấn thương sẽ giảm thiểu nếu em tuân thủ hướng dẫn và nội qui của chương trình,.

STUDENT BEHAVIOUR & SAFETY EXPECTATIONS
YÊU CẦU VỀ HÀNH VI & AN TOÀN CỦA HỌC SINH
In order to participate in Vietnam Australia International School Extra Curricular Activities, all students
must have submitted a signed copy of the 2020-2021 Parent/Student Handbook to their child's campus
admissions department. Students must adhere to all policies and guidelines listed in the handbook.
These expectations extend to all on-campus Extra Curricular Activities. These policies and guidelines
from the 2020-2021 handbook include, but are not limited to:
Để có đủ điều kiện tham gia Chương trình Ngoại Khóa Sau Giờ học tại VAS, tất cả các em học sinh đều
phải ký và nộp xong bản Xác nhận và Quy Ước trong Quyển Sổ Tay dành cho Phụ Huynh & Học Sinh mà
nhà trường đã gửi vào đầu năm học. Các em học sinh được yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt theo những
chính sách và hướng dẫn liệt kê trong Quyển Sổ Tay. Những yêu cầu này được áp dụng cho tất cả các
hoạt động ngoại khóa sau giờ học diễn ra tại tại cơ sở. Các chính sách và hướng dẫn được bao gồm trong
Quyển Sổ Tay năm học 2020-2021 bao gồm nhưng không hạn chế như sau:
•
•
•
•
•
•
•
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Student Rights & Responsibilities / Quyền lợi và trách nhiệm của học sinh
Code of Conduct / Qui tắc ứng xử
Food & Drink in Classroom / Thức ăn & Đồ uống trong lớp học
Use of English Language / Sử dụng tiếng Anh
Use of Personal Electronic Devices / Sử dụng điện thoại di động và các thiết bị điện tử cá nhân
No Touch Policy / Chính sách “không đụng chạm”
Money & Valuables / Tiền và các đồ vật có giá trị

•
•
•
•
•
•

Supplies & School Property / Sử dụng các phương tiện, dụng cụ & cơ sở vật chất của trường
Playground Rules / Nội quy sân chơi
Items Inappropriate for School / Những vật dụng không phù hợp trong khuôn viên trường học
Other Rules & Regulations / Các nội quy khác
School Disciplinary Code / Kỷ luật học đường tại VAS
Termination of School Service / Các trường hợp thôi học

If you have not signed the Acknowledgement and Understanding Form in the Parent and Student
Handbook and returned it to the school, please contact the admission team at your respective campuses
to sign the form before registering for extra-curricular activities.
Nếu các em học sinh/ Quý phụ huynh chưa ký và nộp bản Xác nhận và Quy Ước trong Quyển sổ Tay dành
cho Phụ huynh và Học sinh, vui lòng liên hệ với bộ phận giáo vụ của cơ sở để hoàn tất việc ký nộp trước
khi đăng ký Chương trình ngoại khóa sau giờ học.
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