


Và đã đến lúc các bậc phụ huynh cần hiểu ra và lựa chọn giải 
pháp tốt nhất cho con cái của mình.                  
Lý do tại sao các em cần học tiếng Anh rất đơn giản. 
Đó là giúp các em có thể sử dụng tiếng Anh cho con đường học 
tập của mình và xa hơn cho công việc. 
Cũng vì lý do đó mà mục đích chính của việc học tiếng Anh của 
các em không chỉ đơn thuần là học ngữ pháp, học thuộc từ mà 
khả năng đọc hiểu văn bản, tổ chức một buổi tranh luận, phát 
biểu và thuyết trình sẽ trở thành mục tiêu chính yếu.
Từ giờ các bậc phụ huynh sẽ không cần phải gửi con đến các lớp 
ngắn hạn và lặp đi lặp lại cho người lớn nữa.
Trung tâm đào tạo CIEC chúng tôi sẽ đồng hành cùng gia đình và 
các em.

CIEC ở đây để tạo tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người

Learning Today, 
Leading Tomorrow

Tạo tương lai tốt đẹp hơn cho các con
Sau thời gian ngắn học cùng với chúng tôi, ngoài mối lương duyên ra chúng tôi 

còn lên kế hoạch học tập lâu dài cho các em.

Và chúng tôi luôn sẵn sàng bắt đầu một cuộc hành trình 10 năm 
để giúp các em có một tương lai tuyệt vời.

Tiếng Anh không đơn giản chỉ là một môn học
Mà nó chính là bánh lái cho con tàu sự nghiệp tương lai của con em chúng ta. 
Việc học tiếng Anh mà không có kế hoạch và không nhìn xa 5 năm, 10 năm, 20 
năm thì giống như việc ngày nào cũng quyết tâm ăn kiêng nhưng sẽ không bao 

giờ thành công.

Tiếng Anh học đường 
cho tiểu học và trung 

học cơ sở

Du học các 
trường đại học ở 

nước ngoài

Chuẩn bị cho các kỳ 
thi quốc tế “IELTS/

TOEFL”
Du học sớm 
dạng quản lý

Tư vấn, định 
hướng học tập, 

nghề nghiệp

 Tiếng 
Anh mẫu 
giáo và 
trại hè

Phương pháp và mục đích học tiếng Anh dành cho người lớn và 
tiếng Anh mà học sinh tiểu học, trung học và trung học phổ thông 
phải học là hoàn toàn khác nhau. 



Giới thiệu về khuôn viên trường CIEC
Nơi học sinh học tập và làm chủ tương lai của chính mình
Là một trung tâm chuyên dành cho học sinh thanh thiếu niên, nên việc theo dõi và quản lý học tập 
nghiêm ngặt là rất cần thiết. Tuy nhiên, CIEC cũng cung cấp một môi trường học tập thoải mái nhất 
cho học sinh với khuôn viên rộng cùng với các trang thiết bị như hồ bơi, phòng bóng space giải tỏa 
căng thẳng sau những giờ học.

Khuôn viên chính của CIEC
Tọa lạc tại khu Talamban, Cebu, Philippines, khuôn viên CIEC ở gần với trường quốc tế nổi tiếng 
nhất ở Philippines là CIS (Cebu Interrnational School) và các trường tư thục như Scared Heart School 
(Ateneo de Cebu), MMIS (Maria Montessori School) ở tại vùng ngoại ô yên bình chứ không phải khu 
nội đô phức tạp của Cebu. Nằm trong một khu vực nổi tiếng giáo dục, chúng tôi tự hào có môi trường 
tốt nhất cho việc học của học sinh. Ngoài ra, bảo vệ kiểm soát việc ra vào khuôn viên và sự an toàn 
suốt 24/24, có camera theo dõi các vùng ngoài khu vực cá nhân nên có thể thường xuyên kiểm tra, 
giúp các em yên tâm sinh hoạt.

Ký túc xá Townhouse  
Where Excellence Is Molded!
Ký túc xá Townhouse của CIEC cách 5 phút đi bộ từ khuôn viên chính. Khu túc xác này được xây dựng 
theo phong cách của Tây Ban Nha, như một ngôi làng với các ngôi nhà liền kề, được trang bị cơ sở vật 
chất tốt nhất nhằm đem lại một cảm giác thoải mái như ở nhà cho học sinh, khu ký túc xá này phù 
hợp với các gia đình đi du học tiếng Anh tại CIEC. Ngoài ra, ở mỗi căn nhà đều có giáo viên người bản 
địa sống cùng các học sinh, đây chính là cơ hội giúp nâng cao năng lực tiếng Anh của con bạn thông 
qua việc giao tiếp thường xuyên với giáo viên và làm quen với văn hóa của Philippines.

Giới thiệu và sự hình thành của CIDEC 

CIDEC là người tiên phong và dẫn đầu trong phương pháp đào tạo từ xa
Được thành lập từ năm 2000, CIDEC (Cebu International 
Distance Education College) là một trong những trường tư 
thục tại Philippines được công nhận bởi Bộ Giáo Dục Hàn 
Quốc. Trường CIDEC (School ID: 404428) dạy từ cấp 1 đến 
cấp 12 theo phương pháp giáo dục đào tạo từ xa thông 
qua các phương pháp học online, học gia sư, tự học tại 
nhà.

CIEC là cơ sở thứ 2 của trường CIDEC – khuôn viên dành 
cho học sinh quốc tế, cung cấp một mô hình mới của 
chương trình học đó là vừa nâng cao khả năng tiếng Anh 
và cùng lúc đó hoàn thành các chương trình học chính 
khóa của Philippines. Chính vì thế mà các em sẽ không cần 
tạm dừng việc học chính thức của mình để học tiếng Anh, mà 
các em có thể học cùng một lúc. Đây chính là ưu điểm nổi trội 
của CIDEC.
Ngoài ra, việc không bị giới hạn về không gian, thời gian và linh động trong chương trình học sẽ giúp các 
em có thể lên kế hoạch học tập tùy theo trình độ tiếng Anh của mình.

Chiến lược chuyển trường sớm của CIEC
Hãy bắt đầu cùng với CIDEC và để chúng tôi giúp con 

đường du học của con bạn trở nên dễ dàng hơn 
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Khung chương trình học tại CIEC

Hoạt động sau giờ học 
(Du học gia đình) 

Hoạt động cuối tuần 
(Chương trình học theo mô 
hình quản lý/ du học sớm) 

Chương trình du học theo mô hình quản lý 
·  Học tập và sinh hoạt dưới sự quản lý chặt chẽ của CIEC trong thời gian học.
·  Học 500 phút mỗi ngày và các hoạt động đa dạng trong ngày, cuối tuần để giải tỏa căng thẳng.
·  Một chương trình phù hợp dành cho các bậc phụ huynh muốn gửi con đi du học nhưng vẫn 

còn lo ngại về vấn đề an toàn cho các con

Chương trình du học gia đình
·  Chương trình du học gia đình tốt nhất dành cho mọi thành viên
·  Một giải pháp hoàn hảo cho các bậc phụ huynh quan tâm đến việc học tiếng Anh cho 

con ở độ tuổi nhỏ và trình độ tiếng Anh của bố mẹ.
·  Bên cạnh giờ học, chúng tôi còn cung cấp các hoạt động ngoài giờ đa dạng cho gia đình 

như bơi lội, Zumba…

Chương trình du học sớm
·  Chuẩn bị nhập học vào các trường danh tiếng ở Philippines
·  Chuyển trường đến trường học mục tiêu sau khi đã thích nghi được với phong cách học 

tập của Philippines cũng như đã nâng cao được khả năng tiếng Anh thông qua chương 
trình học tại CIDEC

·  Định hướng nghề nghiệp sau khi học tập tại Philippines với các chuyên gia giáo dục tại 
CIEC

·  Luyện thi IELTS hoặc TOEFL để chuẩn bị cho việc du học ở các nước nói tiếng Anh

CIEC gồm có 3 chương trình chính cho gia đình và các em  

Chương trình du học 
theo mô hình quản lý
·  Khóa Intensive Sparta 

(Không có người bảo hộ)
·  Summer camp/ Winter 

camp

Chương trình du học 
gia đình
·  Khóa tiếng Anh mẫu giáo
·  Khóa tiếng Anh Junior
·  Khóa Intensive Sparta 
   (Có người bảo hộ)
·  Khóa ESL cho người bảo 

hộ

Chương trình du học 
sớm
·  Khóa nghe thỉnh giảng tại 

các trường địa phương 
(Immersion)

·  Khóa chuẩn bị nhập học 
trường quốc tế 

·  Khóa du học sớm + chương 
trình học các cấp CIEC-CIDEC 

·  Khóa chuẩn bị cho các kì thi 
quốc tế (IELTS/ TOEFL)
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Hoạt động nửa ngày

Pocket Billiard
Massage
Cinema

Kart Zone
Bowling

Swimming Pool

Hoạt động nguyên ngày

Ice Rink(Skating)
Papa Kiz

Crocolandia

Resort Daytrip
Island Hopping

City Tour

- Lớp nhóm 1: 6 và chủ đề lớp học có thể khác nhau tùy thuộc vào cấp độ của học sinh
- Đối với những bạn học sinh đang học trung học hoặc trình độ tiếng Anh từ trung cấp trở lên thì các 

lớp nhóm sẽ học chương trình ACT ELP

ACT là gì?  
: ACT là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận hoạt động trong nhiều lĩnh vực như đánh giá, nghiên cứu, cung cấp thông tin và các dịch vụ quản lý 
chương trình thuộc lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.
Bài kiểm tra ACT được công nhận trên khắp thế giới, đạt tiêu chuẩn vàng về đánh giá năng lực của học sinh muốn theo học đại học tại Hoa Kỳ; kết 
quả của bài thi được nhiều trường đại học trên khắp thế giới chấp nhận và sử dụng. Và ACT ELP là chương trình học dành cho các học sinh chưa 
biết tiếng Anh, muốn học tiếng Anh để sử dụng hiệu quả trong môi trường học thuật và giao tiếp thông thường, được phát triển bởi tổ chức này.

Chương trình du học theo mô hình quản lý  
Khóa Intensive Sparta (Không có người bảo hộ)

Xin đừng bỏ lỡ thời gian học tiếng Anh của các con chỉ vì cha mẹ 
không thể đến trường cùng con
Học tập chăm chỉ vào các ngày trong tuần, vui chơi vào những ngày cuối tuần!
Chương trình du học dạng quản lý của CIEC sẽ giúp phụ huynh yên tâm và gửi 
con đi du học xa nhà!

· Reading
· Speaking 1
· Speaking 2
· Vocabulary 

Group 
(Tùy theo trình độ)

· Listening
· Grammar
· Writing

· Speaking 3
· Debate
· Essay / Writing

Đối tượng
Từ lớp 3- lớp 12

Thời lượng

4 giờ lớp 1:1/ 6 giờ lớp nhóm

Hệ thống chăm sóc
 chuyên nghiệp cho học sinh

Lớp học thêm buổi tối và bài 
kiểm tra từ vựng

Hoạt động cuối tuần

Quản lý 24/7 
Hệ thống quản lý dành riêng cho 
học sinh nhỏ tuổi
Nhân viên và giáo viên có nhiều 
kinh nghiệm với học sinh nhỏ tuổi
Mọi hình ảnh của học sinh sẽ được 
cập nhật hàng ngày lên các trang 
xã hội cho phụ huynh theo dõi 

Có thêm 3 giờ học nhóm chuyên 
sâu sau bữa tối
Học từ vừng hàng ngày và làm bài 
kiểm tra để nâng cao vốn từ

Hoạt động vui chơi cuối tuần cho 
học sinh  
Giúp các học sinh nhỏ tuổi giải tỏa 
căng thẳng để việc học được hiệu 
quả hơn

Thời gian

08:00~12:30 Lớp 1:1: Speaking 1 /Lớp nhóm: Listening /
Lớp nhóm : Writing / Lớp 1:1 Speaking 2 4H

3H

3H

Lớp 1:1: Vocabulary / Lớp nhóm: Grammar/ 
Lớp 1:1 : Reading/ Tự học

Ăn tối

Lớp nhóm : Speaking 3 / Lớp nhóm 
: Debate / Lớp nhóm : Essay

Ăn trưa12:30~13:30

13:30~17:05

17:10~18:20

18:20~21:10

Thời khóa biểu (Ví dụ)

Khóa Intensive Sparta (500 phút) Ghi chú
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CIEC Activity

Weekly Report Ocean SportsTest

Graduation

Hopping Tour

Snorkeling

Water Park

Free Time

Ice RinkMassageMorning Exercise

Group Class

Meal & Snack

1:1 Class
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Các hoạt động 
học thuật đa 

dạng

Quản lý an toàn 
nghiêm ngặt bởi 
quản lý các nước 

và nhân viên 
địa phương tại 

trường

Chương trình du học theo mô hình quản lý  
CIEC CAMP

CIEC CAMP - Bước đầu tiên để giúp con bạn trở thành một công dân toàn cầu

CIEC Special Junior English Camp

Chương trình 
được thiết kế 

nhằm tối đa thời 
gian thực hành 

tiếng Anh của các 
em

1:1 Group 

Lớp 3 – Lớp 10 (Học sinh nằm ngoài độ tuổi vẫn có thể tham gia sau khi trao đổi thêm thông tin)

4 giờ lớp 1:1 / 3 giờ lớp nhóm / 1 giờ hoạt động thể chất / 1 giờ nhật ký tiếng Anh 
và kiểm tra từ vừng / 1 giờ hoạt động học thuật

Thời lượng

Đối tượng

- Speaking                  - Listening
- Reading	                    - Writing

Debate: các bạn tập tranh luận theo các chủ 
đề nhằm tăng khả năng sử dụng tiếng Anh 
trong môi trường học thuật

Thời khóa biểu (Ví dụ)

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CUỐI TUẦN

Hoạt động học thuật Các hoạt động học thuật khác nhau cùng giáo viên (Ví dụ: Quiz, Speech, Physical Education, v.v.)
Tự học Viết nhật ký tiếng Anh, kiểm tra từ vựng hàng ngày (tập từ vựng cá nhân của học sinh)

Giấy chứng nhận Cấp giấy chứng nhận, nhận xét hàng tuần của giáo viên cùng với nhật ký hàng tuần từ quản lý để phụ 
huynh có thể theo dõi toàn bộ quá trình học cũng như kết quả của các em sau khi khóa hè kết thúc 

Quản lý dạng gắn bó Hình ảnh và video được cập nhật thường xuyên trên các trang mạng xã hội giúp phụ huynh luôn theo 
sát các con của mình

Sửa nhật ký Sửa nhật ký tiếng Anh hàng ngày giúp tăng khả năng nhớ từ vựng, luyện tập khả năng tạo câu và viết 
đoạn văn cho các em

Hệ thống chăm sóc Các em luôn được quản lý Việt Nam cùng với các nhân viên, giáo viên quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn về 
sức khỏe, sinh hoạt và học tập.

Hoạt động cuối tuần
Những hoạt động ngoại khóa cuối tuần không chỉ là thời gian giúp rèn luyện thể chất, giải tỏa căng 
thẳng sau những giờ học mà còn là dịp để các em tạo ra những kỉ niệm đáng nhớ, tạo nhiều mối quan 
hệ bạn bè hơn.

Chương trình Outreach
Hoạt động tình nguyện ở Cebu là cơ hội cho các em chăm sóc những người có hoàn cảnh khó khăn, 
giúp các em học cách quan tâm đến những người xung quanh, từ đó hình thành được tính xã hội, cộng 
đồng của các em.

THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

07:00~08:00 Thức dậy/ Tập thể dục/ Ăn sáng/ Chuẩn bị đi học
08:00~08:50

Lớp 1:1 và lớp nhóm (4 giờ)

Thức dậy/ Tập thể dục/ 
Ăn sáng/ Tự học08:55~09:45

09:50~10:40
10:45~11:35
11:40~12:30
12:30~13:30 Ăn trưa Island Hopping Tour

Resort Day Tour
Outreach Program

Papa Kits
City Tour (tham khảo lịch 

trình chi tiết)

13:30~14:20

Lớp 1:1, lớp nhóm và hoạt động đặc biệt (4 giờ)
14:25~15:15
15:20~16:10
16:15~17:05
17:10~18:20 Ăn tối
18:20~19:10 NNhật kí và kiểm tra từ vựng (1H)

Ăn nhẹ
Hoạt động học thuật (1H)

Xem phim
Gọi về cho gia đình

19:20~20:10
20:20~21:10
21:20~22:00 Nghỉ ngơi và đi ngủ

Ngày đầu đến trường Lễ chào mừng, hướng dẫn và làm bài kiểm tra
Thứ 7 tuần đầu Island Hopping Tour Chủ nhật tuần đầu City Tour and Shopping Center

Thứ 7 tuần thứ 2 Donation and Outreach Program
Swimming Pool Chủ nhật tuần thứ 2

Papa Kits
(Zip Line, Fishing, Horseback 

Riding)

Thứ 7 tuần thứ 3 Resort Day Tour Chủ nhật tuần thứ 3
Shopping Mall, Presentation, 
Preparation of the Graduation 

Ceremony

Thứ 7 tuần thứ 4 Flower Garden  
Movie English Chủ nhật tuần thứ 4 Swimming Pool

Thứ 7 tuần thứ 5 Kart Zone Chủ nhật tuần thứ 5 Shopping Mall, Bowling
Thứ 7 tuần thứ 6 Swimming Pool Chủ nhật tuần thứ 6 Movie Theater

Thứ 7 tuần thứ 7 Paintball Shooting Chủ nhật tuần thứ 7
Shopping Mall, Presentation, 
Preparation of the Graduation 

Ceremony
· Thời khóa biểu trên có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế
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Hotel Swimming Pool Hotel Villa Camp Activity

Shopping Trip

Speech Contest

Group Assignment

K-pop

Fair Party Graduation

Festival

Chorus

Pizza Party

Snack

1:1 Class Group Class

Test Mate Self-study

Badminton StadiumTable Tennis Basketball Court
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- Phụ huynh nên chuẩn bị nước uống và đồ ăn nhẹ cho trẻ 

Khóa tiếng Anh mẫu giáo

FUN FUN ENGLISH! 
Chương trình tiếng Anh được thiết kế giúp khơi được sự hứng 
thú học tập của các em nhỏ !
Chương trình vừa học vừa chơi được giảng dạy bởi những 
giáo viên Filipino giàu kinh nghiệm!

Mục tiêu của khóa tiếng Anh mẫu giáo tại CIEC  
là giúp các em có động lực và hứng thú với việc học tiếng Anh. Thông qua các 
bài giảng thú vị và các hoạt động vui nhộn cùng với khả năng dẫn dắt của các 
giáo viên Filipino thân thiện, vui tính sẽ giúp các em nhỏ hoạt động sôi nổi với 
từng giờ học và nói tiếng Anh một cách tự nhiên.

A
B C

Story Telling
Giáo viên và học sinh cùng nhau đọc truyện tranh bằng tiếng Anh. Thông 
qua đó, trẻ có thể tiếp thu tiếng Anh thông qua hình ảnh một cách tự nhiên 
và dễ dàng hiểu được nội dung câu chuyện cũng như từ vựng và cách diễn 
đạt…

Phonics
Tập trung dạy cho trẻ tiếng Anh cơ bản và cùng lúc đó đan xen việc phát âm 
trong suốt lớp học nhằm giúp trẻ nâng cao khả năng đọc và đánh vần tiếng 
Anh một cách tự nhiên.

Science / Math Thông qua việc học các con số và diễn tả thời tiết bằng tiếng Anh sẽ khơi 
được sự hứng thú của trẻ với môn khoa học và toán

Create Activity Thông qua các hoạt động như tô màu, nặn đất sét và nhiều hoạt động khác 
giúp trẻ có thể giao tiếp tự nhiên với giáo viên bằng tiếng Anh

Cultivation of Sociality
Trẻ tham gia vào các lớp học tiếng Anh cùng với giáo viên sẽ giúp trẻ phát 
triển những kĩ năng xã hội khác chứ không chỉ là học tiếng Anh đơn thuần, ví 
dụ như hoạt động nhóm, tham gia phát biểu ý kiến… từ đó phát triển tính xã 
hội, cộng đồng của trẻ

Lớp 1:1 – Basic Reading & 
Writing Thông qua lớp 1:1 để trẻ có thể phát triển 4 kỹ năng cơ bản nghe, nói, đọc, 

viết, tạo nền tảng vững chắc, trẻ có thể học tiếng Anh ở những trình độ cao 
hơn (nhóm lớp cho trẻ 6 tuổi)Lớp 1:1 – Basic Listening & 

Speaking

Field Trip
Đặt sự an toàn của các học sinh lên hàng đầu, chúng tôi sẽ luôn có thông 
báo quan trọng trước các hoạt động ngoài trời như đi thăm vườn thú, đi dã 
ngoại. (chưa bao gồm phí vào cửa)

Nội dung lớp học

Thời khóa biểu (Ví dụ)

Thời gian 3 – 5 tuổi 6 tuổi Ghi chú

08:50~09:10 (20 Phút) Meeting Time

09:10~09:40 (30 Phút) P.E.M.A (Physical, Education, Music, Art)

09:40~10:10 (30 Phút) Story Telling

10:10~10:30 (20 Phút) Giải lao có giám sát Giờ nghỉ

10:30~11:30 (60 Phút) Tiếng Anh/ Khoa học/ Toán

11:30~12:05 (35 Phút) Tiếng Anh/ Khoa học/ Toán

12:05~12:30 (25 Phút) Trò chơi trong nhà/ ngoài trời

12:30~13:30 (60 Phút) Ăn trưa

13:30~14:20 (50 Phút) Ngủ trưa Ngủ trưa

14:25~15:15 (50 Phút) Lớp 1:1 
(Alphabet & Phonics)

Lớp 1:1 
(Basic Reading & Writing)

15:20~16:10 (50 Phút) Lớp 1:1 
(Action Project)

Lớp 1:1 
(Basic Listening & Speaking)
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Story Telling

English

Math

Various Tools 1:1 Class

Cooking Class

Outdoor Activities Picnic

Feedback

P.E Class

Field Trip

Supervised Recess

Indoor Game 
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Khóa tiếng Anh Junior

Khóa học này đã được tạo ra chỉ dành riêng cho các em học sinh
Giúp giấc mơ du học trở nên dễ dàng hơn cùng với khóa tiếng 
Anh Junior học thuật được thiết kế dựa trên chương trình ESL 
dành cho học sinh tiểu học, trung học và trung học cơ sở

1:1 Group
(Thay đổi theo trình độ) 

Lớp 1 – Lớp 12 4 giờ lớp 1:1 / 3 giờ lớp nhómThời lượngĐối tượng

- Speaking 1      - Speaking 2
- Reading	          - Vocabulary

- Listening      - Grammar      
- Writing

CIEC cung cấp khóa học tiếng Anh riêng biệt cho học sinh đang trong độ tuổi đi 
học, nó khác hoàn toàn với chương trình ESL dành cho học sinh trưởng thành. Nó 
giúp các học sinh không chỉ tạo nền tảng tiếng Anh vững chắc mà còn chuẩn bị 
cho việc học tập ở các nước nói tiếng Anh

Ngay cả khi cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng các con trong thời gian tham gia khóa học này, 
mô hình quản lý Sparta vẫn được áp dụng với học sinh như các bạn khác. Nó giúp phụ huynh 
không cần phải lo lắng quá nhiều về việc học cũng như sinh hoạt của các con mà có thể tận 
hưởng thời gian rảnh rỗi để tham quan, khám phá Cebu, Philippines (Tham khảo các trang 8 đến 
9 để biết thêm chi tiết)

Khóa Intensive Sparta (Có người bảo hộ)

Thời gian

08:00~12:30 Lớp 1:1: Speaking 1 / Lớp nhóm: Listening / 
Lớp nhóm : Writing / Lớp 1:1 Speaking 2

4H

3H

 (Tham khảo trang 23)

Lớp 1:1: Vocabulary / Lớp nhóm: Grammar  
Lớp 1:1 : Reading / Tự học

Ăn tối

Hoạt động sau giờ học 

Ăn trưa12:30~13:30

13:30~17:05

17:10~18:20

18:20~21:10

Khóa Junior  (350 Minutes) Ghi chú

Thời khóa biểu (Ví dụ)

- Lớp nhóm 1: 6 và chủ đề lớp học có thể khác nhau tùy thuộc vào cấp độ của học sinh
- Đối với những bạn học sinh đang học trung học hoặc trình độ tiếng Anh từ trung cấp trở lên thì các 

lớp nhóm sẽ học chương trình ACT ELP
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Cùng học tiếng Anh với các con thông qua khoá học tiếng Anh cho người bảo hộ tại CIEC .
Bạn có thể biết khả năng tiếng Anh của các con dựa vào trình 
độ tiếng Anh của bạn 

Học tiếng Anh hiệu quả hơn với các hoạt động đa dạng sau giờ học tại CIEC 
“The Effect of Killing Two Birds with One Stone in CIEC”

Chương trình sau giờ học này được thiết kế đặc biệt cho học sinh và 
phụ huynh không có lớp buổi tối bao gồm bơi lội, Zumba, ngoại ngữ 
khác (tiếng Hàn, tiếng Trung…)vv
Với chương trình này, chúng tôi mong muốn đối với các học sinh, 
người giám hộ bị mất hứng thú hoặc quá áp lực trong quá trình học 
tiếng Anh tại CIEC, sẽ có cơ hội học hỏi ở các lĩnh vực khác ngoài tiếng 
Anh,cùng với giáo viên của CIEC vào buổi tối

Chương trình học đặc biệt của CIEC sau giờ học

Đối tượng Học sinh và người giám hộ không có lớp học sau giờ ăn tối

Thời gian Thứ 3 – Thứ 6 
18:30 ~ 20:30 (1 giờ mỗi lớp)

Khóa học (Ví dụ) Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6: Bơi lội/ Zumba/ Nhảy Kpop (1 giờ mỗi lớp)
Thứ 3/ Thứ 5: Xem phim ( 50 phút) / Lớp ngôn ngữ khác ( 1 giờ mỗi lớp)

Giáo viên Giáo viên được thuê ngoài
Giáo viên của CIEC có kinh nghiệm giảng dạy với môn học đó

Tham khảo
Các khóa học có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế
Tất cả các khóa học đều có giới hạn số lượng người tham gia (first come, first served)
Thời gian khóa học có thể thay đổi tùy theo lịch trình của giáo viên

Có tính phí Bơi lội, nhảy Zumba, nhảy K Pop, các ngôn ngữ khác ( Hàn, Nhật…)

Miễn phí Movie Class
※ Thông tin chi tiết về khóa học đặc biệt chúng tôi sẽ đăng tại bảng thông báo trường CIEC

Khóa ESL cho người bảo hộ Chương trình hoạt động sau giờ học

Thời gian
Chương trình du học gia đình

Khoá tiếng Anh cho người bảo hộ 
(200 phút) – khoá ESL Ghi chú

08:00~12:30 Reading / Writing 2H
12:30~13:30 Bữa trưa

13:30~17:05 Speaking
Vocabulary/Grammar 2H

17:10~18:20 Bữa tối

18:20~21:10 Có thể đăng kí thêm lớp 1:1 trong tháng 3 – tháng 5/ 
tháng 9 – tháng 10 

Chương trình sau giờ học 
(Tham khảo trang 23)

Thời khóa biểu (Ví dụ)

Thời khóa biểu (Ví dụ)

Đối với khoá tiếng Anh của người giám hộ bạn có thể chọn các khoá ESL để cải 
thiện khả năng giao tiếp, Business nếu bạn cần tiếng Anh cho công việc, hoặc các 
khoá IELTS và TOEIC nếu bạn cần đạt điểm số cao cho các chứng chỉ tiếng Anh 
quốc tế.

Các khoá học sẽ gồm 4 giờ lớp 1:1 
( Có thể đăng kí thêm các lớp 1:1
 vào mùa thấp điểm)

Lớp nửa ngày: 3 giờ lớp 1:1 / 1 giờ lớp nhóm
Lớp cả ngày 4 giờ lớp 1:1/ 3 giờ lớp nhóm
※Ngay cả khi phụ huynh không đăng kí 

khoá học thì vẫn phải làm SSP trong 
thời gian ở tại trường.

Thời lượngĐối tượng

1:1
ESL Business IELTS TOEIC
Reading
Writing
Speaking
Vocabulary/Grammar

Business 1
Business 2
Speaking
Vocabulary

IETLS Listening
IELTS Reading
IELTS Writing
IELTS Speaking

TOEIC L/C
TOEIC R/C
TOEIC Practice
TOEIC Practice
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Trường Benedicto College 
Được thành lập vào năm 2000, Benedicto College nằm ở trung tâm 
thành phố Cebu và là một tổ chức giáo dục đào tạo từ cấp mẫu giáo đến 
cao đẳng.

Trường quốc tế Woodridge
Một thành viên của Cambridge, Vương quốc Anh

Đây là một trường tư thục tại Cebu, tuy nhiên được 
rất nhiều phụ huynh Hàn Quốc và Nhật Bản yêu thích 
và chọn là nơi học tập cho con cái của họ. Trường có 
tỉ lệ học sinh đa quốc gia cao và hệ thống quản lý học 
sinh rất tốt vì số lượng học sinh ít (mỗi cấp lớp chỉ có 
1 lớp học)

Trường Marie Ernestine
Một ngôi trường nhỏ đem lại cảm giác như một gia đình 

Với lợi thế số lượng học sinh ít hơn so với các trường khác nên trường tạo 
được môi trường thân thiện và gắn kết các học sinh với nhau. Tổng số học sinh 
dưới 150 và có nhiều hoạt động văn hóa và chương trình học tập đa dạng.

※ Việc học sinh tham gia nghe giảng ở các trường này có thể bị giới hạn bởi hoàn cảnh của mỗi trường.-  Trong trường hợp học sinh không thể tham gia nghe giảng tại trường địa phương vì giới hạn về số học 
sinh trong khóa học này, học sinh sẽ được chuyển sang khóa học Junior tại CIEC hoặc có thể chuyển 
sang cấp lớp khác tại trường địa phương với điều kiện trình độ tiếng Anh phải đạt yêu cầu.

Tham dự các lớp 
học bình thường 

ở Philippines
Học tập với các 

bạn cùng độ tuổi

Trải nghiệm 
những bài học 
thực tế được 

giảng dạy bằng 
tiếng Anh

Chương trình hoạt động sau giờ học

Khóa Immersion (Nghe thỉnh giảng tại các trường địa phương)

Sức mạnh thực sự của tiếng Anh là học hỏi thông qua kinh 
nghiệm và giao tiếp, bằng cách tham dự một lớp học thực tế!

Thời gian
Chương trình du học sớm

Khóa Immersion Ghi chú
08:00~12:30 Tham gia lớp học bình thường tại trường CIEC đưa đón
12:30~13:30 Ăn trưa CIEC cung cấp cơm hộp 
13:30~17:05 Tham gia lớp học bình thường tại trường CIEC đưa đón
17:10~18:20 Ăn tối

18:20~21:10 Lớp 1:1 : Reading & Writing / Lớp 1:1 : Listening & 
Speaking / Lớp 1:1 : Vocabulary & Grammar

Chuẩn bị bài kiểm tra và bài 
tập về nhà

Thời khóa biểu (Ví dụ)

Đối tượng

Thời lượng

Ngày trong tuần – Tham gia lớp học tại trường / Buổi tối: 3 giờ lớp 1:1
Đối với trường hợp: Trường học bạn muốn nghe giảng nhưng trường lại đang trong kì nghỉ lễ hoặc mùa 
hè thì học sinh có thể chọn học các khóa tiếng Anh khác tại CIEC
Đối với trường hợp: Trường học bạn nghe giảng nghỉ lễ ngắn ngày theo lịch của Philippines thì CIEC sẽ 
không cung cấp lớp học bù trong những ngày nghỉ lễ này, ngoại trừ 3 lớp học buổi tối tại CIEC

Lớp 1 – Lớp 9
Đối với những học sinh muốn tham gia khóa học này thì yêu cầu trình độ tiếng Anh phải từ trung cấp 
trở lên, nếu trình độ tiếng Anh của học sinh chưa đạt thì sẽ đăng kí tham gia khóa học này sau khi hoàn 
thành khóa tiếng Anh Junior hoặc khóa Intensive Sparta

Giới thiệu các trường cho khóa Immersion

Các giấy tờ cần thiết Bản sao Hộ chiếu Hợp lệ, Bản sao đăng ký cư trú bằng tiếng Anh

Các giấy tờ cần thiết Bản sao Hộ chiếu hợp lệ, Bản sao đăng ký cư trú bằng 
tiếng Anh, học bạ (được dịch sang tiếng Anh)

Các giấy tờ cần thiết Bản sao Hộ chiếu hợp lệ, Bản sao đăng ký cư trú bằng tiếng Anh, 
học bạ (được dịch sang tiếng Anh)
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Chương trình học ở nước ngoài

Đây là một trong những chương trình học ở nước ngoài được quản lý của CIEC, quản lý sinh hoạt và 
học tập cơ bản của học sinh một cách hoàn hảo bằng cách chuẩn bị và xem xét sau giờ học cũng 
như cung cấp sự tư vấn nhập học chuyên nghiệp.

Đối 
tượng

- Học sinh đã trúng tuyển tại các trường quốc tế hoặc tư thục ở Cebu
- Học sinh sau khi hoàn thành khóa chuẩn bị nhập học trường quốc tế,và trúng tuyển vào một trường 

Quốc tế, hoăc tư thục tại Cebu sẽ tiếp tục được chuyển sang khóa học này.

Thời 
lượng 

lớp học

- Các ngày trong tuần - Tham dự lớp tại trường học / Buổi tối– 3 giờ lớp 1: 1 (Gia sư)
- Lớp học: Học sinh cần phải quản lý điểm số học tập của mình vì tất cả các môn học được chấm 

với thang điểm đạt hoặc không đạt, dựa trên kết quả các bài tập và kiểm tra. Trong một năm học, 
học sinh có rất nhiều dự án học thuật, bài tập nhóm, luận văn…vì chương trình được giảng dạy 
theo phong cách của Mỹ

- Gia sư: Học cùng với các gia sư chuyên ngành, học sinh chuẩn bị bài tập của mình và xem lại bài 
trên lớp của mình để đạt được điểm số cao.

- Tư vấn chuyên nghiệp: Ngoài vấn đề sinh hoạt và học vấn của học sinh, chúng tôi còn cung cấp 
cho học sinh các buổi tư vấn về việc đặt ra mục tiêu, lựa chọn chuyên ngành và học tập ở nước 
ngoài.

- Làm bài kiểm tra xếp lớp CIEC và kiểm tra tiếng Anh, Toán, Khoa học
- Thiết lập kế hoạch luyện thi sau khi xác định trình độ tiếng Anh hiện tại và các 

môn học còn yếu.
- Chọn khoảng 3 trường mục tiêu và bắt đầu tư vấn với đội ngũ của CIEC

- Nâng cao kỹ năng tiếng Anh cơ bản và chuẩn bị cho kỳ thi (Tiếng Anh, Toán, Khoa 
học)

- 60 ~ 70% tiếng Anh + 40 ~ 30% các môn học khác (tập trung vào môn học còn yếu)
- Kiểm tra quy trình nộp đơn và lịch trình của từng trường mà học sinh đã chọn.

- Tập trung vào giải quyết vấn đề bằng làm các bài kiểm tra của CIEC
- Thực hành phỏng vấn bằng tiếng Anh chuyên sâu
- Hoàn tất việc nộp tất cả các tài liệu cần thiết để nhập học và theo dõi thông tin 

các trường nguyện vọng của học sinh

Nhập học 

Thời gian 1 
tháng trước 

ngày thi 

Thời gian còn 
lại cho đến 

ngày thi

Khóa chuẩn bị nhập học trường quốc tế

Thời gian
Chương trình du học sớm

Khóa du học sớm dạng quản lý Ghi chú
08:00~12:30 Tham gia các lớp học tại trường CIEC đưa đón
12:30~13:30 Ăn trưa CIEC cung cấp đồ ăn
13:30~17:05 Tham gia các lớp học tại trường CIEC đưa đón
17:10~18:20 Ăn tối

18:20~21:10 Lớp 1:1 : Review / Lớp 1:1 : Preview / 
Lớp 1:1 : Essay

Chuẩn bị cho kiểm tra, bài tập về nhà và 
học thêm tiếng Anh 

Thời khóa biểu (Ví dụ)

We Enter to Discover and Leave as Achievers
“Chương trình chuẩn bị nhập học đặc biệt của    
  CIEC, tỷ lệ nhập học thành công 100%”

1:1 Group
(Thay đổi theo trình độ) 

Lớp 1 ~ Lớp 12 4 giờ lớp 1:1 / 6 giờ lớp nhómThời lượngĐối tượng

Để nhập học vào các trường học danh tiếng ở Philippines – nơi áp dụng phương 
pháp học và giảng dạy theo nền giáo dục của Mỹ, và toàn bộ các môn học được 
dạy bằng tiếng Anh, thì cần phải chuẩn bị rất kỹ không chỉ là tiếng Anh mà còn kiến 
thức về các môn học như toán, khoa học…để đậu kỳ thi đầu vào của các trường 
này. Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm tại CIEC, và chương trình luyện thi được 
thiết kế dành riêng cho các học sinh ở các nước không nói tiếng Anh, chúng tôi sẽ 
giúp các em đạt được mục đích của mình. 

- Interview
- Listening
- Vocabulary

- Reading
- Science

- Speaking
- Grammar
- Writing

- Math
- English Subject

※ Khóa học Junior sẽ được cung cấp khi trường học của các em nghỉ lễ ( hè, kì nghỉ dài ngày)
※ Không có lớp học thay thế nào ngoài các lớp học buổi tối trong trường hợp trường học đóng cửa



Trường	quốc	tế	(K-12)

Giới thiệu
CIS là trường quốc tế duy nhất ở Cebu 
như ISM, British School và Brent ở Manila, 
chuyên cung cấp khóa học IB (bằng tú tài 
quốc tế)
Hầu hết các giáo viên đều là người bản ngữ 
và cơ sở vật chất của trường rất tốt, tương 
đương với học phí.
Trường này có tổng số 370 học sinh đến từ 
các quốc gia khác nhau như Mỹ, Canada, Úc, 
Ý, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hà Lan, 
Hàn Quốc, Philipines và các quốc gia khác. 
Có hai lớp đối với mỗi cấp lớp và số học sinh 
cố định cho mỗi lớp học là từ 12 đến 14.

Học kỳ (Năm học)
Thời gian năm học là từ đầu tháng 8 đến 
đầu tháng 6 năm sau và thời gian nghỉ hè là 
từ tháng 6 đến tháng 7.

Chương trình giáo dục
Họ cung cấp khóa học IB Diploma từ các học 
sinh lớp dưới. Ngoại ngữ (tiếng Trung, tiếng 
Tây Ban Nha, tiếng Philipines)
Nhiều hoạt động câu lạc bộ sau giờ học

Kỳ thi tuyển sinh
Học sinh đã đậu kỳ thi tiếng Anh, Toán và 
Khoa học sẽ tham dự phỏng vấn ở vòng 
cuối.

Học phí hàng năm
Mẫu giáo, mầm non: 5.000 USD ~ 7.000 USD
Lớp 1 ~ 6:  15.000 USD ~ 20.000 USD
(ESL 1000 USD ~ 5.000 USD)
Lớp 7 ~ 12: 20.000 USD ~ 25.000 USD
(ESL 1000 USD ~ 5.000 USD)

Trường	tư	thục	Trung	Quốc	(K-12)

Giới thiệu
Trường này nổi tiếng là một trong những 
trường tư thục có uy tín ở Cebu, có giáo viên 
chất lượng cao với khuôn viên khá rộng và 
nhiều trang thiết bị hiện đại.
Kì thi đầu của trường này rất khó bởi vì chất 
lượng giảng dạy của trường được đánh giá 
khá cao. Ngoài ra, trường có môi trường giáo 
dục rất tốt cho những học sinh có kế hoạch 
học lâu dài và muốn du học tại các nước nói 
tiếng Anh. Đặc biệt, tiếng Trung là một môn 
học bắt buộc tại trường, vì vậy khi các em 
tốt nghiệp các em sẽ có ít nhất là 3 ngoại 
ngữ.

Học kỳ (Năm học)
Thời gian năm học là từ đầu tháng 6 đến 
cuối tháng 3 năm sau và thời gian nghỉ hè là 
giữa tháng 4 và tháng 5.

Chương trình giáo dục
Bắt buộc học 1 giờ tiếng Trung Quốc mỗi 
ngày.
Quản lý học tập chặt chẽ và có số lượng lớn 
các bài tập về nhà và các dự án
Nhiều hoạt động câu lạc bộ sau giờ học (mỗi 
tuần một lần)

Kỳ thi tuyển sinh
Tiếng Anh, Toán, Khoa học, IQ thi và phỏng 
vấn
(Kết quả có sau 2 đến 3 tuần)

Học phí hàng năm
2.000 USD ~ 3.000 USD

Trường	tư	thục	(K-12)

Giới thiệu
Với chương trình giảng dạy Montessori cho 
mẫu giáo và chương trình giảng dạy của 
trường tư thục Philippines cho cấp tiểu học 
dến trung học, trường tập trung vào giáo 
dục nhân cách để giúp các em phát triển 
toàn diện, không chỉ là mỗi học vấn. Hệ 
thống quản lý hiệu quả giúp phụ huynh 
cũng dễ dàng theo sát được quá trình học 
của con.

Học kỳ (Năm học)
Học kỳ bắt đầu từ tháng 6 hoặc tháng 7, và 
kỳ nghỉ bắt đầu từ đầu tháng 4.

Chương trình giáo dục
Các hoạt động câu lạc bộ khác nhau như 
CNTT, tranh luận, hoạt động làm tại nhà, 
vv Theo cách giáo dục của Montessori, giáo 
viên tiếp tục quản lý cùng một học sinh

Kỳ thi tuyển sinh
Tiếng Anh, Toán, Khoa học và Phỏng vấn

Học phí hàng năm
1.500 USD ~ 2.000 USD

Trường	tư	thục	(K-12)

Giới thiệu
Trường này có các học sinh đến từ các quốc 
gia khác nhau và có cơ sở vật chất khá tốt. 
Gần đây trường trở thành một trong những 
trường phổ biến vì vậy kì thi đầu vào cũng 
khá khó nên học sinh cần phải chuẩn bị 
nhiều để có thể thi đậu.

Học kỳ (Năm học)
Học kỳ bắt đầu từ đầu tháng 8 và kỳ nghỉ bắt 
đầu từ giữa tháng 5.

Chương trình giáo dục
Không có bài tập về nhà.
Các học sinh tham dự hoạt động giáo dục 
thể chất và nghệ thuật vào mỗi thứ Tư hàng 
tuần
Đối với các lớp học tiếng Filipino, nhà trường 
sẽ cung cấp cho học sinh quốc tế bản dịch

Kỳ thi tuyển sinh
Thi tiếng Anh và Toán

Học phí hàng năm
2.000 USD ~ 4.500 USD

Trường	tư	thục	(K-12)

Giới thiệu
Phụ huynh Hàn Quốc và Nhật Bản thích 
trường này vì nó hiện là một trong những 
trường tư phát triển nhanh nhất. Trường có 
số lượng học sinh ít (mỗi cấp lớp chỉ có 1 
lớp) vì vậy giáo viên có thể chăm sóc tốt cho 
từng em. Trường thích hợp cho các học sinh 
mới nhập học ở nước ngoài lần đầu tiên và 
các bậc cha mẹ muốn các con được chăm 
sóc kỹ nhất trong từng lớp học.

Học kỳ (Năm học)
Năm học bắt đầu từ đầu tháng 8 và kỳ nghỉ 
bắt đầu từ giữa tháng 5.

Chương trình giáo dục
Lớp học tiếng Trung mỗi tuần một lần
Lớp học Violin là bắt buộc
Chương trình giảng dạy theo Cambridge
Có hoạt động hàng tuần

Học phí hàng năm
2.000 USD ~ 2,500 USD

Trường	chỉ	dành	cho	học	sinh	nữ
Ngôi	trường	tương	tự	với	Ateneo,	là	một	
trường	học	không	chỉ	quan	tâm	tới	học	
thuật	mà	cả	sự	phát	triển	nhân	cách	và	
tài	năng	của	từng	em.	Trường	có	rất	nhiều	
học	sinh	từ	các	gia	đình	giàu	có	và	tham	
dự	học	tập	tại	trường	khá	đông.
	(Tất	cả	các	giảng	viên	đều	là	nữ)

Trường này có một bầu không khí gia 
đình với số lượng học sinh nhỏ hơn so 
với các trường khác. Tổng số học sinh 
dưới 150 và có nhiều hoạt động văn hóa 
và chương trình học tập đa dạng

Trường là một chi nhánh của Trường 
Quốc tế Singapore, học sinh được đào 
tạo dựa trên kinh nghiệm, thực hành chứ 
không chỉ là các lý thuyết. Nhà trường 
cung cấp các khóa học IB với hệ thống 
giáo dục Singapore (Từ năm 2019)

Paref Southcrest

MES (Trường Marie Ernestine)

SSC (Singapore School Cebu)

CIS
(Cebu	International	School) Bright Academy Các trường nổi 

tiếng khác tại Cebu
Woodridge 

International School
MMIS 

(Maria	Montessori	
International	School)

Ateneo De Cebu

 Trường quốc tế và trường tư thục ở Cebu

Các tài liệu cần thiết để nhập học các trường quốc tế / tư thục ở Cebu
(Tài liệu và lịch trình có thể thay đổi tùy theo từng trường)

Kỳ thi tuyển sinh       Tháng 3 ~ Tháng 6 
Tài liệu chung để nhập học       Bản sao hộ chiếu (Học sinh / Phụ huynh), Ảnh, đăng ký cư trú bằng 
tiếng Anh, học bạ (có công chứng của Đại sứ quán), Giấy chứng nhận y tế, bằng cấp tiếng Anh, Visa…
Môn thi tuyển sinh       Phỏng vấn / Tiếng Anh & Toán (Phổ biến) / Khoa học & IQ (Bổ sung)
Sau khi vượt qua kỳ thi tuyển sinh     Thanh toán học phí / mua sách giáo khoa, đồng phục 
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CIEC - CIDEC
Chương trình học các cấp (K-12)

CIDEC, một trường học tại Cebu được kết hợp giữa mô hình du học dạng quản lý của CIEC  
và sự giảng dạy của đội ngũ giáo viên giỏi tại CIEC

Khuôn viên thứ 2 của CIDEC 
cung cấp một khái niệm mới về các chương trình du học ở nước ngoài!

※ Dựa trên trình độ tiếng Anh của học sinh, tỷ lệ các lớp học thông thường và các lớp học tiếng Anh có thể thay đổi.
※ Tùy thuộc vào kết quả của kỳ thi tuyển sinh, học sinh có thể bắt đầu với khóa Junior hoặc khóa Intensive Sparta
※ Nếu học sinh hoặc phụ huynh quyết định chuyển sang trường khác, khoản tiền hoàn lại cho thời gian còn lại sẽ phải tuân theo 

chính sách hoàn tiền của CIEC.
※ CIEC-CIDEC sẽ không chịu trách nhiệm về việc đình chỉ chương trình hoặc chuyển sang trường khác do học sinh không hoàn 

thành lớp.

Thời gian Nội dung Ghi chú

08:00~12:30 Các môn học thường xuyên (Tiếng Anh, Toán, 
Khoa học, Khoa học Xã hội, v.v.)

Các lớp học tiếng Anh; ESL / Tiếng Anh 
Học Thuật hoặc IELTS / TOEFL dựa trên 
khả năng và mục tiêu tiếng Anh của học 

sinh13:30~17:05 Lớp học thường xuyên (Nghệ thuật, PE, Tôn giáo, 
vv) và tiếng Anh học thuật

18:20~21:10 Nhóm (Gia sư) - Xem xét, Xem trước, Bài tập về 
nhà và Chuẩn bị cho kỳ thi Các lớp học bổ sung tiếng Anh có sẵn

Thời khóa biểu (Ví dụ)

→

※ Với Việt Nam, nếu học sinh muốn hoàn thành một lớp ở Philippines sau đó quay lại Việt Nam học lại thì học sinh cần phải xác 
nhận với trường học sinh muốn quay lại có chấp nhận cho học sinh học tiếp tục lên lớp tương ứng hay không và CIEC-CIDEC sẽ 
không chịu trách nhiệm với những trường hợp này

Hoàn thành năm học tại 
CIEC-CIDEC

Chuyển trường sớm cùng 
CIEC-CIDEC

Học đại học tại CIEC- CIDEC hoặc 
các đại học nước ngoài

Học sinh không muốn học các khóa 
tiếng Anh ngắn hạn trong các kỳ nghỉ 
hè hay nghỉ đông
Học sinh muốn học tiếng Anh thời gian 
dài nhưng không muốn làm gián đoạn 
việc học của mình hoặc bảo lưu lại kết 
quả
Học sinh muốn nâng cao trình độ tiếng 
Anh học thuật của mình để có thể học ở 
các trường nước ngoài

Học sinh muốn chuyển đến trường nổi 
tiếng tại Philippines nhưng cần một 
khoảng thời gian điều chỉnh như phương 
pháp học, kiến thức, tiếng Anh.
Học sinh không thể nhập học vì lý do 
thời gian, Philippines bắt đầu năm học 
khoảng từ tháng 6 – tháng 8
Học sinh cảm thấy không thoải mái với 
lối học truyền thống, vì lý do cá nhân, 
tính cách hướng nội…

Học sinh đang học trung học hoặc 
không có mục tiêu rõ ràng cho sự 
nghiệp của mình
Học sinh có mục tiêu đi học đại học 
nước ngoài 

Sau khi hoàn thành các môn học ở 
Philippines theo chương trình CIDEC 
và học tiếng Anh, học sinh trở lại 
trường học ở Hàn Quốc/các nước 
khác ở cấp lớp phù hợp với lứa tuổi
  Ví dụ: Hiện tại học lớp 2 → học lớp 
3 tại CIDEC → khi trở về Hàn Quốc 
hoặc các nước khác học lớp 4

Sau khi cải thiện các kỹ năng tiếng Anh 
và thích nghi với chương trình giáo 
dục của Philippines, học sinh có thể 
chuyển tiếp đến các trường danh tiếng 
theo nhu cầu của họ ở cấp lớp phù 
hợp với lứa tuổi.

Sau khi có bằng tốt nghiệp trung 
học và có các chứng chỉ tiếng Anh 
quốc tế, học sinh có thể nộp đơn 
vào các trường đại học nước ngoài

→ →

Lớp 1 – Lớp 12

Các ngày trong tuần – Buổi sáng: học các môn học theo chương trình CIDEC và 
Tiếng Anh / Buổi tối: học lớp 1: 1 hoặc lớp nhóm (Gia sư)

Thời lượng

Đối tượng

CIDEC

Văn bằng được Bộ Giáo 
dục Hàn Quốc công 

nhận

Một trường được Bộ Giáo dục Hàn Quốc công nhận và được liệt kê trên trang 
web của Bộ (http://moe.go.kr) 
Trang chính: Chính sách> Tiểu học, Trung học, Giáo dục trung học> Khóa 
học giáo dục)

Một trường thông 
thường ở Philippines

Một trường được chứng nhận bởi Bộ Giáo dục Philippines (DepEd: Bộ Giáo 
dục) với số ID: 404428.

Không có sự giới hạn về 
thời gian nhập học

Có thể nhập học bất cứ lúc nào vì trường không có giới hạn về thời gian và 
địa điểm như các kiểu trường truyền thống.
Đối với các trường học khác các học sinh sẽ mất khoảng 1 năm để hoàn 
thành một cấp lớp, nhưng với CIDEC bạn có thể hoàn thành trong vòng 6- 8 
tháng ( không có kỳ nghỉ lễ hoặc tết)

Tập trung vào việc học Tập trung vào việc học tập mà không bị ảnh hưởng bởi các kỳ nghỉ và sự 
kiện của trường

Dễ dàng điều chỉnh 
chương trình học

Vừa học tiếng Anh và học các môn học theo chương trình học của 
Philippines cùng lúc, giúp học sinh thích nghi dễ dàng với môi trường mới
Có thể chuyển trường dễ dàng sau khi học sinh đã thích nghi được với môi 
trường cũng như cách học tại Philippines
CIDEC sẽ hỗ trợ thủ tục cho học sinh chuyển trường

Các môn học theo 
chương trình CIDEC

Học sinh được dạy lớp 1: 1 hoặc theo nhóm nhỏ với đội ngũ giáo viên 
của CIEC sử dụng giáo trình do CIDEC cung cấp.

Lớp tiếng Anh Để nâng cao trình độ tiếng Anh của học sinh, học sinh sẽ học cả lớp 
tiếng Anh ESL/ học thuật song song với chương trình học của CIDEC

Gia sư Thông qua các lớp gia sư buổi tối, học sinh sẽ có thời gian ôn lại bài đã 
học và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.

Tư vấn chuyên 
nghiệp

Ngoài việc quản lý học tập và sinh hoạt của CIEC, chúng tôi còn tư vấn 
chuyên sâu cho học sinh liên quan đến việc thiết lập các mục tiêu học 
tập và định hướng nghề nghiệp và du học tại các trường đại học uy tín.

Cebu International Distance Education College

DEPARTMENT OF EDUCATION

MODULAR LEARING FOR K1 TO K12
CIEC EDUCATION USING VIRTUAL CLASSROOMS
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Giới thiệu về kỳ thi IELTS  IELTS (Viết tắt của hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế)

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh quốc tế được phát triển và quản lý bởi các 
kỳ thi Đại học Cambridge ESOL, Hội đồng Anh, và IDP Úc (IELTS Australia).

Các trường dạy nghề như TAFE ở Úc thường yêu cầu trên 5.5 và các trường đại học U.K, 
Hoa Kỳ, Canada và Úc yêu cầu cao hơn 6.0 khi học sinh không phải là người Anh muốn 
ghi danh.

Giới thiệu về TOEFL iBT
TOEFL iBT là bài kiểm tra năng lực tiếng Anh quốc tế của ETS sẽ giúp kiểm tra khả năng 
tiếng Anh của bạn trong môi trường học thuật tại các quốc gia nói tiếng Anh thông qua 
các kỹ năng nghe, nói, đọc viết.

  시험대비 프로그램Khóa học Basic IELTS 5.0 Course 5.5 Course 6.0 Course 6.5 Course

Đặc điểm nổi bật của 
khóa IELTS tại CIEC

- Giúp học sinh ở những nước không nói tiếng Anh đạt được điểm IELTS cần thiết để du học
- Đạt được điểm IELTS yêu cầu từ các trường đại học ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác trong vòng 3 tháng
- Vượt qua kì thi đầu vào của các trường đại học nước ngoài với chương trình CIEC - CIDEC (Cebu 

International Distance Education College)
- Tư vấn, định hướng sau khi học sinh đạt được điểm số IELTS

Mục tiêu Nâng cao tiếng Anh và 
học khóa IELTS cơ bản Học sinh muốn học TAFE ở Úc Học đại học ở các nước nói tiếng 

Anh

Trình độ đầu vào Không yêu cầu

CIEC EPT(Above 
Elementary 
Level) Over

LV3

Over TOEIC 490 
or IELTS 3.5

Over TOEIC 650 
or

IELTS 5.0

Over TOEIC 730 
or IELTS 5.5

Lớp học hàng ngày
(50 phút x 7 lớp)

Lớp 1:1 ▶ Reading
Lớp 1:1 ▶ Writing
Lớp 1:1 ▶ Listening
Lớp 1:1 ▶ Speaking
Group ▶ PRE IELTS (3 hrs)

Lớp 1:1 ▶ Reading
Lớp 1:1 ▶ Writing
Lớp 1:1 ▶ Listening
Lớp 1:1 ▶ Speaking
Lớp nhóm ▶ Preview & Review (1:4 / 1:4 / 1:8 – 3 giờ)

Lớp buổi tối
(50 phút x 3 lớp) Lớp nhóm ▶ Instructor-led Classes

Mock Test hàng tuần 
dành cho khóa IELTS

- Tất cả học sinh trong chương trình này phải thi IELTS mỗi tuần
- Lịch cố định cho bài kiểm tra IELTS là từ 08:00 đến 12:00 sáng thứ 6 hàng tuần
- Bất kể ở cấp độ, tất cả học sinh đều phải thi IELTS giống nhau.

Điều kiện để đảm bảo 
đầu ra

Khóa basic sẽ không đảm 
bảo đầu ra và không có 
quyền lợi như khóa học 

đảm bảo

- Đăng kí tối thiểu 12 tuần hoặc lâu hơn
- Không nhận quá 2 cảnh báo
- Không vắng mặt quá 2 lần trong suốt khóa học
- Không vắng mặt quá 1 lần đối với bài kiểm tra IELTS hàng tuần
- Điểm thi IELTS của tuần này thấp hơn tuần trước quá 2 lần thì sẽ không 

được đảm bảo đầu ra

Quyền lợi

- Miễn phí lệ phí thi dành cho IELTS official test
- Miễn phí học phí cho đến khi học sinh đó đặt được mục tiêu đã đặt ra
(Các quy định nêu trên phải được tuân thủ nghiêm ngặt thì học sinh mới 
được nhận các quyền lợi)

※ Ngày bắt đầu của chương trình trên được lên lịch dựa trên ngày thi IELTS thực tế (Dựa trên Bài kiểm tra mô-đun học thuật 
của Hội đồng Anh). Hãy chắc chắn để tham khảo ý kiến trước.

※ Ngày thi và địa điểm thi có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh địa phương nào.

Khóa luyện thi
IELTS / TOEFL

Thời gian IELTS TOEFL Ghi chú

08:00~12:30
(50 Minutes per each class)

Lớp 1:1 : Reading & Writing / G : Each Part / 
G : Each Part / Lớp 1:1 : Weakest Part 4H

12:30~13:30 Ăn trưa

13:30~17:05 Lớp 1:1 : Vocabulary / G : Each Part / 
Lớp 1:1 : Listening & Speaking / Vacant (Self Study, Homework) 3H

17:10~18:20 Ăn tối

18:20~21:10 G : Each Part / G : Each Part / G : Weakest Part 3H

※ Tùy thuộc vào kết quả của kỳ thi tuyển sinh, bạn có thể bắt đầu với các khóa học Sparta học thuật hoặc chuyên sâu.

Thời khóa biểu (Ví dụ)

Chương trình IELTS đảm bảo của CIEC

IELTS/TOEFL

TOEFL
Young
STUDENTSSeries
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Giới thiệu chung và quy trình tuyển sinh của các đại học nước ngoài
Quy trình tuyển sinh của các đại học nước ngoài

PATHW
AY

Các chương trình chuyển tiếp của CIEC sẽ giúp các em có 
được tấm bằng tốt nghiệp từ những đại học danh giá trên 
thế giới 

CIEC – WTC University Link Program(Chương trình liên kết đại học)

Chương trình liên kết đại học (ULP) được cung cấp bởi CIEC và WTC đã thành lập năm 1996 
và là một chương trình đảm bảo cho các sinh viên sau khi hoàn thành khoá học sẽ được nhận 
vào một số trường đại học danh tiếng ở Canada. Trong chương trình này, sinh viên sẽ tốt 
nghiệp trung học tại trường trung học Willowdale ở Ontario và bằng cấp có giá trị để học tại 
các trường đại học ở Canada và các nước phương Tây.

Cebu Ivy Education Center Trường trung học 
Willowdale ở Canada

Các đại học danh tiếng 
ở Canada

Hoàn thành lớp 11 
tại  Philippines
- CIEC “Managed”
- CIEC-CIDEC Program

Có chứng chỉ IELTS
CIEC IELTS
(Tối thiểu IELTS 5.5)

Đăng kí vào chương 
trình ULP
Nhận bằng tốt nghiệp 
trung học ở Ontario, 
Canada

Nhập học vào các 
trường đại học danh 
tiếng (Mcgill University 
etc)

Một trong 10 trường đại học hàng đầu ở Canada
94.5% sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng 2 năm 
Sinh viên quốc tế có thể đăng ký học tất cả các chuyên ngành ( ngoại trừ 
điều dưỡng, tâm lý và giáo dục)
Sinh viên quốc tế đến từ hơn 80 quốc gia, tỉ lệ giữa sinh viên và giảng viên là 
15:1

Các trường đại học đảm bảo sẽ nhận sinh viên sau khi hoàn thành 
chương trình CIEC- WTC ULP 

CIEC luôn hướng tới một tương lai tốt đẹp cho các em
CIEC cung cấp lộ trình trung đến dài hạn để giúp các em có được 
tấm bằng tốt nghiệp trung học, và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tạo 
nền tảng vững chắc trên con đường du học sau này

HELP University ở 
Malaysia

Tốt nghiệp đại học 
(U.S/Canada/Australia/UK)

Tốt nghiệp đại học tại Malaysia / Singapore
(American/British/Australian)

Cebu Ivy Education Center

Bằng tốt nghiệp 
trung học tại 
Philippines

Chứng chỉ tiếng 
Anh 

- CIEC Managed
- CIEC-CIDEC K-12   
  Course
(Điểm trung bình 
đạt trên 60%) 

- CIEC IELTS / TOEFL 
Course
(IELTS 5.5 hoặc cao hơn)

Option A

Option B

OR

Twinning Program – Hệ thống chi nhánh các trường đại học ở nước khác
Nhận bằng tốt nghiệp đại học của Mỹ * Úc* Anh tại Malaysia/ Singapore 
  HELP University: University of Derby, UK (3+0), Anglia Ruskin University, UK (3+0), Trine 
                              University, USA (4+0)
  PSB Academy: University of Newcastle, Australia, University of Wollongong, Australia, 
                           La Trobe University, Australia, Coventry University, Edinburgh Napier 
                           University

Transfer Program – Chương trình chuyển tiếp đại học ở nước ngoài 
(HELP University Pathway)

   US/Canada (Tổng cộng 4 năm) : có thể chọn học 1+3 hoặc 2+2, học sinh sẽ học tại 
                                                        HELP trong 1-2 năm đầu và chuyển đến các đại học ở 
                                                        US/CANADA để hoàn thành chương trình (Không yêu 
                                                        cầu điểm SAT) 
  Australia/UK (Tổng cộng 3 năm) : có thể chọn học 1+2 hoặc 2+1, học sinh sẽ học tại 
                                                          HELP trong 1-2 năm đầu và chuyển đến các đại học   
                                                          ở Australia/UK để hoàn thành chương trình
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PATHW
AY

Hợp tác với khoảng 100 trường đại học ở Bắc Mỹ như Đại học Bang New York, Đại 
học Illinois, Đại học Minnesota, bao gồm 100 trường đại học hàng đầu trên toàn thế 
giới như Đại học Michigan, Đại học Wisconsin, Đại học Texas, Đại học Purdue,…

Ngoài Bắc Mỹ, nhiều sinh viên cũng chuyển sang các trường đại học ở Canada, 
bao gồm 10 trường đại học hàng đầu như Đại học Toronto, Đại học British 
Colombia, Đại học Waterloo, Đại học Simon Fraser, …

HELP cũng cung cấp nhiều lựa chọn khác như chuyển tiếp qua các trường đại học 
đối tác tại Úc, bao gồm 3 trường đại học hàng đầu như ANU (Đại học Quốc gia Úc, 
UM (Đại học Melbourne), UQ (Đại học Queensland),…

Hợp tác với các trường đại học lâu đời ở Anh như Đại học Manchester, Đại học 
Liverpool, Đại học Cardiff, v.v. bao gồm chương trình quốc tế với UOL (Đại học 
London) và Chương trình Twining với UOD (Đại học Derby), ARU (Đại học Anglia 
Ruskin)

USA

CANADA

AUSTRALIA

UK

Đại học HELP ở Malaysia 
Một bước đệm vững chắc để vào các trường đại học danh 
tiếng trên thế giới 

PSB Academy tại Singapore
Một chương trình học giúp sinh viên có được bằng cử nhân 
trong thời gian ngắn nhất

HELP được thành lập vào năm 1986 và là một đại học tư thục được 
xếp hạng cao tại Malaysia
Top 1 Brand Laureate Award về lĩnh vực giáo dục tư thục ở Malaysia
Có tổng cộng 12,000 sinh viên nhập học vào năm 2018 ( Học viên quốc 
tế chiếm khoảng 20%) 

PSB Academy được thành lập năm 1964 và là trường tư thục duy nhất được sở hữu 
bởi Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore 

Trường cao đẳng tư thục tốt nhất tại Singapore năm 2016 

Top 3 trường cao đẳng tư thục được yêu thích bởi các nhà tuyển dụng 

-

-9 tháng 
- Điểm trung bình của 4 môn học chính 
ở lớp 12 phải trên 60%
- Tối thiểu IELTS 5.5
(Không kỹ năng nào dưới 5.0)

- 16 tháng
- Đạt được Diploma hoặc hoàn thành 
chương trình năm 2 hoặc cao hơn ở 
đại học Hàn Quốc 
- Tối thiểu IELTS 6.0
(Không kỹ năng nào dưới 5.5)

Khoá học Foundation
(Tương ứng với lớp 12 )

Diploma
(Tương ứng với đại học năm nhất )

Degree
(Tương ứng với đại học năm 2 và năm 3 )

- Thời gian
- Yêu cầu đầu vào 
- Yêu cầu tiếng Anh 

- 3~6 tháng 
- Điểm trung bình lớp 10 
phải trên 60%
- Tối thiểu IELTS 5.5
(Không kỹ năng nào dưới 5.0)

Có liên kết với nhiều đại học tại Úc và UK
Có được tấm bằng cử nhân tại các trường đại học nước ngoài trong vòng 25 
tháng sau khi tốt nghiệp trung học

Nhập học tại đại học HELP, và nhận bằng tốt 
nghiệp của các đại học nổi tiếng
Học tại HELP từ 1-2 năm đầu và sẽ chuyển tiếp đến các đại học danh 
tiếng để hoàn thành chương trình học còn lại

Australia
University of 

Newcastle
University of 
Wollongong

La Trobe 
University

Coventry 
University

Edinburgh 
Napier 

University

UK UKAustralia Australia USA USA
University of 

Wisconsin
University of 

Illinois
University of 
Queensland

Australian National 
University

University of 
Manchester

Top 54 Top 59 Top 49 Top 20 Top 34

Australia Australia UK
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Chương trình ACT ELP
ACT ELP là English Language Programs (ELP) dành cho các học viên muốn học tiếng Anh để sử dụng hiệu quả trong môi trường 
học thuật và giao tiếp thông thường.
Chương trình được thiết kế nhằm:
Tạo điều kiện cho học viên xác định và phát triển các kỹ năng, chiến lược học ngoại ngữ hiệu quả hơn và học “cách học”
Phát triển toàn diện bốn kỹ năng tiếng Anh chính (nghe, nói, đọc, viết).
Phát triển nhận thức và hiểu biết về văn hoá các nước nói tiếng Anh.
Các lớp học của CIEC được cung cấp dưới sự kiểm soát của ACT, từ đào tạo giáo viên đến tất cả sách giáo khoa, giáo trình và đánh 
giá, và chứng chỉ của nó được cấp riêng bởi tổ chức ACT sau khi hoàn thành một cấp độ.

Đối với học sinh tiểu học và có trình độ thấp, sẽ được học các tiết nhóm các kỹ năng Listening, Writing và Grammar.

Skill LV 1~2 LV 3~4 LV 5~6

Reading Very Easy Reading 3rd 1~2
American Textbook Big Book 1

Very Easy Reading 3rd 3~4
American Textbook Big Book 2~3 American TextBook BigBook 4~6

Listening Listening Starter 2nd 1~2
Listening Time 1~2

Listening Starter 2nd 3
Listening Time 3

Listening Success 2~3
Listening Jump 2~3

Speaking Speaking Time 1~2
Speaking Drive 1~2

Speaking Time 3
Speaking Drive 3 Speaking Tutor 3A/B

Writing Very Easy Writing 1~2
Guided Writing 1~2

Very Easy Writing 3
Writing Starter 2nd 1

Writing Starter 2nd 2~3
Writing Tutor 3A/B

Vocabulary Basic Reading 400 Key Words 1~2 Basic Reading 400 Key Words 3
1000 Basic English Words 1~2

1000 Basic English Words 3~4
4000 Essential English Words 1~2

Grammar Grammar Starter 1~2
Grammar Planet 1~2

Grammar Starter 3
Grammar Planet 3

Grammar Success 2~3
Early Grammar 2~3

Skill LV 1~2 LV 3~4 LV 5~6

Reading Reading Jump 1~2
Power Reading 1

Reading Jump 3
More School Subject Reading 
2nd 2~3

Core Nonfiction Reading 2~3
Reading Jump Plus 1~2

Listening
Listening Success 4~5
Listening to the News : Voice of 
America 1

Developing Listening Skills 1~2
Listening to the News : Voice of 
America 2

Developing Listening Skills 3
Target Listening 1~2
Listening to the News : Voice of 
America 3

Speaking Just Speak Up 1~2
Getting Ready for Speech

Just Speak Up 3
For & Against 1~2

Hot Topics 1~2
Talk A Lot 2~3

Writing Writing Bright 1~2
Writing Tutor Plus 1

Writing Bright 3
Write On 1

Write On 2~3
Essay Writing 1~2

Vocabulary 4000 Essential English Words 1~2 4000 Essential English Words 3~4 4000 Essential English Words 5~6

Grammar Active English Grammar 2nd 1~2 Active English Grammar 2nd 3~4 Active English Grammar 2nd 5~6

Giới thiệu giáo trình tại CIEC

Phương pháp dạy tiếng Anh của CIEC bắt đầu từ việc kết hợp 
sử dụng các giáo trình tiếng Anh được phát triển riêng cho 
học sinh các nước không nói tiếng Anh và đội ngũ giáo viên 
Filipino giàu kinh nghiệm và có hiểu biết sâu sắc với các học 
sinh đến từ những quốc gia này.

Lớp Man to Man Lớp nhóm
(trên Level 3, học sinh cấp 2)

Chương trình giảng dạy hiệu 
quả nhất thông qua các giáo 
viên người Filipino đã quen 

thuộc với nội dung giáo trình 
giảng dạy dành cho học sinh 
trong môi trường EFL (English 

as a Foreign Languages)

Chúng tôi cung cấp một chương 
trình nhóm tối ưu, trong đó học 

sinh có thể trải nghiệm tiếng 
Anh học thuật theo phong cách 
giảng dạy của Mỹ bằng chương 

trình  ACT.

Giải pháp dạy tiếng Anh cho 
các em đang trong độ tuổi đi 

học 

được thiết kế dựa trên 
chương trình tiếng Anh 
dành riêng cho các học 

sinh ở những nước không 
nói tiếng Anh.

- Above Elementary Level

- Elementary Level

BOOKS



4140

Capital pháp giảng dạy

Khóa tiếng Anh online

Giờ học

2 / 3 / 5 buổi một tuần
25 phút hoặc 50 phút

Giáo viên có bằng cấp và 
nhiều năm kinh nghiệm 

với việc dạy online
School-Net

Nhóm giáo viên Phần mềm được sử dụng là

http://onlineciec.com

ONLINE

Tại sao nên chọn tiếng Anh Online?

      Các khoá học trong chương trình

Giáo trình của khoá tiếng Anh Online  giống với giáo trình được sử dụng tại trường CIEC.
Tham gia một khoá học tiếng Anh Online trước khi đến Cebu có thể tăng gấp đôi hiệu quả 

việc cải thiện kỹ năng Tiếng Anh của học sinh.

Dựa vào kết quả của các bài kiểm tra cấp độ mà lớp học của học sinh sẽ được 
điều chỉnh phù hợp.

Học sinh sẽ hạn chế được sự vắng mặt trong các lớp học vì các bạn có thể 
thay đổi thời khoá biểu của mình linh hoạt

Không giới hạn về không gian

Dễ dàng ôn tập bài cũ thông qua các bản thu lại

Học sinh sẽ tập trung hơn thông qua phương pháp học 1 thầy 1 trò

Giáo trình đa dạng và được chọn lọc

Tạo thói quen học tiếng Anh hàng ngày

Lựa chọn thời gian hợp lí nhất

Môi trường học ngôn ngữ hiệu quả

Điều chỉnh lớp học dựa trên các bài kiểm tra

IRất hữu ích cho học sinh khi học tiếng Anh và tiếp thu ngôn ngữ thông qua việc 
luyện tập lặp đi lặp lại.

đó là cách tốt nhất giúp các học sinh tiếp thu bài.

Tăng được sự hứng thú của học sinh với giáo trình hay và nội dung thu hút.

Sử dụng tiếng Anh mỗi ngày là phương pháp tốt nhất để tăng khả năng giao 
tiếp tiếng Anh của học sinh

Học sinh có thể tự mình chọn thời gian phù hợp nhất cho lớp học của họ.

Học sinh có thể học và sử dụng tiếng Anh thành thục bằng cách thực hành 
lặp đi lặp lại hàng ngày vào những giờ học.

Khoá giao
tiếp cho
Junior 

Dành cho học viên 
có cấp độ Beginner 
- Advanced , CIEC 
chuẩn bị nền tảng 
để cải thiện các kỹ 

năng tiếng Anh trong 
các môn học và tình 
huống khác nhau.

Khoá giao 
tiếp dành cho 

người lớn
Dành cho sinh viên 
đại học, người đi 

làm. Những bài học 
bao gồm các cuộc 

trò chuyện đơn giản 
để tranh luận và 

nhập vai bằng các 
giáo trình khác nhau. 

Thông qua các bài 
học họ có thể cải 

thiện và thành thạo 
tiếng Anh theo cách 

của riêng của họ.

Khoá chuẩn bị 
cho các chứng 
chỉ tiếng Anh 
Trong khóa học này, 
học sinh có thể phát 
triển các chiến lược 
cho kì thi của mình 
và chuẩn bị cho bài 

kiểm tra thực tế 
thông qua từng lớp 

học về từ vựng chính 
và các dạng bài trong 

kì thi đó 

Khoá tiếng Anh 
thương mại 

(Business english) 
Các học sinh có thể thành 
thạo cách sử dụng thực tế 
của tiếng Anh thương mại 

bằng cách học và thực hành 
trong các tình huống kinh 

doanh khác nhau.
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Khóa tiếng Anh online

Với tiếng Anh Online ở CIEC, bạn có thể học tiếng Anh bất cứ lúc 
nào bạn muốn và bạn có thể yêu cầu thêm các lớp tăng cường 

theo nhu cầu của bạn

Quy trình của lớp học online tại CIEC

Xem trước Lớp học

Đánh giá Ôn tập

BƯỚC 1

Làm quen với nội dung của lớp học 
trước khi bắt đầu lớp

CIEC cung cấp cả khóa Online và các khóa học trực tiếp tại trường, vì vậy sau khi các 
em học sinh kết thúc khóa học tại trường thì các em vẫn có thể học tiếp chương trình 

của mình thông qua khóa Online với những thầy cô đã dạy các em tại CIEC.

Học lớp 1:1 chuyên sâu với giáo viên 
Filipino

Đánh giá hàng ngày và hàng tháng cho 
từng học sinh

Nhận phản hồi thông qua việc xem lại 
video clip đã ghi trong các buổi học

Hướng dẫn cách sử dụng hệ thống học 

ONLINE

http://onlineciec.com

Why CIEC?

CIEC Online cung cấp 
lịch học tập của riêng 
bạn, sử dụng thiết bị 

của riêng bạn và người 
hướng dẫn của riêng 

bạn!

Lịch học của riêng bạn

Bạn luôn luôn có thể 
học tiếng Anh dựa trên 
lịch trình của riêng bạn 
và có một lớp gia cố để 
đáp ứng nhu cầu của 

bạn.

Thiết bị của bạn

Toàn bộ chương trình 
học tiếng Anh online 
tại CIEC được tối ưu 

hóa cho tất cả các thiết 
bị bao gồm điện thoại 

thông minh và máy tính. 

Lớp 1: 1 

Giáo viên dạy lớp 1:1 là 
những giáo viên giàu 

kinh nghiệm và có các 
chứng chỉ về tiếng anh 

như TESOL, IELTS…

BƯỚC 4

BƯỚC 2

BƯỚC 3

My Class 

Learning 
Evaluation 

Additional 
Service

Analysis of 
Results

Monthly 
Evaluation 
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Cơ sở vật chất

Cafeteria

Swimming Pool

Twin Room 

Dining Room Coffee Pot Tableware

Shoe RackToiletFirst Floor

InductionMicrowave

Triple Room 

Townhouse

※ Mỗi căn nhà sẽ có giáo viên tiếng Anh sống tại tầng trệt
※ Tea time: Giờ học tiếng Anh miễn phí mỗi đêm (Thứ Hai ~ Thứ Sáu 

21:30 ~ 22:30)
※ Dịch vụ xe buýt đưa đón qua lại giữa hai khuôn viên
※ Có tổng cộng 10 căn nhà, và 6-8 học sinh sẽ ở trong một căn nhà

Khuôn viên chính

※ Ký túc xá trong khuôn viên chính có nhiều loại phòng và sức chứa lên đến 200 học 
sinh

※ Các lớp học dựa trên phương pháp “Holistic” trong việc dạy các kỹ năng đọc, viết, 
nghe và nói tại 70 phòng học 1:1

※ Các khóa học đa dạng khác được dạy tại hồ bơi và các phòng chức năng
※ Sử dụng chính sách EOP ( English Only Policy) trong khuôn viên trường giúp tối đa 

thời gian các em sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày.

GALLERY

Kindergarten
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Cơ sở vật chất

Kindergarten A Dinner Table

Daily Supplies Dinning

Twin Room

Presentation

Triple Room

A Communal Kitchen Place

Nursery ClassChinese Class

AVR

Group ClassMan to Man Class

GALLERY
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Các hoạt động

Volunteer Activity Ocean Activity

Oslob_Whale Shark

Hopping Tour

Island Zipline Papa kit's

Hopping Tour

Plantationbay Resort

Survival GameCart Zone

West Lagoon City Tour_Temple

Ice RinkMarket Place

ACTIVITY
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출국 준비사항 / 환불규정

Vật dụng Chuẩn bị khi đến Philippines

Passport, Visa
Bạn phải đảm bảo rằng hộ chiếu còn hiệu lực trên 6 tháng tính từ ngày xuất cảnh. 
Giữ hộ chiếu cẩn thận và nên photo vài bản phòng hờ và chụp hình lưu lại trong điện thoại
Vui lòng kiểm tra xem thị thực nhập cảnh vào Philippines có cần hay không trước

Vé máy bay Bạn phải kiểm tra lịch trình của chuyến bay trước và giữ một bản sao của vé máy bay đề phòng bị 
mất

Tiền mặt, thẻ tín dụng, 
debit

Khi đổi tiền từ USD sang Peso, hãy đổi những tờ có mệnh giá cao (50, 100USD)
USD mệnh giá nhỏ sẽ có tỷ giá thấp hơn bình thường.
Bạn nên mang theo thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ để sử dụng ở nước ngoài 
Thẻ ngân hàng Citi có lệ phí thấp nhất

Bảo hiểm du lịch Nên mua bảo hiểm du lịch vì lý do an toàn khi đi du học tại Philippines 
Đưa cho người phụ trách giữ bản sao và giấy chứng nhận bảo hiểm

Ảnh thẻ 2 ảnh thẻ cho SSP (4.5Cm X 4.5Cm)
2 ảnh thẻ size hộ chiếu hoặc size 3x4

Thuế nhập cảnh cho trẻ 
dưới 15 tuổi

Trẻ dưới 15 tuổi khi nhập cảnh vào Philippines cần đóng thuế nhập cảnh là 3.120 peso. Bạn chỉ có 
thể đóng bằng peso vì vậy hãy đổi trước một ít tiền peso ở Việt Nam để đóng thuế nhập cảnh.

Giấy khai sinh Đem theo 1 bản sao

Các giấy tờ khác Bạn nên in thư mời nhập học của trường và giấy xác nhận về việc đón tại sân bay và xuất trình khi 
được yêu cầu ở bước nhập cảnh.

Vật dụng Chuẩn bị cho việc học tại Philippines
Từ điển Đem theo kim từ điển hoặc từ điển bỏ túi

Sách tham khảo Đem theo sách ngữ pháp bằng tiếng việt, truyện hoặc tiểu thuyết yêu thích để đọc lúc rảnh

Dụng cụ học tập Có thể mua tại Philippines

Sổ tay bỏ túi Dùng để ghi chép từ vựng học hàng ngày

Vật dụng Quần áo và các vật dụng khác
Quần áo Áo sơ mi ngắn tay và dài, áo khoác mỏng, quần ngắn và dài, quần áo ngủ, đồ lót, vớ, mũ vv

Đồ dùng cá nhân Mỹ phẩm, kem đánh răng, xà phòng, dầu gội đầu, khăn tắm, máy sấy tóc vv (Có thể mua tại địa phương)

Kem chống nắng Kem chống nắng có SPF cao để hoạt động ngoài trời và dưới nước

Giầy dép Dép lào, giầy bata,…

Đồ bơi, kính bơi Nên mang theo hai bộ đồ bơi/ kính bơi để tham gia các hoạt động bơi lội như đi công viên nước, đi đảo…

Thuốc Thuốc cảm lạnh, giảm sốt, thuốc tiêu chảy, thuốc nhức đầu, thuốc tiêu hóa, thuốc dị ứng, thuốc đuổi 
muỗi, và các loại thuốc đặc biệt khác mà bạn phải dùng

Ổ cắm điện Philippines sử dụng ổ cắm dẹp nên cần đem theo ổ chuyển đầu cắm

1. Trước khi khởi hành

A. Nếu học sinh hủy khóa học 4 tuần trước ngày xuất cảnh thì có thể nhận lại toàn bộ học phí trừ phí đăng kí 100 USD 

B. Nếu học sinh hủy khóa học trong vòng 4 tuần tính từ ngày khởi hành dự kiến, có thể nhận lại mọi chi phí trừ phí đăng kí 100 
USD và học phí của 2 tuần.

2. Sau khi khởi hành

A. Nếu học sinh hủy khóa học ngay khi đến trường, tất cả các khoản phí sẽ được hoàn lại trừ phí đăng kí 100 USD và học phí 
của 4 tuần

B. Nếu học sinh hủy sau khi bắt đầu khóa học, số tiền hoàn trả sẽ được tính tỷ lệ theo đơn vị 4 tuần, và được hoàn 50% của số 
tuần còn lại

C. Trong trường hợp thời gian đào tạo đã vượt quá 50%, học sinh sẽ không được hoàn lại tiền.

D. Tất cả tiền hoàn lại sẽ được thAnh toán trong vòng một tháng (30 ngày) thông qua nơi học sinh đăng kí khóa học (trung tâm 
du học, cá nhân…)

E. Nếu do hiếu hỷ, bệnh nặng cần điều trị, người thân qua đời mà học sinh cần phải nghỉ học giữa chừng thì nhà trường sẽ 
hoàn 60% số tiền tính trên thời gian còn lại, tuy nhiên học sinh phải nộp giấy cáo phó, thiệp mời, giấy khám chữa bệnh mới 
được hoàn tiền.

1. Khi bạn đến sân bay quốc tế Manila, vui lòng di chuyển đến quầy làm thủ tục nhập cảnh hãy chuẩn bị sẵn hộ chiếu, vé 
máy bay hai chiều, thư mời nhập học và phiếu Arrival card

2. Trong trường hợp học viên dưới 15 tuổi, thì người bảo hộ sẽ khai báo với hải quan và đóng 3,120 peso thuế nhập cảnh 
và chuyển đến quầy để nhập cảnh sau khi điền các giấy tờ cần thiết.

3. Khi đi qua quầy nhập cảnh, nếu hải quan hỏi về mục đích nhập cảnh của bạn, bạn có thể trả lời là “STUDY”

4. Sau khi nhập cảnh xong, bạn sẽ làm các thủ tục check in và chuẩn bị cho chuyến bay từ Manila- Cebu.
   Khi bạn đế sân bay Cebu, sau khi lấy hành lý xong hãy di chuyển ra ngoài, nhân viên của CIEC sẽ  chờ và đón bạn về 

trường. Mất khoảng 20- 25 phút di chuyển từ sân bay về đến trường CIEC.

1. Số hiệu passport 
2. Tên họ của bạn 
3. Tên của bạn
4. Tên đệm 
5. Ngày tháng năm sinh
6. Quốc tịch
7. Giới tính7. Giới tính
8. Địa chỉ nhà ở Việt Nam
9. Địa chỉ trường CIEC
10. Số điện thoại
11. Nghề nghiệp
12. Chứng minh nhân dân 
      ( Không điền)
13. Số hiệu chuyến bay13. Số hiệu chuyến bay
14. Nơi xuất phát
15. Số hiệu thẻ ACR ( không điền)
16. Lí do của chuyến đi
17. Chữ kí
18. Ngày hạ cánh

Các vật dụng cần chuẩn bị

출국 준비사항Chuẩn bị trước khi xuất cảnh

출국 준비사항Chính sách hoàn tiền của CIEC

Arrival Card Immigration Table Pickup Point 1F

INFORM
ATION

출국 준비사항Hướng dẫn về nhập cảnh



Minoza st., Brgy, Tigbao Talamban Rd, Cebu City 6000, Philippines

CEBU Center

Tel : +63-32-238-9302 / 070-4350-1612 Globe +63-917-722-3133

Office Building, Imperia 
Garden, 143 Nguyen Tuan, Thanh Xuan, Hanoi.

VIETNAM Office

Tel : +84 967 855 542
e-mail : ciecphil.vn@gmail.com

CIECinVietnam
ciecinvietnam
CIDEC CIEC

www.ciecglobal.com


