
Ms. Vivian Võ     (+84) 97 49 49 479  

NEEC Education, Villa 216/4 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM                 

vienvth@neec.vn - info@neec.vn

NEEC.DuhocMyThanhcong

Chương trình
Du học hè 2023 của NEEC 

sẽ mang đến cho học sinh trải 
nghiệm du học thực tiễn và cơ hội kết 

nối với bạn bè, giáo viên từ khắp nơi 
trên Thế giới. Thông qua chương trình 
học sáng tạo và mới lạ của các trường 

hàng đầu nước Mỹ, các em sẽ được phát 
triển về tư duy, phương pháp học tập và 

nâng cao kiến thức cho hành trình 
du học trong tương lai.
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CÙNG NEEC
DU HỌC

HÈ 2023 

DẪ N  ĐẦ U !
LỢ I  T H Ế  Đ Ể

DU HỌC HÈ 2023   >>>
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Top 2 trường Trung học nội trú tốt nhất Mỹ 
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Học tập và sinh hoạt tại các 
trường Trung học và Đại học 
hàng đầu tại Mỹ;

Môn học đa dạng theo sở thích 
của học sinh: Kỹ năng Lãnh đạo, 
Khoa học Máy tính, Sinh học, Mỹ 
thuật Sáng tạo, Văn học,...

Nhận được các tín chỉ môn học từ 
Trường Đại học Top đầu Mỹ;

Phát triển vượt bậc về tư duy     
với các phương pháp học tập 
hiện đại. 

C Á C  Đ I Ể M  N Ổ I  B Ậ T  

photo: www.summer.harvard.edu

ĐĂNG KÝ HỌC HÈ 
CÙNG NEEC

1. Chọn trường mơ ước và nộp 
hồ sơ ghi danh.

2. NEEC hỗ trợ học sinh ghi 
danh thành công vào trường và 
nhận I20.

3. Nộp hồ sơ và phỏng vấn
visa thành công.

4. Khởi hành và tận hưởng mùa 
hè tuyệt vời của bạn.

Trong suốt quá trình, NEEC Education 
sẽ luôn đồng hành để cung cấp thông 
tin, cập nhật tình hình hồ sơ và hướng 
dẫn, giải đáp cho phụ huynh.
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Học sinh: Dành cho học sinh 7 - 12 
tại khuôn viên trường hiện đại và thơ mộng

Thời gian học: Tháng 7 - tháng 8

Khóa học Access Exeter: Thiết kế, Kỹ năng 
Lãnh đạo, Giải quyết Vấn đề, Mỹ thuật Sáng 
tạo, Làm phim, Chuẩn bị SSAT.

UPPER (Grades 9 - 12): Nghệ thuật, Khoa học 
Máy tính, Tiếng Anh, Lịch sử & Khoa học Xã 
hội, Kỹ năng Lãnh đạo, Chuẩn bị SAT;

Học phí: $9,528 - $9,728 USD

Học sinh: Từ lớp 7 - 12

Thời gian học: Tháng 7

Khóa học: Lãnh đạo, Robotics, Thuyết 
trình và Tranh luận, Piano,... với quang 

cảnh thiên nhiên hùng vĩ của vùng 
Berkshire – Taconic

Học phí: $3,500 - $3,700 USD

Học sinh: Từ lớp 7 - 12

Thời gian học: Từ tháng 6 - tháng 7

Khóa học: Hơn 75 môn học khác 
nhau cùng với đa dạng hoạt động 
ngoại khóa dành cho học sinh.

Học phí: $9,600 - $9,959 USD

Top 1 Trường Trung học nội trú tốt nhất Mỹ 
Phillips Academy - Andover (Massachusetts)>

<

>

của nhóm Đại học Ivy League”
“Nơi đào tạo sinh viên tương lai 

Top 2 trường Trung học nội trú tốt nhất Mỹ 
The Hotchkiss School (Connecticut)

Top 5 Trường Trung học nội trú tốt nhất Mỹ
Phillips Exeter Academy (New Hampshire)

Top 26 Trường Trung học nội trú tốt nhất Mỹ 

Nhóm trường được mệnh danh 
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Học sinh: Từ lớp 6 - 12

Thời gian học: tháng 6 - tháng 7

Khóa học:
- Chương trình học hè 2 tuần
- Chương trình học hè 5 tuần

Mỗi khóa học sẽ mang lại một trải 
nghiệm khác nhau được xây dựng dựa 

theo sở thích của học sinh. 

Học phí: 2 tuần: $4,200 USD
5 tuần: $8,700 USD

Mang lại nền tảng kiến thức, kỹ năng 
và phương pháp tư duy cho trẻ em

Học sinh: Từ lớp 6 - 12

Thời gian học: tháng 6 - tháng 7

Khóa học: Hơn 10 môn học khác nhau 
phù hợp với từng độ tuổi như: Mathemat-
ics, Robotics, S.T.E.M, Literature & Writing, 
Finance and Economics, Geometry, 
Biology, Chemistry, Physics,...

Học phí: $5,600 - $9,220 USD

Top 1 Trường Trung học nội trú tốt nhất Mỹ 

Top 50 Trường Trung học nội trú tốt nhất Mỹ 
Cushing Academy (Massachusetts)>

<

Top 5 Trường Trung học nội trú tốt nhất Mỹ

Top 26 Trường Trung học nội trú tốt nhất Mỹ 
The Taft School (Connecticut)

photo: summer at taft @ teenlife.com
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Ngôi trường Ivy League danh giá 
mang đến cơ hội tương tác với các 
cựu sinh viên hàng đầu trường, 
học giả, nhà khoa học hỗ trợ bạn 
cho chương trình vào đại học sau này.

Học sinh được tham gia chương trình 
học có tín chỉ, trải nghiệm chất lượng 
giảng dạy và cơ sở vật chất của một 
trong những trường đại học danh 
tiếng nhất thế giới.

Khóa học có chứng chỉ dành cho 
học sinh quốc tế sau kì học hè:
Business Seminar - 5 tuần
Prepare Yourself for College 
in the U.S - 3 tuần

Thời gian học: Tháng 6 - Tháng 8

Học phí: $3,653 - $5,755 USD

Top 5 Đại học tại Mỹ 
Yale University (Connecticut) <

Top 2 Đại học tại Mỹ & Top 5 Đại học trên Thế  giới 

Harvard University (Massachusetts)

Là trường đại học thuộc nhóm Ivy League 
với bề dày lịch sử, tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới.

Học sinh được tham gia chương trình học có tín chỉ, trải 
nghiệm chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất của một 

trong những trường đại học danh tiếng nhất thế giới.

Khóa học dành cho học sinh từ 16 - 18 tuổi:
 Pre-college: 2 tuần
 Secondary: 7 tuần

Thời gian học: Tháng 6 - Tháng 8

Học phí: $4,950 - $13,200 USD

>
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Một trong tám trường 
Ivy League với cơ hội khám phá 
hơn 3000 môn học theo lĩnh vực 
yêu thích với phương pháp 
giảng dạy sáng tạo.

Khóa học 3 tuần với các môn 
học tiêu biểu: Lập trình và công 
nghệ máy tính, Kinh tế - Kinh 
doanh, Khoa học thần kinh,...

Học phí: $12,449 USD

Khóa học: 
Chương trình 6 tuần học 
Chương trình 12 tuần học 

Môn học đa dạng:
Philosophical, Aesthetic, and 
Historical Interpretation; Scientific 
and Social Inquiry; Quantitative 
Reasoning; Civic Engagement, and 
Global Citizenship; Intellectual 
Toolkit

Học phí: $3,020/môn (04 tín chỉ) 
(chưa bao gồm ăn ở)

Là Đại học thuộc nhóm Ivy 
League với cơ hội tuyệt vời cùng 

các giảng viên hàng đầu thế giới, 
trải nghiệm tìm hiểu ngành nghề 
tương lai, gặp gỡ bạn bè quốc tế.

Khóa học: cung cấp chương 
trình học đa dạng từ 03 tuần 

hoặc 06 tuần

Học phí: $7,275 - $17,790 USD

Top 42 Đại học tại Mỹ 
Boston University (Massachusetts)

 Top 22 Đại học trên Thế giới 
Columbia University (New York)

>

>

<

Top 17 Đại học tại Mỹ
Cornell University (New York)Top 2 Đại học tại Mỹ & Top 5 Đại học trên Thế  giới 

ĐỪNG CHỜ ĐỢI,  HÃY ĐĂNG KÝ NGAY VỚI NEEC EDUCATION.

HÃY CHUẨN BỊ CHO SỰ BÙNG NỔ VỀ KIẾN THỨC, 
KỸ NĂNG VÀ MỐI QUAN HỆ MỚI Ở HÈ 2023 NÀY NHÉ!
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Top 42 Đại học tại Mỹ 

Top 17 Đại học tại Mỹ ĐỪNG CHỜ ĐỢI,  HÃY ĐĂNG KÝ NGAY VỚI NEEC EDUCATION.

HÃY CHUẨN BỊ CHO SỰ BÙNG NỔ VỀ KIẾN THỨC, 
KỸ NĂNG VÀ MỐI QUAN HỆ MỚI Ở HÈ 2023 NÀY NHÉ!
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1. Chọn trường mơ ước và nộp hồ sơ ghi danh.

2. NEEC hỗ trợ học sinh ghi danh thành công 
vào trường và nhận I20.

3. Nộp hồ sơ và phỏng vấn visa thành công.

4. Khởi hành và tận hưởng mùa hè tuyệt vời 
của bạn.

Trong suốt quá trình, NEEC Education luôn đồng hành để 
cung cấp thông tin, cập nhật tình hình hồ sơ và hướng 
dẫn, giải đáp cho phụ huynh.

ĐĂNG KÝ HỌC HÈ
CÙNG NEEC

HỌ VÀ TÊN

TRƯỜNG - LỚP

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

TRƯỜNG BẠN CHỌN


