Thông báo tuyển ứng viên tham gia Chương trình
Trại hè Thái Lan 2019
1. Giới thiệu về chương trình Trại hè Thái Lan 2019
Chương trình Trại hè 2019 là chương trình giao lưu văn hóa dành cho sinh viên
trường Đại học Hà Nội và các công dân Việt Nam quan tâm đến Ngôn ngữ và văn
hóa Thái Lan do Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan, trường Đại học Hà
Nội phối hợp cùng Đại học Rangsit, Thái Lan tổ chức. Mục đích của chương trình
nhằm tạo ra cơ hội cho sinh viên và công dân Việt Nam được giao lưu và tìm hiểu
về ngôn ngữ và văn hóa Thái Lan.Chương trình dự kiến diễn ra trong 10 ngày
từ 21/7/2019 đến 31/7/2019 với nhiều hoạt động học thuật và văn hóa thú vị, mang
đến cơ hội trải nghiệm môi trường học tập, tìm hiểu và giao lưu văn hóa.
1. Đối tượng tham gia:





Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trường Đại học Hà Nội
Con em của các CB/VC trường Đại học Hà Nội (từ 16 tuổi trở lên hay đang
học cấp 3/đại học và đáp ứng các yêu cầu tham gia).
Các giảng viên, chuyên viên, nghiên cứu viên của các khoa/phòng/ đơn vị
trường.
Các đối tượng khác do BGH Trường duyệt.

2. Số lượng: 20
Điều kiện tham gia:



Có khả năng giao tiếp cơ bản tiếng Thái Lan hoặc bằng tiếng Anh
Có tinh thần tích cực tham gia chương trình.
Lợi ích tham gia chương trình:








Ứng viên có cơ hội trải nghiệm học tập tại trường đại học tư có cơ sở, trang
thiết bị, điều kiện học tập tốt nhất tại Bangkok.
Sinh viên được trải nghiệm văn hóa, con người và đất nước Thái Lan
Có môi trường sử dụng và phát huy năng lực tiếng Anh.
Có cơ hội tham quan, khám phá nhiều địa điểm nổi tiếng tại thành phố
Bangkok.
Giúp xây dựng tinh thần đội nhóm, khả năng teambuilding.
Được nhận giấy chứng nhận tham gia chương trình giao lưu.

Lịch trình chương trình dự kiến
Ngày

Chiều

Sáng

- SV Hanu đến Bangkok,

Chủ nhật 21/ 7/ 2019

chuyến trưa-chiều
- Đại diện trường ĐH
Rangsit đón tại sân bay và
đưa SV về nơi nghỉ
Thứ 2 ngày 22/ 7/2019

- Lễ đón đoàn sinh viên
Việt Nam tại Đại học

- Hoạt động giao lưu ngôn
ngữ & văn hóa (tiếng Thái
hoặc tiếng Anh)

Rangsit
- Tham quan Khoa Nhân
văn và trường Đại học
Rangsit
Thứ 3 ngày 23/ 7/2019

- Hoạt động giao lưu ngôn
ngữ & văn hóa (tiếng Thái
hoặc tiếng Anh)

- Tìm hiểu văn hóa ẩm
thực Thái Lan

Thứ 4 ngày 24/ 7/2019

Tham quan dã ngoại tìm hiểu về lịch sử, văn hóa TL
- Chùa Rạng đông, biểu tượng của nền du lịch Thái Lan
- Chùa Phật nằm, còn là trung tâm truyền dạy môn mátxa và bấm huyệt cổ truyền Thái Lan
- Bảo tàng Rattanakosin
- Khu vui chơi bến sông Maharat
(Dẫn bởi HDV chuyên nghiệp(

Thứ 5 ngày 25/ 7/2019

Hoạt động giao lưu ngôn
ngữ & văn hóa (tiếng Thái
hoặc tiếng Anh)

Hoạt động cùng bạn người
Thái khám phá Thái Lan

Thứ 6 ngày 26/ 7/2019

Hoạt động giao lưu ngôn
ngữ & văn hóa (tiếng Thái
hoặc tiếng Anh)

- Tìm hiểu văn hóa nghệ
thuật và âm nhạc Thái Lan

Thứ 7 ngày 27/ 7/2019

Tham quan chợ Chatuchak, là chợ phiên cuối tuần lớn
nhất Thái Lan
- Mua quà , đồ lưu niệm

Chủ nhật ngày 28/ 7/2019

Tham quan dã ngoại tìm hiểu về văn hóa, lối sống Thái
Lan

Thăm chợ nổi Klonglatmayom tại ngoại thành Bangkok,
xuống thuyền thăm vườn lan
Thứ 2 ngày 29/ 7/2019

Hoạt động giao lưu ngôn

- Tổng kết chương trình và

ngữ & văn hóa (tiếng Thái

trao Giấy chứng nhận

hoặc tiếng Anh)

- Tối: Tiệc Gala dinner

- Kiểm tra đánh giá kiến
thức ngoại ngữ
Thứ 3 ngày 30/ 7/2019

Nghỉ ngơi tự do

Thứ 4 ngày 31/ 7/2019

- Sinh viên trả phòng
- Đại diện trường Đại học Rangsit tiễn SV ra sân bay và
check-in
- Kết thúc chương trình

9. Chi phí tham gia chương trình:





Sinh viên Trường Đại học Hà Nội :
Con em của các CB/VC Trường Đại học Hà Nội :
Cán bộ, giáo viên các Khoa/Phòng/ đơn vị trường.
Các đối tượng khác:

12.000.000đ/người
12.000.000đ/người
14.000.000đ/người
14.000.000đ/người

Chi phí bao gồm: vé máy bay khứ hồi, học phí, chi phí phòng nghỉ, các chuyến tham
quan thực tế và các hoạt động diễn ra trong chương trình.
Chi phí không bao gồm: Bảo hiểm du lịch cho thời gian ở Thái Lan, chi phí ăn uống
và các phát sinh khác (nếu có).
Hình thức đóng phí:
-

Nộp tiền mặt trực tiếp tại Phòng TC-KT , Trường Đại học Hà Nội, km9,
Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hoặc chuyển khoản:
Tên tài khoản: Trường ĐH Hà Nội
Số tài khoản: 2151 0000 219768
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Cầu Giấy
(Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Họ và tên_ ĐKTHTL2019)

Hồ sơ cần nộp:







Đơn đăng ký tham gia chương trình (theo mẫu).
Bản cam kết (theo mẫu).
01 bản sao passport.
02 ảnh chân dung 3x4 (chụp trực diện, nền trắng, không quá 6 tháng).
01 bản photo thẻ học sinh, sinh viên (không cần công chứng).
Giấy chuyển khoản chi phí tham dự chương trình (đối với các cá nhân đóng phí
qua hình thức chuyển khoản)

Thời hạn:


Nộp hồ sơ và hoàn thành thủ tục tài chính: trước 16:00 ngày 06/6/2019.

Hướng dẫn nộp hồ sơ: bao gồm 01 bản giấy và 01 bản scan.



Bản giấy gửi về: Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan, Đại học Hà Nội,
km9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
File scan gửi về email: tiengthailan@hanu.edu.vn với tiêu đề: “Họ và
tên_TraiheThailan2019 ”

Mọi thắc mắc khác về chương trình xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan, Đại học Hà Nội, Km9,Nguyễn Trãi,
Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: tiengthailan@hanu.edu.vn
Số điện thoại: 043 554 4316/0966504350 (Cô Hương Giang)
Trân trọng kính chào./.

