TIẾNG ANH CHO GIA ĐÌNH
THƯỞNG THỨC KỲ NGHỈ PHONG PHÚ VÀ ĐỘC ĐÁO CHO CẢ GIA ĐÌNH!
WIE chào đón các gia đình từ các đất nước khác nhau đến học tại trường chúng tôi. Các
chuyên viên thân thiện của chúng tôi sẽ giúp bạn thiết kế một chương trình tốt nhất
cho kỳ nghỉ của bạn theo yêu cầu.
Vui vẻ và linh động, chương trình Tiếng Anh Cho Gia Đình cung cấp các khóa học kết
hợp hoàn hảo cho các độ tuổi từ 11 tuổi trở lên. Cho các gia đình có trẻ em, chúng tôi
có thể giúp đăng ký nhập học cho con các bạn tại một trường tiểu học hay mẩu giáo tại
đia phương khi bạn đến.
Các khóa học của chúng tôi nhằm phát triển kỹ năng tiếng anh tổng quát cho học viên
và tạo cơ hội phong phú cho bạn thực hành nghe, nói, đọc và viết trên lớp. Chương
trình tập trung vào các từ vựng hữu ích, kỹ thuật phát âm và ngữ pháp cơ bản, cũng
như các câu nói thân mật và các cụm từ dùng hàng ngày.
Chúng tôi sẽ thiết kế một chương trình phù hợp với yêu cầu của gia đình bạn. Bạn có
thể đăng ký cho con bạn học cả ngày trong khi bạn học vào buổi sáng và dành buổi
chiều để tham quan bảo tàng và các phòng trưng bày. Hay bạn chọn các bài học tư,
một giáo viên với một hoặc hai học viên, để giáo viên tập trung vào một số lĩnh vực hay
kỹ năng và tăng tốc độ học tập của bạn.
Có rất nhiều sự lựa chọn cho chương trình học. Hãy liên lạc
với chúng tôi để trao đổi về yêu cầu cụ thể của bạn.
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ký cho 2
Khi bạn đăngn 2 thành
hay nhiều hơ a đình.
viên trong gi

Sách học bao gồm sách bài tập và CD
Đánh giá trình độ cho từng học viên
Sắp xếp chổ ở
Thông tin và các lời khuyên về tham quan
Báo cáo tiến độ học tập thường xuyên và chứng nhận
Hoạt động sau giờ học hàng tuần & các chuyến tham quan thường xuyên của trường

Đón tại sân bay và bảo hiểm sẽ được sắp xếp theo yêu cầu.

CHỖ Ở VÀ ĐI LẠI
Homestay là sự lựa chọ phổ biến cho gia đình nhỏ hay các cặp vợ chồng, tạo điều kiện
cho bạn trải nghiệm cuộc sống với gia đình Kiwi tại địa phương và tăng cường tiếng
anh một cách nhanh chóng. Một căn hộ, tự nấu nướng là sự lựa chọn tốt nhất cho các
gia đình lớn hay các gia đình học trong thời gian dài, bởi vì nó được trang bị đầy đủ tiện
nghi từ phòng khách đến nhà bếp và dụng cụ giặt giũ. Cả hai lựa chọn này đều ở gần
trường và gần trung tâm thành phố, dễ dàng sử dụng các phương tiện giao thông công
cộng.
Thuê xe cũng là một lựa chọn cho các gia đình muốn khám phá, bởi vì vị trí trung tâm
của Hamilton có nghĩa là một quãng đường lái xe ngắn đến các địa điểm du lịch nổi
tiếng như Rotorua, Hobbiton, the Waitomo Caves, Lake Taupo và một số bờ biển để
lướt ván tốt nhất New Zealand!

Để đăng ký học tiếng anh trong kỳ nghỉ cho
gia đình bạn, liên hệ WIE tại info@wie.ac.nz.
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