Xin kính chào Quý nhà trường,
Nhận được một sứ mệnh quan trọng của chính phủ Hàn Quốc về giáo dục và duy
trình nguồn nhân tài quốc tế trong sứ mệnh toàn cầu hóa giáo dục, đại học Chosun
(www.chosun.ac.kr) xin thông báo đến các trường cấp 2, 3 và Đại học có tổ chức
giảng dạy tiếng Hàn cho học sinh – sinh viên và toàn thể các trường đã có ký kết
MOU với Chosun chương trình như sau:

INTERNATIONAL SUMMER CAMP 19 DAYS
CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ QUỐC TẾ HÀ N QUỐC TRONG 19NGÀ Y
(TỪ 3/7 ĐẾN 21/7/2017)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ NHƯ SAU:
Đối tượng tham gia: Tất cả các sinh viên và học sinh các trường cấp 2, 3, trung cấp, cao đẳng, đại học trên
toàn lãnh thổ Việt Nam có ký MOU với Đại học Chosun hay các trường hiện đang có tổ chức giảng dạy
tiếng Hàn cho học sinh.
Trường tổ chức : Đại học Chosun, Hàn Quốc dưới sự tài trợ của chính phủ Hàn Quốc
Sinh viên và học sinh tham gia được:
- Cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Trại hè quốc tế
- Được tham gia học tiếng Hàn trong 2 tuần
- Được tham quan đất nước Hàn Quốc xinh đẹp và huyền thoại K-pop và trải nghiệm văn hóa.
- Được giao lưu với các học sinh của nhiều quốc gia trên thế giới
- Phụ huynh học sinh được cùng tham gia với học sinh
- Sau trại hè này trường Chosun sẽ chọn ra các học sinh và sinh viên học tốt và tích cực để cho học bổng học
tiếp tục tại Hàn Quốc
Lệ phí tham gia:
- Học sinh: miễn học phí, phí ăn (3 bữa/ ngày) và phí ký túc xá, chỉ đóng 1230 usd bao gồm chi phí trải
nghiệm văn hóa & tham quan xuyên suốt 3 tuần và lệ phí visa; chưa bao gồm vé khứ hồi
- Phụ huynh: thêm phụ phí khách sạn (sẽ thông báo cụ thể khi có số lượng phụ huynh đăng ký)
Hạn đăng ký
- Nhận hồ sơ đăng ký và đóng cọc: trước ngày 10/5/2017: 130 usd
- Hạn chót đóng tiền đợt 2 là 25/5/2017
Liên hệ : Inbox vào Facebook của Chosun tại Hồ Chí Minh: http://www.facebook.com/dh.hanquoc.35 (Học
bổng Hàn Quốc)
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Học bổng du học GM Việt Hàn (văn phòng đại diện của Chosun tại Việt Nam)
Email: duhochanquocnews@gmail.com
Hotline: 0903.989.841
ĐC: Tòa nhà Prime lầu 2, 3D Trần Phú, Q.5, Hồ Chí Minh

