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Excursions and Activities
Campers will experience Canadian culture through exciting 
trips including major attractions and a French Canada Tour 
excursion (only available to students participating in the 4-week camp).

CAMPS Dành cho học sinh  
từ 12 đến 17 tuổi

CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ TẠI TRƯỜNG BRONTE COLLEGE NĂM 2021
Bronte College là trường trung học tư thục nội trú, cam kết mang đến một môi trường học tập chú trọng 
vào chất lượng giảng dạy và sự phát triển cá nhân. Bronte College tổ chức chương trình Trại hè lần đầu 
tiên vào năm 1996, và đã thành công khi thu hút rất nhiều học sinh trên toàn thế giới. Có hai chương trình 
trại hè dành cho học sinh: Trại hè Anh ngữ dành cho học sinh muốn cải thiện trình độ tiếng Anh và Trại hè 
Toán & Khoa học dành cho những em muốn mở rộng kiến thức trong thời gian hè.

Chương trình Trại hè được thiết kế với mục đích mang đến cho các em một môi trường chăm sóc tốt nhất, 
thường xuyên được theo dõi quan tâm. Tất cả các trại hè đều bao gồm 3 giờ học trên lớp mỗi ngày, nơi 
ăn ở, các bữa ăn dinh dưỡng, bảo hiểm y tế, các hoạt động hàng ngày và những chuyến tham quan cuối 
tuần. Thông qua chương trình, học sinh sẽ có nhiều kỉ niệm đáng nhớ cùng với những người bạn đến từ 
khắp thế giới.

Địa ĐIểM 
Bronte College tọa lạc tại trung tâm thành phố Mississauga, Ontario, chỉ cách Toronto và sân bay quốc 
tế Pearson khoảng 20 phút. Các trại sinh sẽ ở trong khu ký túc xá và tận hưởng những tiện nghi của nhà 
trường, bao gồm phòng tập thể dục thể thao, thư viện, phòng thí nghiệm khoa học và phòng nghệ thuật, 
căn-tin với dịch vụ đa dạng và phòng âm nhạc.

Kí TúC xá & CĂN-TIN
Chúng tôi cung cấp cho các em hệ thống phòng ở an toàn, thoải mái và được 
kết nối thuận tiện với các cơ sở học tập của trường. Nam và nữ sinh sẽ ở các 
tầng khác nhau và được giám sát chặt chẽ 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần. Cứ 5, 6 
phòng sẽ sử dụng chung phòng tắm và tại đây phòng máy giặt cũng được trang 
bị cho các em. Căn-tin có dịch vụ đa dạng, mang đến những bữa ăn bổ dưỡng 
được chuẩn bị bởi đội ngũ nhân viên quốc tế.
Các bữa ăn được phục vụ 7 ngày/tuần, bao gồm bữa sáng, bữa trưa và bữa  
tối. Trường có chuẩn bị khẩu phần ăn đặc biệt dành riêng cho học sinh có chế  
độ ăn kiêng.

Trại hè Toán & Khoa học dành cho những học 
sinh muốn mở rộng kiến thức học thuật trong 
thời gian nghỉ hè. Chương trình được thiết kế 
với nhiều hoạt động hấp dẫn, vui nhộn dưới 
sự hướng dẫn của các giáo viên khoa học của 
trường, Các trại sinh sẽ được trau dồi kỹ năng 
toán học và khoa học thông qua các bài giảng 
và thực hành trên lớp.

Chương trình Trại hè Anh ngữ giúp học sinh cải 
thiện kỹ năng tiếng Anh thông qua các bài giảng 
trên lớp và các hoạt động ứng dụng trong khoa 
học, nghệ thuật và các chuyến đi ngoại khóa. 
Các buổi học bao gồm việc xem và thảo luận 
chương trình TV, thời sự và phim ảnh, những 
sự kiện mới nhất, thực hành nhiều cách viết 
khác nhau và tổ chức những buổi tranh luận.

Trại Hè anh Ngữ Trại Hè Toán Và  
Khoa Học



Tham quan 
vùng tiếng 

Pháp
Cắm trại Tháp CN Thác 

Niagara
Công viên 

Wonderland
Các chuyến 
tham quan 
nửa ngày

Chi phí

4 Tuần √ √ √ √ √ √ $6,150.00

3 Tuần -- √ √ √ √ √ $5,050.00

2 Tuần -- √ √ √ √ √ $3,950.00
Lưu ý: Các chi phí có thể thay đổi mà không báo trước. Các chuyến đi và các hoạt động có thể thay đổi tùy theo điều kiện thời tiết

Ngày nhập học [a] ngày 7 tháng 7, 2021 [B] ngày 14 tháng 7, 2021 [C] ngày 21 tháng 7, 2021

Ngày có mặt ngày 7 tháng 7, 2021 ngày 13 tháng 7, 2021 ngày 20 tháng 7, 2021

Ngày về (Khóa 2 tuần) ngày 20 tháng 7, 2021 ngày 27 tháng 7, 2021 ngày 3 tháng 8, 2021

Ngày về (Khóa 3 tuần) ngày 27 tháng 7, 2021 ngày 3 tháng 8, 2021 ngày 10 tháng 8, 2021

Ngày về (Khóa 4 tuần) ngày 3 tháng 8, 2021 ngày 10 tháng 8, 2021 ngày 17 tháng 8, 2021

Các Ngày Nhập Học 
3 đợt nhập học sẽ bắt đầu vào:

Giá Tiền
(Chương trình Trại hè Anh ngữ và Trại hè Toán và Khoa học)

Lưu ý: Các đợt nhập học có thể thay đổi mà không báo trước. Thời điểm nhận phòng sớm nhất: lúc 6:00 sáng vào ngày báo danh. 
Trường hợp kéo dài ngày ở và/hoặc đến sớm hơn sẽ phải đóng thêm phí. Thời gian của trại hè 4 tuần là 29 ngày (28 ngày + 1 ngày báo 

danh) và trại hè 3 tuần là 22 ngày (21 ngày + 1 ngày báo danh) và trại hè 2 tuần là 15 ngày (14 ngày + 1 ngày báo danh)

Cách Đăng Ký
 
Đăng ký trực tuyến qua website www.brontecollege.ca hoặc
Gửi bản sao trang thông tin lý lịch trong hộ chiếu của đương đơn qua 
email  summercamps@brontecollege.ca
Hạn đăng ký:  
Ngày cuối cùng để đăng ký là ngày 31 tháng 5 năm 2021

Chi Tiết Thanh Toán 
Thanh toán phải được thực hiện trước ngày 1 
tháng 5 năm 2021.Các phương thức thanh toán, 
bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi tại: 
http://brontecollege.ca/Summer-Camp-fees/  

√ Ký túc xá  
√ Thư giám hộ 
√ Lệ phí đăng ký ($250 không hoàn lại) 
√ Lệ phí tuyển sinh và vận chuyển cho tất cả các chuyến đi  
√ Học phí (bao gồm sách) 
√ 3  áo thun   trại hè Bronte 
√ Đồ dùng cho lớp học (ví dụ như bút chì, bút mực, v.v.) 
√ Giấy chứng nhận hoàn thành   
√ Chất tẩy giặt 

Trại Hè Bao Gồm:
Tất cả các bữa ăn bổ dưỡng 
đưa và đón sân bay
Bảo hiểm y tế 

Trại Hè KHôNG Bao Gồm:
• Tiền vé máy bay và các loại thuế tại sân bay 
• Đồ vệ sinh cá nhân (ví dụ: quần áo, khăn tắm,  
  bàn chải đánh răng, v.v.)
• Mua sắm và chi tiêu tiền

Excursions and Activities
Campers will experience Canadian culture through exciting 
trips including major attractions and a French Canada Tour 
excursion (only available to students participating in the 4-week camp).



Tham quan vùng nói tiếng Pháp ở Canada  

(Ottawa, Montreal, Thành phố Quebec)

• Du ngoạn bằng thuyền khu 1000 đảo

• Trải nghiệm cuộc sống của người Pháp trong chuyến  

 tham quan Quebec
• Tìm hiểu thành phố Montreal

• Tìm hiểu văn hóa thủ đô Ottawa và ghé  

 thăm Parliament Hill

Tháp Niagara
• Tham quan bằng thuyền để  

 được chìm trong sương mù  

 và có những trải nghiệm đáng  

 nhớ nhất ở Canada

Giải đấu bóng chày 
Toronto Blue Jays
• Cùng thưởng thức trận  
 bóng chày nổi tiếng  
 ngay tại Toronto

Công viên giải trí  Canada’s Wonderland• Thỏa sức gào thét trên tàu lượn   siêu tốc nhanh nhất, dài nhất và   cao nhất thế giới

Dã ngoại 
• Trải nghiệm những trò chơi ngoài trời đậm chất Canada• Hòa mình với thiên nhiên• Leo núi, thưởng thức BBQ và nhiều hoạt động khác

Tháp CN
• Đi bộ hoặc bò trên sàn kính  

 để trải nghiệm cảnh quan  

 342m thẳng đứng 



Tuần 1 Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Sáng Giới thiệu & 
Định hướng Học Học Học Học

Ăn trưa Ăn trưa Ăn trưa Ăn trưa Ăn trưa Ăn trưa

Chiều
Thẻ bắn cung

Ăn tối Ăn tối Ăn tối Ăn tối Ăn tối Ăn tối Ăn tối

Tối

Tuần 2 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14

Sáng Học Học Học
Tham quan  
các trường  

đại học 
Ăn trưa Ăn trưa Ăn trưa Ăn trưa

Chiều

Ăn tối Ăn tối Ăn tối Ăn tối

Tối

Tuần 3 Ngày 15 Ngày 16 Ngày 17 Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 21

Sáng Học Học Học Học Học

Ăn trưa Ăn trưa Ăn trưa Ăn trưa Ăn trưa Ăn trưa

Chiều
Ngày lễ hội  
hóa trang

 

Ăn tối Ăn tối Ăn tối Ăn tối

Tối

Tuần 4 Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 28

Sáng Học Học Lễ Kết Thúc 
Khóa Học

Ăn trưa Ăn trưa Ăn trưa Ăn trưa

Chiều

Ăn tối Ăn tối Ăn tối

Tối Giặt đồ Kí tên vào áo 
thun Trại Hè

LỊCH TRÌNH MẪU TRẠI HÈ 4 TUẦN CỦA TRUNG HỌC BRONTE Day 7

Lưu ý: Các chuyến đi và hoạt động có thể thay đổi phụ thuộc vào tình hình thời tiết và tình trạng còn chỗ. 
Thứ tự được thể hiện trên đây chỉ là mẫu và học sinh có thể không tham gia các hoạt động theo đúng thứ tự đã đề cập  
bên trên. Chuyến tham quan vùng nói tiếng Pháp tại Canada không bao gồm trong chương trình trại hè 2 hoặc 3 tuần.

Thiết kế áo 
thun Trại Hè

Cuộc thi  
tìm kiếm 

Khoa học vui

Tiệc mừngHội họa &  
Thủ công

Chuẩn bị  
Trại hè

Học tiếng Pháp 

Giặt đồ

Xem phim

Phim điện ảnh 

Tắm biển Tham quan 
trường Đại  

Học Toronto

Tham quan 
Đảo Toronto

Mua sắm tại 
Vaughn Mills

Mua sắm tại 
Eaton Centre

Giặt đồ

Khởi hành về 
nước (Đưa ra 

sân bay)
Chèo thuyền

Học chơi  
Bóng Chày

Mua sắm tại 
Square One

Mua sắm tại 
Sherway Gardens

Trượt Pa-tin

Cắm trại

Cắm trại

Thời Trung Cổ

Xem đội Bóng 
Chày Blue Jays 

Toronto

Công viên thuỷ 
sinh Ripley

Tour tham 
quan nói 

tiếng Pháp 
đến Ottawa, 
Montreal, 

Quebec city, 
1000 đảo

Tham 
quan  

Tháp CN

Tham quan Bảo 
Tàng Hoàng Gia 

Ontario

Thần tượng Bronte

Tham  
quan Vườn 
bách thú 
Toronto

Tham quan 
Thác Niagara

Tham quan 
khu vui chơi 

Canada  
Wonderland

KẾT THÚC 

TRẠI HÈ  

4 TUẦN 

Làm quen  
với nhau

Tham quan 
thành phố 
Mississauga  
và Port Credit

Tour tham 
quan nói 

tiếng Pháp 
đến Ottawa, 
Montreal, 

Quebec city, 
1000 đảo

Tour tham 
quan nói 

tiếng Pháp 
đến Ottawa, 
Montreal, 

Quebec city, 
1000 đảo

Hành trình  
khám phá



88 Bronte College Court, Mississauga, Ontario, Canada L5B 1M9
Tel: +1 (905) 270 7788   Fax: +1 (905) 270 7828

www.brontecollege.ca  |  summercamps@brontecollege.ca
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