
TUYỂN SINH CÂU LẠC BỘ
Kính gửi: Quý cha mẹ các bé.
Để đáp ứng nhu cầu của các Quý cha mẹ các bé về việc 
tổ chức vận động ở lứa tuổi tiền tiểu học, đồng thời tạo 
cơ hội cho các bé làm quen với việc khoá học "Bé vững 
vàng vào lớp 1" dành cho các bé sinh năm 2017. 

LIÊN HỆ NGAY !

E m a i l :  s u p po r t @ n gs .e d u .v n
We b :  n gs .e d u .v n  

THÔNG BÁO

HOTLINE +84.243.202.2020

- Làm quen với bậc tiểu học thông qua việc tổ 
chức các trò chơi trí tuệ, các hoạt động phát triển 
tư duy logic, phát triển ngôn ngữ, kỹ năng sống…
- Nâng cao thể lực các bé qua các hoạt động thể 
dục thể thao: Bơi, Bóng đá, Võ, Aerobic…
- Phát hiện bồi dưỡng năng khiếu ngoại ngữ, âm 
nhạc, vẽ, múa… của các bé.
- Hướng dẫn kỹ năng mềm cho các bé chuẩn bị 
vào lớp 1.

MỤC ĐÍCH

BÉ VUNG VÀNG

VÀO LÓP 1



THỜI GIAN VÀ HỌC PHÍ

Thời gian học:  Bắt đầu từ ngày 01/12/2022 đến ngày 21/05/2023
- Ngày học: Thứ 7 hàng tuần (Trừ ngày lễ, Tết) 
- Giờ học: 08h00 đến 16h00 
- Học phí: 5.940.000 vnđ/ khoá (đã bao gồm cả phí dã ngoại) 
- Phí bán trú: 1.650.000 vnđ/ khoá, bao gồm: bữa ăn sáng, trưa, 
chiều và chăm sóc các bé trong giờ ngủ trưa 
- Phí học liệu, sách vở, câu lạc bộ: 400.000 vnđ/ khóa 
- Xe đưa đón: 1.300.000 vnđ / khóa (theo điểm, nếu đi xe) 
* Lưu ý: Phụ huynh nộp đủ tiền cả khóa học và trước 15 ngày thì 
được giảm 10% học phí 

Thời gian học: Bắt đầu từ ngày 01/06/2023 đến ngày 28/07/2023  
- Ngày học: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần (Trừ ngày lễ) 
- Giờ học: 08h00 đến 16h00 
- Học phí: 5.500.000 vnđ/ tháng (đã bao gồm cả phí dã ngoại) 
- Phí bán trú: 1.650.000 vnđ/ tháng, bao gồm: bữa ăn sáng, trưa, 
chiều và chăm sóc các bé trong giờ ngủ trưa 
- Phí học liệu, sách vở, câu lạc bộ: 400.000 vnđ / tháng 
- Xe đưa đón: 1.300.000 vnđ/ tháng (theo điểm, nếu đi xe)
* Lưu ý: Phụ huynh nộp đủ tiền cả khóa học và trước 30 ngày thì 
được giảm 10% học phí 

KHÓA 1 ( 6 THÁNG )

KHÓA 2 ( 2 THÁNG )

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
- Tổ chức cho các bé rèn luyện thể lực thông qua các 
giờ thể thao phù hợp với lứa tuổi 
- Tham gia các trò chơi sáng tạo hiện đại. Rèn kỹ 
năng sống, kỹ năng sinh hoạt nhóm, xây dựng sự tự 
tin…cho các bé thông qua các sinh hoạt tập thể và 
hoạt động ngoại khóa. 
- Đặc biệt các bé được làm quen với ngoại ngữ thông 
qua hướng dẫn trực tiếp của GVNN 
- Hướng dẫn các bé kỹ năng tự phục vụ, thực hiện thời 
gian biểu. 
- Tập cho các bé cách cầm bút, cách ngồi học và các 
ký hiệu lệnh trong giờ học 
- Dẫn dắt tư duy để bé biết cách giải đáp hoặc trả lời 

Cơ sở 1: Trường Tiểu học I-Sắc Niu-tơn
Lô TH2, Khu ĐTM Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, BTL, Hà Nội.
Cơ sở 2: Trường Tiểu học Newton Goldmark
Khu ĐT Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, BTL, Hà Nội. 
Cơ sở 3:  Trường TH-THCS Newton 5
Lô B2.4, Khu Đô thị mới Thanh Hà, Hà Đông.

ĐỊA ĐIỂM HỌC TẠI TRƯỜNG

GIAM

HOC PHÍ
10%A+

Đối với Phụ huynh đóng phí trước ngày:
 Khóa 1: Trước 15/11/2022

Khóa 2: Trước 1/7/2023


