
 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 
            

Kính gửi: Quý phụ huynh cùng các em học sinh yêu quý! 

           Trung tâm Ứng dụng và Phát triển CNTT - ĐHHHVN (CITAD) phối 

hợp cùng Câu Lạc Bộ Sáng Tạo Robot Huna Việt Nam thông báo chiêu sinh 

các bé yêu thích khoa học và say mê lắp ráp Robot từ 05 đến 15 tuổi. Hoạt động 

của Câu Lạc Bộ bên cạnh các nội dung liên quan đến khoa học robot còn được thiết kế nhiều các hoạt 

động gia tăng nhằm mang lại không gian vui học tuyệt vời: 
 

 Rèn luyện thói quen chăm ngoan    Toán tiếng Anh trải nghiệm 

 Trò chơi rèn luyện trí tuệ   Thực nghiệm Khoa học vui 
ơ 

Thời gian và địa điểm sinh hoạt được thông báo cụ thể như sau: 

 Địa điểm: CLB SÁNG TẠO ROBOT HUNA CITAD 

 Thời gian: 01 buổi/tuần,  01 khóa học 4 tháng bao gồm 16 buổi 

 Chi phí tham dự: bao gồm học phí và chi phí học cụ Robot 

 Lịch khai giảng: Lớp 1 – Thứ 6, ngày 22/02/2019; Lớp 2 – Thứ 7, ngày 23/02/2019 
             

Hạng mục 
Dự kiến 

Khai Giảng 

Đối tượng 

học viên 

Học phí 

/tháng 

Chi phí 

công cụ robot 

Cấp độ - Level     

1 Huna Fun 1-2 
Tháng 

02/2019 

Học sinh  

lớp 1-2 
400.000đ 

CLB  

cung cấp 

2 Huna Science Class 1.0 

Tháng 

02/2019 
Học sinh  

lớp 3-5 
400.000đ 

CLB  

cung cấp 

2 Huna MRT 5-1 

Tháng 

02/2019 
Học sinh  

lớp 6-8 
400.000đ 

Học sinh  

trang bị 

 
 

      

Quý vị Phụ huynh có nhu cầu đăng ký cho các con tham gia CLB vui lòng điền đầy đủ các thông 

tin và nộp lại phiếu đăng này với Phòng tuyển sinh nhà trường. 

 Họ và tên:……………………..……………Giới tính:….……….Lớp: ……………....…… 

 Phụ huynh học sinh:………………..………SĐT:.......... …….… Email:……………..……. 

 Địa chỉ email: …………................…………………………………………………...…...... 

 Đăng kí ngày học : Thứ 6, 17h-18h30                        hoặc                 Thứ 7, 8h30 -10h  

 

Điện thoại tư vấn:  0904984968 – 0225.3833228 

Tham khảo thông tin về CLB Sáng tạo Robot Huna tại:  

www.huna.com.vn     www.citad.vn             FB/RobotHunaHaiPhong 
        

                    TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VN 

               CÂU LẠC BỘ SÁNG TẠO ROBOT HUNA CITAD 

           www.citad.vn  -  www.huna.com.vn 

 

   


