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【ABOUT US - VỀ CHÚNG TÔI】 

Trường Anh ngữ Cebu ESL & Travel INC được thành lập vào năm 2015, là học viện Anh ngữ duy 

nhất ở Philippines có đội ngũ giáo viên đạt chứng nhận TKT ( Chứng Chỉ Giảng Dạy Tiếng Anh). 

Chúng tôi cam kết cung cấp cho học viên một môi trường học ngoại ngữ chuyên nghiệp và 

thân thiện với mức giá phải chăng. Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp học viên nâng cao khả năng 

ngôn ngữ trong các lĩnh vực chuyên ngành với kết quả tốt nhất. 

 

 

◆Thông Tin Về Trường 

Tên Cebu ESL & Travel INC (CET) 

 Năm Thành Lập 2015 

Địa Chỉ 888 Maroo Building, Paseo Saturnino, Banilad, Cebu City, 
Philippines 6000 

SĐT (63) 9326-130-380, (63) 9272-728-805,(032) 530-3677 

Email info@cet-cebuesl.com / operations@cet-cebuesl.com  

SSP No. SBM-15-TVET-060 

Quy Mô 45 học viên. 

Cơ Sở Vật Chất Các lớp học, Thư viện và KTX đều được trang bị đầy đủ các tiện 

ích như Internet và mạng Wi-Fi. 

Các Loại Phòng KTX Phòng Đơn, Phòng Đôi, Phòng Ba, hoặc học viên sẽ được sắp xếp 

một nơi ở khác ngoài KTX (theo nhu cầu). 

Các Bữa Ăn * Trong Tuần : Ba bữa một ngày (Sáng, Trưa và Tối) 
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* Cuối Tuần : Hai bữa một ngày (Sáng + Trưa, Tối) 

Các Dịch Vụ Đưa đón tại sân bay，Giặt giũ, Vệ sinh phòng，Wi-Fi，Nhà ăn, 

Phòng khám y tế. 

Ngày Bắt Đầu Khóa Học Thứ Hai hằng tuần. 

 

 

【TẠI SAO HỌC TIẾNG ANH CÙNG CHÚNG TÔI?】 

Nếu mục đích của bạn là học tiếng anh với đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp và đầy kinh nghiệm 

với bằng cấp Cambridge TKT thì CEBU ESL & TRAVEL INC là lựa chọn tốt nhất của bạn. 

  

1. VỊ TRÍ THUẬN TIỆN 
Nằm ngay Paseo Saturnino, đường Maria Luisa, thành phố Cebu. Rất thuận tiện và an toàn. Có 

nhiều quán ăn, cửa hàng, cà phê, siêu thị, phòng gym, massage và rạp phim chỉ cách vài phút đi 

bộ từ trường. 

 

2. ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 
Chúng tôi là học viên duy nhất có đội ngũ giáo viên được chứng nhận bởi Cambridge TKT. Giáo 

viên chúng tôi là những người nói thông thạo tiếng Anh và được đào tạo để tìm những bài học 

phù hợp với  sở thích của học viên nhất, giúp học viên có thêm động lực và tự tin trong việc 

học. Đồng thời tạo ra một môi trường học tập hiện đại đòi hỏi học viên phát triển khả năng 

ngôn ngữ trong mọi khía cạnh một cách nhanh chóng nhất. 

 

3. BẦU KHÔNG KHÍ 
Bầu không khí tại CET vô cùng ấm áp và thân thiện. Bạn sẽ cảm thấy mình là một phần của một 

đại gia đình, gặp gỡ nhiều bạn bè thân thiện từ nhiều quốc gia. Ăn trưa cùng với giáo viên sẽ 

tạo cơ hội cho học viên có thêm nhiều cuộc hội thoại bằng tiếng Anh hơn. 

 

4. CÁC KHÓA HỌC CHẤT LƯỢNG VỚI GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG 
Mục đích của chúng tôi là đảm bảo cho học viên có cơ hội phát triển khả năng ngoại ngữ của 

họ nhanh nhất có thể. Các chương trình tiếng Anh được thiết kế để cải thiện tiếng Anh của họ 

một cách hiệu quả và thú vị. 
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5. ĐỜI SỐNG CỦA HỌC VIÊN VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA 
Một tuần của học viên CET sẽ bao gồm các hoạt động điển hình: Morning Circle mỗi ngày, 

đánh giá nhóm, giờ ăn trưa với các giáo viên, học viên khác, trò chuyện thân thiết cùng giáo 

viên, mua sắm và tận hưởng dịch vụ mát-xa miễn phí. 

Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các chuyến đi cuối tuần, các hoạt động du ngoạn đến các 

địa điểm được yêu thích nhất trên khắp Cebu. Các hoạt động là tùy chọn và học viên luôn 

được chào đón đăng ký trước theo lịch trình, bao gồm Island Hoping (du ngoạn cụm đảo), 

trekking thác núi, lặn cùng cá mập, Zip Lining (đu dây), bơi lội, các resort bãi biển, tham quan 

bảo tàng, các địa điểm có ý nghĩa tôn giáo và lịch sử, tham gia các lễ hội và xem phim,.. 

 

6. NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐẶC TRƯNG TẠI TRƯỜNG 
- Kiểm Tra Nhanh ( Flash Test ) : Học viên sẽ có một bài kiểm tra ngắn mỗi ngày đều đặn để 

đánh giá tổng quát những kỹ năng đã học trước đó. 

 

- Đàm Thoại ( Talk Time) : Lớp học đặc biệt trong 10 phút sẽ giúp học viên có cơ hội thể hiện 

bản thân trong các tình huống hằng ngày nhằm hoàn thiện và phát triển khả năng ngoại ngữ 

cho học viên. 

 

- Thuyết Trình : Đối với các khóa học tiếng Anh thương mại sẽ được chọn chuẩn bị một chủ đề 

và trình bày về nó (bài kiểm tra cuối khóa) . 

 

- Kỹ Năng Đọc Sách Báo : Hoạt động được tổ chức mỗi cuối tuần trong vòng 50 phút và học 

viên sẽ viết 1 phản hồi ngắn gọn về bài báo đó. 

 

- Mô Phỏng Giao Tiếp Thực Tế : Giúp học viên có cơ hội đi giao lưu với các giáo viên bên ngoài 

lớp học để thực hành giao tiếp một cách tự nhiên hơn. 

 

- Chỉ Dùng Tiếng Anh Để Giao Tiếp (English Only Policy - EOP) : EOP không chỉ để cải thiện tiếng Anh 

cho học viên, mà còn tạo ra một môi trường nơi học viên sử dụng tiếng Anh hoàn toàn để giao tiếp. 
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【CÁC KHÓA HỌC - NƠI BẠN CÓ THỂ HOÀN THÀNH ƯỚC MƠ 

NGOẠI NGỮ】 

Tên Khóa Học Cấu Trúc Lớp Học 

General English Intensive 

Course ( Khóa Tiếng Anh Nâng 

Cao) 

*Lớp 1:1 – 6 lớp (300 phút) 

*Lớp 1:4 hoặc 1:8 – 2 lớp (100 phút) 

Những học viên mới đầu sẽ thay lớp 1:8 bằng lớp 1:2 

General English Standard 

Course ( Khóa Tiếng Anh Căn 

Bản) 

*Lớp 1:1 – 4 lớp (200 phút) 

*Lớp 1:4 hoặc 1:8 – 2 lớp (100 phút) 

Những học viên mới đầu sẽ thay lớp 1:8 bằng lớp 1:2 

General English Light Course 

( Khóa Tiếng Anh Vỡ Lòng)  

*Lớp 1:8 hoặc lớp 1:4 – 2 lớp (100 phút) 

*Lớp 1:1 – 2 lớp (100 phút) 

Exam English Intensive Course 

(TOEFL/TOEIC/IELTS NÂNG 

CAO) 

*1:4 Lớp Tiếng Anh Tổng Quát – 2 lớp (100 phút) 

*1:1 Exam English class – 6 lớp (300 phút) 

Yêu Cầu : Pre-Intermediate 

Exam English Standard Course 

(TOEFL/TOEIC/IELTS CƠ BẢN) 

*1:4 Lớp Tiếng Anh Tổng Quát – 2 lớp (100 phút) 

*1:1 Exam English class – 4 lớp (200 phút) 

Yêu Cầu : Pre-Intermediate 

Business English Intensive 

Course (Khóa Tiếng Anh 

Thương Mại Nâng Cao) 

*1:4 Lớp Tiếng Anh Tổng Quát – 2 lớp (100 phút) 

*1:1 Lớp Tiếng Anh Thương Mại – 6 lớp (300 phút) 

Yêu Cầu : Pre-Intermediate 

Business English Standard 

Course (Khóa Tiếng Anh 

Thương Mại Cơ Bản) 

*1:4 Lớp Tiếng Anh Tổng Quát – 2 lớp (100 phút) 

*1:1 Lớp Tiếng Anh Thương Mại – 4 lớp (200 phút) 

Yêu Cầu : Pre-Intermediate 
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TKT Course (CHỨNG CHỈ GIẢNG 

DẠY TIẾNG ANH) 

*1:1 Lớp Tiếng Anh Tổng Quát – 2 lớp (100 phút) 

*Lớp Tập Thể TKT – 6 lớp (300 phút) 

Yêu Cầu : Pre-Intermediate 

Tiếng Anh Chuyên Ngành  

(Khách Sạn, Y Tế, Cabin, Phi 

Hành Đoàn, Hàng Không, Du 

Lịch) 

Học viên có thể học lớp 1:1 với bất kỳ chuyên ngành nào 

cùng với các lớp tiếng Anh Tổng Quát và Thương Mại 

của họ. 

Yêu Cầu : Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate 

 
  CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP   

Những học viên thực tập sẽ có cơ hội làm việc và gắn bó với những người dày dặn kinh 

nghiệm trong nhiều lĩnh vực, tham dự và tổ chức các cuộc họp, thực hiện các nghiên cứu, 

phân tích và được đào tạo cụ thể trong lĩnh vực mà học viên quan tâm. 

 

【THỜI KHÓA BIỂU HÀNG NGÀY】 

Thứ Hai - Thứ Năm Thứ Sáu Hoạt động 
7:00 - 8:00 7:00 - 8:00 Bữa sáng 

8:00 - 8:20 8:00 - 8:20 Morning circle/ Talk time 

8:20 - 9:10 8:20 - 9:05 Lớp học 1 

9:15 - 10:05 9:10 - 9:55 Lớp học 2 

10:20 - 11:10 10:10 - 10:55 Lớp học 3 

11:15 - 12:05 11:00 - 11:45 Lớp học 4 

12:05 - 13:05 11:45 - 12:35 Bữa trưa 

13:05 - 13:55 12:35 - 13:20 Lớp học 5 

14:00 - 14:50 13:25 - 14:10 Lớp học 6 

15:05 - 15:55 14:25 - 15:10 Lớp học 7 

16:00 - 16:50 15:15 - 16:00 Lớp học 8 

18:00 - 19:00 18:00 - 19:00 Bữa tối 
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【CƠ SỞ VẬT CHẤT】 

CET cung cấp một môi trường KTX sạch sẽ, thuận tiện và an 

toàn cho học viên. 

Học viên có thể chọn  phòng đơn, phòng đôi, phòng ba hoặc phòng 4 

 

Mỗi phòng được lắp đặt máy điều hòa, giường ngủ, nhà vệ sinh, phòng tắm, tủ đồ, bàn ghế 

học và kệ sách. 

 

Hệ thống mạng Wi-Fi hoạt động khắp khu vực lớp học và KTX. 

Trải nghiệm tại KTX là sự kết hợp hoàn hảo giữa cuộc sống tự lập và tương tác với mọi người. 

 

CET cung cấp nhiều dịch vụ giúp cuộc sống ở KTX của học viên dễ dàng 
hơn 

 Dịch Vụ Vệ Sinh  Chúng tôi cung cấp dịch vụ dọn dẹp 3 lần/tuần. Drap giường được 

thay 1 lần/tuần. 

Dịch vụ dọn phòng KTX bắt đầu từ 7:30 AM tới 5:00 PM (Thứ Hai - 

Thứ Sáu) 

Dịch Vụ Giặt Giũ  Chúng tôi thu gom quần áo của bạn 3 lần/tuần, được xử lý và trả 

lại vào ngày tiếp theo. 

Các Bữa Ăn Các bữa ăn hợp vệ sinh và ngon miệng được phục vụ 3 bữa/ngày. 

 


