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Cơ hội tham gia TRẠI HÈ AIA GIAO LƯU VĂN HÓA GIÁO DỤC MỸ - 2018 
Austin - Texas (từ 14/7 đến 24/7/2018). 
 
Giải I: Một giải học bổng toàn phần tham gia Trại Hè AIA Texas Mỹ 2018 tại 
Mỹ trị giá 102 triệu đồng. 
 
Giải II: Ba giải Học bổng bán phần tham gia Trại Hè AIA Texas Mỹ 2018 tại 
Mỹ trị giá 51 triệu đồng. 
 

 Ưu đãi dành cho 200 thí sinh lọt vào tranh tài Vòng 2, gồm: 
 
    - Học bổng trị giá 5 triệu đồng khi đăng ký học Chương trình Balboa Online, KG tháng 6/2018. 
    - Học bổng trị giá 2 triệu đồng khi đăng ký học các chương trình khác, KG tháng 6/2018. 
    - Cùng các phần quà ý nghĩa khác. 
 
 

THỂ LỆ CUỘC THI 

 
 
I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CUỘC THI 
• Cuộc thi giúp học sinh tự đánh giá và kiểm tra năng lực tiếng Anh của bản 

thân; rèn luyện tâm lý vững vàng, sự tự tin; đồng thời mang đến thêm cơ hội 
để các em trau dồi các kỹ năng tiếng Anh thiết thực trong cuộc sống. 

• Cuộc thi là một trong những lợi ích cho cộng đồng do ASTON mang đến. 
• Cuộc thi mang đến cho các em học sinh cơ hội hòa mình cùng các bạn bè 

quốc tế với Trại hè AIA Văn hóa Giáo dục Mỹ 2018 (Austin - Texas), gắn kết 
thành công cho hành trình du học Mỹ trong tương lai. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI 
• Học sinh từ lớp 6 đến lớp 10 (tính theo năm học 2017- 2018, sinh năm 2002 

đến 2006) đang theo học tại các trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ 
thông trên địa bàn Tp. HCM và Tp. Cần Thơ. 

• Là học sinh đang sinh sống và học tập tại Tp. HCM và Tp. Cần Thơ, tiếng 
Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ và/hoặc ngôn ngữ thứ hai. 

III. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 
• Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Sài Gòn – ASTON 



• Tập đoàn Giáo dục ASTON 

IV. THÔNG TIN CHUNG VỀ KỲ THI 
• Số lượng thí sinh: Không giới hạn (Thí sinh đăng ký tại trường & Thí sinh 

tự do). 
• Lệ phí thi: Không thu lệ phí. 
• BTC có quyền được sử dụng hình ảnh thí sinh tham gia cuộc thi cho mục 

đích truyền thông. 

V. HÌNH THỨC THI 

Gồm 03 vòng thi 

Vòng loại Thời gian Hình thức thi Ghi chú 
Vòng 1 Từ 2/5 đến 25/5 Trắc nghiệm online. 

Kỹ năng đọc hiểu và nghe. 
 
Thí sinh vào website đăng kí 
thông tin và làm bài thi trực  
tuyến. 
www.aston.edu.vn 
www.duhoc.aston.edu.vn 

- Tại nhà hoặc địa điểm 
Aston. 
 
  

Vòng 2 29 và 30/5 Trắc nghiệm. 
Kỹ năng đọc hiểu và Kỹ năng 
nghe. 

-  Tại địa điểm Aston. 
- Kết quả 20 thí sinh 
vào vòng Chung kết sẽ 
công bố qua Website 
Aston, FB + điện thoại 
và thư mời qua e-mail. 

Chung kết 1/6/2018 Thi thuyết trình theo chủ đề 
BTC + trả lời câu hỏi BTC. 

Tại địa điểm Aston. 

 
1. Vòng 1 

• Thời gian: từ 02/05 đến 25/05/2018. 
• Hình thức thi: Thi trực tuyến trên máy tính. 

- Thí sinh cần chuẩn bị máy tính có kết nối internet, tai nghe và đảm bảo 
tính trung thực khi làm bài thi. 
- Thí sinh điền đầy đủ và chính xác thông tin đăng ký trước khi vào trang 
làm bài thi trực tuyến. 

• Nội dung thi: Kỹ năng đọc hiểu và nghe Tiếng Anh trên máy tính. 
• Tổng thời gian thi dự kiến: 30 phút 
• TOP 200 thí sinh đứng đầu sẽ được chọn tham gia vòng 2, sẽ được công 

bố qua website Aston, FB và điện thoại. 
 

2. Vòng 2 
• Thời gian: 29 và 30/05/2018 



• Hình thức thi: Thí sinh tập trung tại địa điểm Aston TP. Hồ Chí Minh và 
Aston Cần Thơ để làm bài thi trực tiếp. 

• Nội dung thi: Kỹ năng đọc hiểu và Kỹ năng nghe Tiếng Anh. 
• Tổng thời gian thi dự kiến: 60 phút 
• TOP 20 thí sinh đứng đầu sẽ tham gia tranh tài vòng Chung kết, sẽ được 

công bố qua website Aston, FB, điện thoại và thư mời qua e-mail. 
• Với các trường hợp bằng điểm nhau ở vòng này, thí sinh đạt điểm cao 

hơn ở vòng 01 sẽ có thứ hạng cao hơn. 
 
3. Vòng chung kết 

• Thời gian: dự kiến ngày 01/06/2018. 
• Tại địa điểm Aston TP. Hồ Chí Minh (Thí sinh Aston Cần Thơ sẽ thi trực 

tuyến tại địa điểm Aston Cần Thơ, theo lịch và giờ thi BTC thông báo). 
• Nội dung thi: Kiến thức Khoa học, Lịch sử, Đất nước - Con người - Văn 

hóa và Xã hội. 
• BTC sẽ gửi các chủ đề để các thí sinh chuẩn bị trước 1 ngày. 
• Mỗi thí sinh lọt vào chung kết sẽ: 

§ Trình bày một chủ đề từ 2 đến 3 phút do BTC đưa ra. 
§ Trả lời 2 đến 3 câu hỏi của BTC. 

• Điểm thi được đánh giá dựa trên khả năng sử dụng tiếng Anh và kỹ năng 
trình bày của thí sinh. 

• Trao giải. 

VI. CÁC THÔNG TIN VÀ YÊU CẦU KHÁC 
• Thí sinh phải là học sinh đang sinh sống và học tập tại Tp. HCM và Tp. 

Cần Thơ, tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ và/hoặc ngôn ngữ thứ 
hai. 

• Mỗi thí sinh chỉ tham gia một bài dự thi Vòng 1. Thí sinh có từ hai bài dự 
thi trở lên, xem như không tuân thủ thể lệ thi.  

• Thí sinh phải đảm bảo tính trung thực khi tham gia cuộc thi. 
• Thí sinh cần mang theo thẻ học sinh và giấy khai sinh khi tranh tài Vòng 2.  
• Thí sinh đạt các giải học bổng, gia đình sẽ chịu lệ phí xin visa Mỹ qua sự 

hỗ trợ của Aston làm hồ sơ xin visa và tập dợt các kỹ năng xin visa. 
• Trong trường hợp Lãnh sự quán Mỹ từ chối cấp visa cho thí sinh đạt giải 

hoặc gia đình không thu xếp được thời gian đi theo lịch trình, giải học 
bổng của thí sinh đó sẽ được cấp cho thí sinh có thứ hạng tiếp theo. 

o Nếu thí sinh không may rơi vào tình huống này, Aston sẽ dành 1 
suất Học bổng trị giá 12 triệu đồng tương đương 6 tháng học tiếng 
Anh tại Aston/ học sinh đạt giải I và 1 suất Học bổng trị giá 6 triệu 
đồng tương đương 3 tháng học tiếng Anh tại Aston/ học sinh đạt 
giải II. 

• Các giải học bổng không được qui đổi thành tiền mặt. 



• Con em giáo viên và nhân viên thuộc hệ thống Aston không được tham 
gia cuộc thi. 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2/5/2018 
Ban Tổ chức Cuộc thi  
ASTON CHAMPION 2018 

        TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ SÀI GÒN - ASTON 


