
 

 

ERA STEAM SUMMER CAMP 2020 

TRẠI HÈ TRẢI NGHIỆM ERA STEAM SUMMER CAMP 2020 

SỔ TAY PHỤ HUYNH 
Kính gửi các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ thân mến! 

Đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến mọi tầng lớp xã hội, trong đó có các em học sinh. Thời 

gian qua, nhiều quốc gia phải thực hiện lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội (social distancing). Theo thống kê 

của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) thì đã có hơn 1,5 tỉ học sinh buộc phải nghỉ học hoặc phải học qua 

trực tuyến trong nhiều tháng. Do đó, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Nhiều 

khảo sát đã cho thấy trẻ em có nguy cơ bị bệnh béo phì, thừa cân do ít được vận động nhưng lại thiếu hụt 

những yếu tố khác nhau. Trong đó có hội chứng thiếu hụt “Vitamin N”.  

“Vitamin N” (chữ N viết tắt của chữ Nature) nghĩa là sinh tố thiên nhiên. Cũng giống các loại sinh tố khác, như 
vitamin A, B, C, D, E…, “vitamin N” là một cách nói về sự cần thiết của yếu tố thiên nhiên đối với cuộc sống 

của con người. 

Trẻ thiếu “vitamin N” có những biểu hiện như: cảm thấy dễ nóng nảy hơn, khó tập trung hơn, không thích giao 
tiếp, ít háo hức tò mò tìm hiểu các sự vật hiện tượng diễn ra xung quanh mình, ít khéo léo trong sử dụng tôi 

bàn tay… những biểu hiện ấy nếu kéo dài có thể khiến trẻ thở nên thụ động, trầm cảm và ảnh hưởng đến sự 

phát triển cả thể chất và trí tuệ của trẻ.  

Vì vậy Hệ thống giáo dục trải nghiệm Erahouse- Eraschool quyết định tổ chức chương trình trại hè trải nghiệm 

mới cho các con với chủ đề: ERA STEAM SUMMER CAMP 2020. 

Trại hè trải nghiệm có 2 chủ đề” GREEN LIVING CAMP- Em xây dụng môi trường sống xanh” và “STRONG 

LIVING CAMP- Công nghệ với sức khỏe con người” 

Với mô hình trại hè STEAM, thiên nhiên được xem là một trong những môi trường lý tưởng để học sinh có thể 

kết nối kiến thức và kỹ năng của tất cả các lĩnh vực, gồm có Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Mỹ thuật và Toán 

học lại với nhau. Trẻ được học tập và trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên là một cách giúp trẻ chống thiếu hụt 

“Vitamin N”, đồng thời mang lại tuổi thơ ý nghĩa dành cho trẻ. 

Các con sẽ được trải nghiệm: 

1. Trải nghiệm STEAM tiêu chuẩn Hoa Kỳ hàng ngày: Học lý thuyết đi đôi với thực hành làm ra sản 

phẩm với giáo viên bản ngữ của Eraschool.  

2. Con được học cách xây dựng môi trường sống xanh. 
3. Giáo viên bản ngữ; lớp học, phòng ăn nghỉ sạch sẽ, hiện đại.. 
4. Lứa tuổi đa dạng: 6-15 tuổi 

5. Con được rèn thói quen đọc sách hàng ngày với thiên nhiên, gốc rễ của niềm ham mê tự học, tự 

nghiên cứu. 

6. Hoạt động sau giờ học phong phú: Khám phá vũ trụ tại vườn thiên văn, đá bóng, bơi lội, pop dance... 

Chúng tôi rất vui mừng được đồng hành cùng phụ huynh và học sinh trong mùa hè năm nay. Xin vui lòng tìm 

hiểu các thông tin cần thiết trong cuốn sổ tay của chúng tôi. Nếu gia đình có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên 

hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào qua số hotline: 

0964 218 822 - 098 727 8998. 

Trân trọng! 

 



 

 

MỤC LỤC SỔ TAY 

1. Thời gian của Trại hè 

2. Cách thức đăng ký - Phí tham gia và các ưu đãi 

3. Chế độ hoàn hủy 

4. Nội quy trại hè 

5. Những đồ dùng cần chuẩn bị. 

 

1. THỜI GIAN CỦA TRẠI HÈ 

Trại hè Era STEAM Summer Camp 2020 bao gồm 02 chương trình (Camp) – mỗi hành trình với những 

trải nghiệm khác nhau dành cho trẻ. 

ERA STEAM SUMMER CAMP 2020 

Camp Thời gian Địa điểm 

Camp 1: GREEN LIVING CAMP 

Xây dựng môi trường sống xanh 

13-17/07/2020 

 

Trường PTLC Sinh Thái Eraschool, 

Đông Cao, Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội. 

Camp 2: STRONG LIVING CAMP 

Công nghệ với sức khỏe con người 

20-24/07/2020 

 

Trường PTLC Sinh Thái Eraschool, 

Đông Cao, Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội. 

 

2. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ PHÍ THAM GIA 

2.1 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ 

Bước 1: Phụ huynh vui lòng điền thông tin theo link: http://bit.ly/EraSchool_summercamp_reg 

Bộ phận tuyển sinh của Era Summer Camp sẽ gửi email xác nhận đăng ký và gửi thông tin 

chuyển khoản đến phụ huynh. 

Bước 2: Phụ huynh chuyển khoản học phí và gửi sao kê chuyển khoản thành công về địa chỉ 
info@erahouse.vn – hoặc gửi cho nhân viên tư vấn trực tiếp của mình qua kênh đang liên lạc như 

Facebook Messenger/ Zalo… 

Đặng Lưu Hoa Vietcombank, chi nhánh Sở giao dịch HN - 0011003234013 

Nội dung chuyển khoản: ESC (1 hoặc 2) (Tên học sinh) (sdt ba mẹ) 

Bước 3: Bộ phận tuyển sinh xác nhận học phí và chính thức đưa thông tin của con vào danh sách 

học sinh. 

2.2 PHÍ THAM GIA CAMP 1-2 (Thời gian 5 ngày 4 đêm) 
 
Phí tham gia (Chưa bao gồm phí xe bus) 
* Phí trên đã bao gồm toàn bộ học liệu, học cụ…trong các hoạt động tại 
trại hè 
* Phí trên đã bao gồm dịch vụ nội trú: ăn, uống, ngủ nghỉ tại trại hè. 

* Phí đã đóng không hoàn trả trong mọi trường hợp. 

 
3.800.000/Camp + 
01 áo đồng phục + 
01 mũ 
 



 

 

 
2.3 PHÍ ĐƯA ĐÓN 
 

Khoảng cách 
 

Xe sẽ đưa đón học tại điểm dựa vào số lượng học sinh đăng kí 
xung quanh khu vực 

Mức phí 01 km (kilomet)  5.000 VND/ 1 km 

Thời gian đón- trả Xe bus sẽ đón trẻ vào sáng thứ 2 và trả trẻ vào tối thứ 6 

 
 
2.4 ƯU ĐÃI 
 

Nhóm ưu đãi Mức ưu đãi 

Đóng nhóm 5 người 5% 

Đóng nhóm 10- 19 người 8% 

Đóng nhóm 20-39 người 15% 

Đóng nhóm 40 người trở lên 20% 

 
 

3. CHẾ ĐỘ HOÀN HỦY 

- Hủy đơn đăng ký trước 07 ngày trước khi trại hè đăng ký đầu tiên diễn ra, học phí của toàn bộ trại 

hè đã đăng ký sẽ giảm trừ 20% chi phí quản lý, học phí được hoàn trả trong vòng 30 ngày kể từ khi 

nhận được email xác nhận hủy đăng ký từ BTC trại hè. 

- Hủy đơn đăng ký trong vòng 07 ngày trước khi trại hè đăng ký đầu tiên diễn ra, học phí của toàn 

bộ trại hè đã đăng ký sẽ không được hoàn trả. 

- Vì bất cứ lý do gì, nếu phụ huynh và học sinh tự ý hủy đăng ký tham gia trại hè sau khi trại hè đầu 

tiên đăng ký diễn ra, học phí của toàn bộ các trại hè đã đăng ký sẽ không được hoàn trả. 

- Trong trường hợp học sinh vi phạm nội quy của trại hè và buộc phải dừng tham gia trại hè, Ban Tổ 

chức sẽ hoàn trả học phí sau khi trừ 20% chi phí quản lý và học phí các ngày trại hè mà học sinh đã 
tham gia. Thời gian hoàn trả trong vòng 30 ngày kể từ khi xác nhận huỷ tham gia trại hè. 

 

4. NỘI QUY TRẠI HÈ 

4.1 NỘI QUY DÀNH CHO HỌC SINH 

Để đảm bảo an toàn và chất lượng, hiệu quả của chương trình, chúng tôi đã xây dựng các mô hình 

hoàn chỉnh để vận hành các chương trình trại hè, trong đó bao gồm các quy định và quy tắc an toàn 

trong trại hè. Các học sinh tham gia cần hiểu được ý nghĩa các quy định này để đảm bảo an toàn 

cho chính các em và vì một chương trình thật vui vẻ, ý nghĩa và bổ ích cho các em. 

1. Luôn đúng giờ 

2. Luôn đi cùng giáo viên hoặc nhóm của mình trong các hoạt động trại hè tham gia các hoạt 

động tập thể, tuyệt đối cấm tách đoàn, hoạt động cá nhân. 



 

 

3. Buổi đêm không được tự ý ra khỏi phòng. Khi đi đâu cần xin phép và được sự đồng ý của 

giáo viên- hướng dẫn viên trại hè. 

4. Không nói tục chửi bậy trong trại hè 

5. Không tạo bè phái, chia rẽ trong trại hè 

6. Phải tuân thủ theo các nội quy và hướng dẫn của giáo viên – hướng dẫn viên tại trại hè. Khi 

sử dụng các thiết bị, sân chơi, cơ sở vật chất cần có sự cho phép và sử dụng đúng theo các 

hướng dẫn của giáo viên- hướng dẫn viên trại hè. 

7. Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ trong trại hè. 

8. Có vấn đề khó khan phải nói ngay với giáo viên và hướng dẫn viên dể xử lý kịp thời  

9. Phải nắm rõ- học thuộc các sdt và tên của giáo viên- hướng dẫn viên 

10. Có ý thức giữ gìn vệ sinh chung tại mọi khu vực trong trại hè. 

11. Học sinh và phụ huynh không được liên lạc, gọi điện thoại trong giờ học, tránh làm ảnh hướng 

đển tập thể. Chỉ được gọi điện thoại về nhà theo đúng quy định giờ 

12. Tự bảo quản tư trang, tiền bạc của mình tránh xảy ra bỏ quên, mất, các nhân viên phụ trách 

và giám sát trại sẽ hỗ trợ tìm kiếm chứ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về sự mất mát này. 

Học sinh có thể gửi tiền và đồ đạc có giá trị cho nhân viên hoặc giám sát trại cất giữ và trả 

lại sau giờ tan học. Để tránh xảy ra mất hoặc hỏng hóc gây mất đoàn kết, học sinh không 

được cho nhau mượn tiền, bán lại, trao đổi các đồ dùng như máy iPad, điện thoại di động, 

máy chơi điện tử, … Khi muốn sử dụng đồ của người khác phải được sự đồng ý của chủ nhân. 

13. Bất cứ học sinh nào mang theo các vật dụng bị cấm vào trại hè bao gồm: dao kiếm súng, đồ 

chơi súng bắn nước, các vật dụng gây cháy nổ (diêm, bật lửa), các thiết bị điện tử gồm máy 

nghe nhạc, máy chơi điện tử. Các món đồ đó sẽ bị tịch thu và trao trả lại phụ huynh vào cuối 

ngày hôm đó. 
14. Học sinh có bất cứ vấn đề gì hoặc cần hỗ trợ sẽ gặp trực tiếp nhân sự và giám sát trại hè. 

15. Học sinh không được tự ý bỏ về trong bất cứ trường hợp nào; hoặc phụ huynh muốn tới đón 
con tại trại (không ngủ lại qua đêm), cần liên hệ trực tiếp qua số hotline hoặc số điện thoại 

được cung cấp của 03 nhân sự chính trong trại: giám sát trại, giám sát trợ giảng, quản lý học 

sinh. Trong trường hợp phụ huynh ủy quyền cho người nhà đến đón con, cần có xác nhận 

trực tiếp của phụ huynh để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho các học sinh. 

 

• Xử lý vi phạm 

- Lần 1: Phạt và thông báo về gia đình,  
- Lần 2: Đình chỉ học sinh vi phạm tham gia trại hè trong 02 ngày. 

- Lần 3: Học sinh dừng tham gia trại hè. 

- Học sinh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và đền bù tất cả những thiệt hại mà mình gây 

ra. 

- Trong trường hợp học sinh thể hiện hành vi gây rối liên tục, có các biểu hiện chống đối, 

gây ảnh hưởng tới các bạn khác, BTC có quyền đình chỉ hoặc loại học sinh đó ra khỏi 

chương trình trại hè và không hoàn lại tiền. 

 

4.2 NỘI QUY DÀNH CHO PHỤ HUYNH 

1. Tôn trọng thời gian tham dự và thời khóa biểu của trại hè. 

2. Trong quá trình trước, trong và sau khi trại hè diễn ra, nếu có bất kỳ thắc mắc- góp ý- đóng 

góp nào, phụ huynh vui lòng liên hệ với nhân viên trại hè qua số hotlines. Hoặc trao đổi với 

nhân viên trại hè tại thời điểm phù hợp với thời gian hoạt động. (Các giáo viên- hướng dẫn 

viên không được sử dụng điện thoại trong các tiết học, sinh hoạt của các con trong trại hè). 



 

 

Có 03 số điện thoại của đội ngũ nhân sự trại hè sẽ được cung cấp cho phụ huynh ngay từ 

ngày đầu tiên của trại hè, gồm: giám sát trại hè, giám sát trợ giảng, quản lý học sinh. 

3. Nếu con có khó khăn gì cần thông báo ngay với hướng dẫn viên kịp thời qua zalo, tin nhắn 

hoặc gọi cho hotline nhờ hỗ trợ. 

4. Không được đến thăm con trực tiếp trong quá trình con tham gia trại hè trừ trường hợp khẩn 

cấp. 

5. Không gọi điện thoại trực tiếp cho con trong thời gian học tập- sinh hoạt trại hè 

6. Phụ huynh dán nhãn rõ ràng tên của con lên các vật dụng cá nhân tránh nhầm lẫn, mất mát. 

7. Phụ huynh vui lòng điền đầy đủ các thông tin về học sinh trong quá trình đăng ký, đặc biệt là 

các vấn đề liên quan đến sức khỏe cần ghi chú rõ ràng để nhân sự trong trại hè có thể nắm 

được thông tin đầy đủ và có các phương án hỗ trợ (trong trường hợp cần thiết); 

8. Phụ huynh vui lòng đọc kỹ và nắm đầy đủ các thông tin được đề cập trong sổ tay trại hè; 

 

4.3 QUY ĐỊNH DÀNH NHÂN VIÊN TRẠI HÈ. 

1. Tất cả các nhân viên trại hè đều phải trải qua tập huấn, nắm rõ các cách vận hành trang thiết 

bị, nắm rõ quy trình, các cơ chế bảo hộ an toàn trong cách hoạt động phụ trách tại trại hè. 

2. Luôn đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động vui chơi, học tập cho trẻ. Đảm bảo trẻ luôn được 

tập huấn an toàn trước các hoạt động trong trại hè. 

3. Luôn chuẩn bị các bộ bảo hộ an toàn, các bộ sơ cứu cần thiết trong các hoạt động sinh hoạt 

trong trại hè. 

4. Các số điện thoại liên lạc của các cơ sở y tế gần nhất luôn thường trực và được lưu trong máy 
điện thoại của tất cả những người chịu trách nhiệm, đảm bảo xử lý kịp thời các trường hợp 

không may xảy ra. Trong trường hợp học sinh có bất cứ dấu hiệu nào không tốt về tình trạng 

sức khỏe, sẽ có đội ngũ y bác sĩ tại phòng y tế trại hè kiểm tra, thăm khám và phụ huynh sẽ 

được thông báo sớm nhất có thể. Các dịch vụ y tế và y bác sĩ đều có sẵn tại phòng y tế hệ 

thống tổ chức trại hè. Tuy nhiên, phụ huynh sẽ chi trả trong trường hợp phát sinh chi phí y tế 

(bác sĩ, bệnh viện, đơn thuốc). 

5. Trách nhiệm quản lý thuốc thuộc về cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh. Các 

nhân viên trong trại hè không được phép quản lý thuốc của học sinh , đặc biệt là những đơn 
thuốc theo toa với lý do phòng ngừa hoặc do tình trạng khẩn cấp như co giật, hen suyễn, bệnh 

tim mạch hay các tình trạng dị ứng. 

 

5. NHỮNG ĐỒ DÙNG CẦN CHUẨN BỊ 

Học sinh trại hè sẽ được phát: 

* 01 áo đồng phục 

* 01 mũ 

Phụ huynh vui lòng chuẩn bị những đồ dùng sau đây khi học sinh tham gia trại hè: 

* Bình nước cá nhân 

* Trang phục phù hợp: 01 đôi giầy thể thao; quần áo thoải mái trong vận động (03-05 bộ hoặc nhiều 

hơn đủ với số lượng cho thời gian tham gia trại hè). 



 

 

* Trang phục bơi: bộ đồ bơi, khăn tắm cho con và một chiếc túi nilon để đựng quần áo ướt 

* Vật dụng cá nhân: Khăn mặt, kem đánh răng, bàn chải, dầu gội, dầu tắm, chăn, gối… 

* Bộ y tế cá nhân: Băng y tế (ugo), nước nhỏ mắt, nước nhỏ mũi, thuốc cá nhân nếu có. 

Những loại thuốc phòng ngừa hoặc cấp cứu chỉ được học sinh mang theo đến trại nếu tuân thủ các 

quy tắc được liệt kê dưới đây: 

- Trong đơn thuốc có đề cập đến tên thuốc, cách dùng, liều dùng, thời gian và chẩn đoán 

tình trạng bệnh nhân. Thuốc phải được để trong gói như ban đầu, có nhãn mác theo toa. 

- Nhân viên và giám sát trại nhận được thông báo kèm cam kết từ phụ huynh hoặc người 

giám hộ hợp pháp của học sinh. 

* Bộ thông tin kê khai về tiền sử bệnh án hoặc lưu ý cá nhân của trẻ: Trẻ có bị dị ứng không? Nếu 

có thì bị dị ứng gì? Trẻ có đặc biệt sợ gì không? Có điểm gì cần lưu ý về thói quen của trẻ không? 

(Các thông tin này bắt buộc in trên giấy 1 bộ cất trong hành trang của trẻ và thông báo bằng văn 
bản- tin nhắn- zalo cho nhân viên- giáo viên phụ trách trẻ để có thể nhận được sự hỗ trợ tốt nhất 

cho trẻ.) 

* Phụ huynh dán nhãn rõ ràng tên của con lên các vật dụng cá nhân tránh nhầm lẫn, mất mát. 

 

 

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

Mọi thắc mắc của Phụ huynh mời liên hệ: 
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