TRẠI HÈ SINGAPORE - SIM STUDY TOUR 2022
THẮP SÁNG TÀI NĂNG LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI
“Trải nghiệm 07 ngày sống và học tập tại Học viện Quản lý Singapore (SIM)”
Công ty du học Eduzone và Học viện SIM mang tới các em học sinh chương trình du học hè
Singapore 2022 với nhiều điều mới mẻ. SIM Study Tour không chỉ là sống và học tập mà còn
là nơi gắn kết tình bạn, nơi giao lưu học hỏi các nền văn hóa, phong tục tập quán từ nhiều
quốc gia. Thời gian dẫu ngắn ngủi, nhưng tất cả đều là những kỷ niệm đẹp không bao giờ
quên trong cuộc đời tuổi trẻ của mỗi học sinh, sinh viên, ….

Tại sao SIM Study Tour được nhiều học sinh lựa chọn?
 Trải nghiệm đời sống như một du học sinh tại SIM – Ngôi trường được đánh giá là
một trong những Học viện hàng đầu về chất lượng và có nhiều Câu Lạc Bộ cho sinh
viên quốc tế nhất Singapore
 Học sinh được học tập thông qua hàng loạt các Workshop với nhiều chủ đề hấp dẫn,
giảng viên là các Trưởng bộ môn tại SIM
 Cơ hội khám phá nền văn hóa đa sắc tộc
 Được tham quan hầu hết các địa điểm nổi tiếng Singapore như: Marina Bay Sands,
Garden by the bay, Universal, Chinatown…

 SIM được đánh giá là trường ĐH Thứ 7 của Singapore (Chỉ sau 6 trường công lập)
 Các trường ĐH đối tác hàng đầu như: ĐH Birmingham, UK; ĐH London, UK; ĐH
Buffalo, USA; ĐH Wollongong, Australia….
 Chương trình đào tạo đa dạng, hơn 80 chương trình toàn thời gian và bán thời gian
 20.000 sinh viên đang theo học, đến từ hơn 40 quốc gia.

Ai có thể đăng ký tham dự SIM Study Tour?
 Học sinh, sinh viên trên toàn quốc
 Học sinh, sinh viên độ tuổi từ 15 trở lên đã tiêm đủ 2 mũi Vacxin Covid-19
 Không yêu cầu trình độ tiếng Anh, tuy nhiên khuyến khích các bạn nên có tiếng Anh
để nghe giảng và giao lưu với bạn bè quốc tế

Thời lượng và thời gian tham gia chương trình
 Thời lượng chương trình: 10/7-16/7/2022
 Hạn chót nhận hồ sơ: Chương trình sẽ đóng nhận hồ sơ đến khi đủ 30 suất

Hồ sơ tham gia chương trình và dẫn đoàn?
 Form đăng ký (Eduzone cấp)
 Hộ chiếu
 Đoàn sẽ có đại diện của SIM đi cùng và theo sát trong suốt các ngày diễn ra chương
trình

Chi phí tham gia chương trình
 Chi phí: 1,450 SGD
*Chi phí trên bao gồm toàn bộ Chi phí tham gia học các Workshop, ăn, ở, đi lại, vé tham
quan các địa điểm…
*Chi phí không bao gồm Vé máy bay và Bảo hiểm du lịch, chi phí cá nhân

Lịch trình của chương trình

Chi tiết vui lòng liên hệ với các văn phòng của Eduzone hoặc gọi số hotline:
Hà Nội: 0983010580; Tp Hồ Chí Minh: 0934676468
Hoặc truy cập website: http://duhocsing.vn
Một số hình ảnh đoàn SIM Study Tour

Hình ảnh ngày đầu tiên của đoàn

Các bạn học viên tham gia Workshop

Đoàn ghé thăm Little India

Vui chơi tại Bounce Inc

