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(Trích từ e mail)

Kính gửi đại diện Trường THPT Chuyên Khoa học - Tự nhiên,

Em tên là ***, hiện là sinh viên ngành Y tại Đại học Harvard. Em đến từ tổ chức HVIET, một trại
hè giáo dục khai phóng (liberal arts education) được tổ chức bởi Hội Sinh Viên Việt Nam tại đại
học Harvard, với sự giúp đỡ của tổ chức giáo dục Golden Path Academics. Trang web thông tin
về Trại hè HVIET: http://www.hviet.org . Em cũng xin gửi kèm theo email một số hình ảnh và
lịch trình hoạt động của HVIET năm ngoái để nhà trường tham khảo. Video tổng kết hoạt động
HVIET 2017:
https://www.facebook.com/hvietsummerp
rogram/videos/824870651011697/

Tham gia trại hè, các bạn học sinh sẽ có cơ học hỏi thêm từ sinh viên Harvard qua những lớp
học tương tác phỏng theo những lớp học tại Harvard, với nhiều chủ đề bổ ích, đồng thời được
giao lưu và kết bạn với những học sinh tài năng trên khắp Việt Nam. Các em học sinh còn được
tham gia những buổi toạ đàm với các khách mời nổi tiếng về các chủ đề đa dạng, từ nghệ thuật
đến kinh doanh, khởi nghiệp, và có những chuyến đi tham quan các công ty, tổ chức phi lợi
nhuận tại Hà Nội.

Chúng em tin rằng HVIET là một trại hè bổ ích dành cho các em học sinh THPT, vì thế, chúng
em gửi email này nhằm mục đích giới thiệu HVIET đến quý trường, và mong quý trường sẽ phổ
biến lại cơ hội tuyệt vời này cho các em học sinh.
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Địa điểm: Trường Vinschool, Hà Nội

Đối tượng tham gia: Học sinh phổ thông từ lớp 9 đến lớp 12

Học phí: 9 triệu VND

Đơn đăng kí tham gia: https://goo.gl/pRdH5u

Hạn nộp đơn: 11:59 PM ngày 31/03/2018

---------------------------------------

Chương trình Trại hè HVIET

hviet.board@gmail.com | http://hviet.org / | 090 225 9892 (Ms. Linh)
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