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SUBIC
Philippnies có một đặc khu kinh tế là thành phố SBMA đang phát triển mạnh mẽ trong 

nền kinh tế toàn cầu, chất lượng về môi trường đô thị, cơ sở vui chơi giải trí và là nơi 
an toàn nhất Philippines. Subic được biết đến là một điểm du lịch hàng đầu ở Philippines, vì 
được thiên nhiên ưu đãi có đầy đủ cả núi, biển và rừng.

Philippines
Subic là một khu vực tự trị tại Philippines, dựa trên luật pháp riêng gần 
giống với luật liên bang Hoa Kỳ, là nơi an toàn với hệ thống an ninh 
bậc nhất ở Philippines, với hơn 1.600 nhân viên cảnh sát phụ trách. 

Tiếng Anh của người Mỹ 
Nơi này đã từng là căn cứ hải quân Hoa Kỳ gần 100 năm và cũng là cái 
nôi của tiếng Anh kiểu Mỹ. Chính vì vậy đây sẽ là một môi trường học 

Đặc khu kinh tế của Tổng thống
Không chỉ người nước ngoài, mà các quan chức giàu có và cao cấp của Philippines đã hình thành lên tầng lớp 
thượng lưu ở Subic chính vì vậy nơi đây đã được quy hoạch, có hệ thống cơ sở hạ tầng tốt, bao gồm dịch vụ 
chăm sóc y tế và sinh hoạt. Gần đây du lịch nơi này đã thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước tới 
tham quan.

Cơ sở hạ tầng và môi trường sống hiện đại
Subic là một khu vực được trang bị đầy đủ với các cơ sở vật chất như: bệnh viện, trường học, cửa hàng miễn 
thuế, trung tâm mua sắm và mạng lưới vận tải thuận lợi do Hải quân Mỹ phát triển để phục vụ cho các quốc 
gia tiên tiến. 

Subic

Khu vực an toàn nhất

tập lý tưởng để cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.

http://www.keystonesubic.com
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Subic là nơi có bầu không khí trong lành và môi trường thiên nhiên 
phong phú, bên cạnh đó có các hoạt động thể thao và giải trí khác 
nhau như: sân golf, câu lạc bộ du thuyền, chương trình biểu diễn cá 
heo, thám hiểm rừng rậm, lặn biển, câu cá, bơi, bowling, quần vợt, 
bóng rổ, v.v ... với chi phí phải chăng. Chính vì vậy đây sẽ là nơi có 
nhiều dịch vụ giải trí mà bạn có thể trải nghiệm một cách tốt nhất.

Khi đến sân bay Clark ở Philippines, sân bay Clark chỉ cách Subic 30 
phút lái xe, cách thủ đô Manila 350 dặm về phía nam. 

Các hoạt động thể thao và giải trí

Điều kiện vị trí thuận lợi 

Why the SUBIC?

Subic là một khu vực an toàn với mức đánh giá cao nhất trong hệ thống cảnh báo du lịch lần 
4 do Bộ Ngoại giao và Thương mại chỉ định. Đặc khu Kinh tế Tự do (SBMA) là khu vực kiểm 
soát người nhập cảnh và là nơi an toàn nhất tại Philippines.

• Là khu vực duy nhất ở Philippines cấm súng .
• Dân số ít hơn 2.000 người nhưng có đến 1.600 sĩ quan cảnh sát. 
• Không có các hoạt động giải trí về đêm .
• Không được vào khu vực này nếu không có thị thực, hộ chiếu, giấy tờ tuỳ thân hoặc người dân địa. 

phương mà danh tính không rõ ràng. 
• Không cho phép xe jeepneys và xe ba bánh đi lại vì xảy ra nhiều vấn đề trộm cắp và không an toàn. 
• Là nơi mà người nước ngoài thường xuyên đầu tư vào.

Đặc điểm của Đặc khu kinh tế tự do Subic(SBMA)

][

Một số khu vực Du lịch
Thành phố Subic, đảo Boracay, đảo Bohol và đảo Cebu 
Mactan (Lapu-Lapu City)

Một số khu vực hạn chế đi lại
Ngoại trừ khu vực 1, một số nơi ở khu vực 3, những 
khu vực còn lại không nên đi lại

Một số khu vực không nên đi lại
Mindanao (ngoại trừ thành phố Davao, Cagayan), 
Zamboanga, Basilan, Sulu, quần đảo Tawi-Tawi, phía 
nam Đảo Palawan, thành phố Puerto Princesa
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EYSTONE
Philippines có vị trí địa lý gần với Việt Nam và mặt bằng chung rẻ hơn các nước nói tiếng 

Anh khác. Điều này là một lợi thế để nhanh chóng cải thiện tiếng Anh trong một thời 
gian ngắn với chi phí phải chăng.

Sở hữu cơ sở đào tạo độc quyền
vật chất đều được xây mới và hiện đại, chúng tôi tin rằng đây là trường ngôn 
ngữ tốt nhất ở Philippines, được thiết kế và xây dựng để sinh viên luôn cảm 
thấy an toàn và thoải mái khi học tập tại đây.

Hệ thống quản lý học viên
quản lý tất cả các khóa học của học viên từ khi đăng ký đến khi hoàn thành 
chương trình học thông qua hệ thống ERP độc quyền và hệ thống KMS. Vì 
vậy học viên có thể kiểm tra tất cả quá trình học cũng như kết quả học tập        
của mình.

BPSU ESL CENTER
học hàng đầu của Bataan đã góp phần tạo nên sự phát triển của Philippnies, có sáu cơ sở 
trong đó BPSU ESL CENTER là cơ sở được thành lập vào năm 2007. KEYSTONE là một trung 
tâm ESL chuyên nghiệp tại BPSU ESL CENTER, chúng tôi luôn nghiên cứu các phương pháp 
giảng dạy và các lớp học đạt tiêu chuẩn chương trình đào tạo thực tế tại các trường đại 
học, trao đổi và phát triển chung chương trình giảng dạy.

Tất cả các cơ sở 

Chúng tôi có một hệ thống 

:Đại học BATAAN PENINSULASTATE là một trường đại 

Giảng viên từ các trường Đại học uy tín
Giảng viên ở KEYSTONE có trình độ chuyên môn cao, tốt nghiệp từ các trường đại học uy tín nhất ở Philippines (UP, LaSalle, 
Athens,…). Chúng tôi tuyển dụng Giảng viên dựa trên các tiêu chuẩn tuyển dụng và có hệ thống đánh giá Giảng viên thường 
xuyên, họ được tập luyện hằng ngày sau giờ học và được đánh giá qua bài kiểm tra và phản hồi hàng tháng.

 

KEYSTONE

http://www.keystonesubic.com
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Hiệu quả với lớp học 1:1
Ưu điểm lớn nhất của trường là các lớp học 1:1 giúp học 
viên thoải mái trao đổi về điểm yếu của bản thân và có 
nhiều thời gian thực hành nói với giáo viên, qua đó học viên 
được giảng dạy chú trọng vào cải thiện điểm yếu của mình 
kèm với các bài học tiếng Anh chuyên sâu.

Hoạt động giải trí
Chúng tôi có 13 câu lạc bộ hoạt động giải trí: như Lặn biển, 
Golf, Bóng rổ, Cưỡi ngựa, Cầu lông, Tennis, Bơi, Du lịch, Thể 
dục, Leo núi, Phim, Study Hard, Thảo luận.

Khu vực lân cận
Vị trí của trường nằm ở phía nam của thành phố – khu 
rừng nhiệt đới nên khí hậu rất mát mẻ, trong lành. Đặc biệt 
KEYSTONE chỉ cách Khu SBMA khoảng 5 đến 10 phút vì vậy 
đây là khu vực rất an toàn nhất Philippines vì không có ăn 
xin, jeepneys, xe ba bánh và các tệ nạn khác,…

Học sinh đa quốc gia
“Học đi đôi với hành” đó một trong những điều quan trọng 
nhất khi học tiếng Anh, tại Keystone ngoài các khóa học trên 
lớp thì bạn còn được gặp gỡ và giao lưu với các bạn học 
viên quốc tế khác thông qua các hoạt động vui chơi ngoài 
trời, các game show và cuối tuần,…

Cơ sở vật chất
Thư viện, Book Cafe, phòng Gym, phòng làm việc, phòng 
hội nghị, khu vực sân vườn, phòng tiếp khách và sân bóng 
rổ…Ngoài ra, không có hoạt động giải trí vào ban đêm ở 
gần khuôn viên trường học, vì vậy sinh viên có thể tập trung 
vào việc học tập.

 Tiện nghi
Chúng tôi luôn cải thiện và làm mới các cơ sở sinh hoạt để 
có thể duy trì một môi trường thoải mái, sạch sẽ và đáp ứng 
đầy đủ các nhu cầu của sinh viên.

Dịch vụ
Wifi miễn phí, miễn phí gọi quốc tế, dịch vụ giặt ủi,...

Chế độ ăn uống dinh dưỡng
Chế độ dinh dưỡng được nghiên cứu một cách kỹ càng 
nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, cùng 
với thực đơn đa dạng, phong phú gồm những món ăn đến 
từ các nước khác nhau được thay đổi hàng tuần.

Why the KEYSTONE?

1
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KEYSTONE là một ngôi trường có các hệ thống đào tạo ngôn ngữ thành công và hiện đại nhất, chúng tôi luôn 
lấy việc học tập của sinh viên làm trung tâm bằng cách chọn phương pháp giảng dạy tiếng Anh tùy thuộc và 
từng trình độ, lựa chọn, khả năng và mục tiêu của từng cá nhân, chính vì vậy khả năng tiếng Anh của các học 
viên sẽ được cải thiện nhanh chóng.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TỐT NHẤT
bình từ năm đến sáu năm kinh nghiệm, họ tốt nghiệp từ các trường đại học có uy tín nhất ở 
Philippines (UP, LaSalle, Athens). Hệ thống của trường luôn có đội ngũ giảng viên tốt nhất, 
chúng tôi tuyển dụng Giảng viên dựa trên các tiêu chuẩn tuyển dụng và có hệ thống đánh giá 
GIảng viên thường xuyên.

các khóa học của học viên từ khi đăng ký đến khi hoàn thành chương trình học thông qua hệ 
thống ERP độc quyền và hệ thống KMS. Vì vậy học viên có thể kiểm tra tất cả quá trình học cũng 
như kết quả học tập của mình.

gao vì vậy các học viên và giáo viên không được sử dụng ngôn ngữ bản xứ mà phải sử dụng 
tiếng Anh, đây là phương pháp tối ưu để học viên được tiếp xúc và làm quen với môi trường 
ngôn ngữ và tương tác hàng ngày bằng tiếng Anh.

cấp một chương trình học tập giúp các học viên cải thiện mọi vấn đề giao tiếp bằng tiếng Anh:
* Hệ thống quản lý với 11 cấp độ.
* Tư vấn hệ thống thông tin phản hồi về lớp học và cuộc sống.
* Các chương trình nâng cao kỹ năng tiếng Anh của sinh viên thông qua các hoạt động và cuộc 
thi khác nhau.
* Nghiên cứu và phát triển giáo trình và tài liệu giảng dạy chuyên nghiệp.
* Cung cấp phòng tự học với không gian yên tĩnh và thoải mái để tập trung nghiên cứu.
* Mỗi tháng đều có bài test để kiểm tra trình độ của học viên.
Học viên luôn nhận được sự giúp đỡ từ giảng viên khi cần, giúp cho học viên cải thiện khả năng 
Anh ngữ.

Feature

G i ả n g  v i ê n  c ủ a 
KEYSTONE có trung 

Keystone có một hệ 
thống quản lý tất cả 

Tiếng Anh là ngôn ngữ duy nhất được sử 
dụng tại Keystone và được kiểm tra gắt 

Mục đích cơ bản nhất của việc học tiếng 
Anh là ‘giao tiếp’. Vì vậy KEYSTONE cung 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC VIÊN

ENGLISH ONLY POLICY

HỆ THỐNG GIÁO DỤC

chính vì vậy đây là cơ hội để thực tập và kiếm được một công việc tốt sau khi học tiếng Anh tại 
Keystone.

Keystone đã liên kết và hợp tác với khách sạn, khu nghỉ dưỡng trong 
Khu Kinh tế Đặc biệt Subic và các công ty về công nghệ thông tin 

THỰC TẬP

http://www.keystonesubic.com
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Kthiết kế một môi trường và hệ thống đào tạo Anh ngữ toàn diện. Đưa kỹ năng tiếng Anh 
vào cuộc sống hàng ngày và qua các buổi học tập một cách hiệu quả. Sự tiến bộ sẽ được 

đánh giá dựa trên các bài kiểm tra được thiết kế theo trình độ và khả năng của học viên. Hệ 
thống giáo dục lấy người học làm trung tâm cho phép học viên được chọn một lộ trình và 
khóa học phù hợp.

Hiệu quả của lớp học mang lại

Hệ thống ERP quản lý học viên

Book Cafe và phòng đa phương tiện

Một không gian thoải mái, tiện nghi

1
2
3
4

EYSTONE

http://www.keystonesubic.com
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dù ở bất kỳ nơi nào trong khuôn viên nhà trường cũng đều 
là nơi mà bạn có thể thư giãn, giảm căng thẳng sau những 
giờ học ở trên lớp.

Lounge và khu vực ngoài trời
Chúng tôi tin rằng với thiết kế là không gian mở, 

thời chăm sóc cho các học viên khi có vấn đề xảy ra.

Dịch vụ y tế
Luôn có y tá túc trực tại phòng y tế để có thể kịp 

Book Cafe
Là nơi có không gian học tập lý tưởng, tại đây có 

an toàn, luôn có nhân viên bảo vệ túc trực 24 giờ. Bên cạnh 
đó, trường trang bị hệ thống giám sát nghiêm ngặt để đảm 
bảo an toàn cho tất cả sinh viên. Khu vực ký túc xá nam và 
nữ luôn được kiểm soát nghiêm ngặt.

Bảo vệ an ninh 24 giờ
Để có một môi trường làm việc cũng như học tập 

Gọi quốc tế miễn phí
 Bạn có thể sử dụng các cuộc gọi quốc tế miễn 

rổ ngoài trời, bạn cũng có thể tham gia vào các hoạt động 
khác như: cầu lông, quần vợt... 

Hoạt động thể thao
Ngoài câu lạc bộ thể dục thể thao và sân bóng 

không gian tiện nghi để học viên có thể sống và học tập 
một cách thoải mái nhất. Ngoài ra, mỗi phòng đều được 
trang bị một giường đơn, bàn và ghế học tập, tủ và giỏ 
đựng đồ, phòng tắm, máy lạnh và bình nước nóng, thùng 
rác,…

Không gian tiện nghi
Tất cả các cơ sở vật chất được thiết kế nhằm tạo 

Facilities

là mối quan tâm hàng đầu không chỉ của chúng tôi mà còn 
của học viên, vì vậy các bữa ăn luôn đảm bảo đầy đủ chất 
dinh dưỡng cho tất cả các học viên. Ngoài ra, chúng tôi luôn 
có sẵn một số đồ ăn nhẹ, đồ uống và các nhu yếu phẩm 
khác với giá cả hợp lý.

Cafeteria
Việc bảo đảm chất dinh dưỡng cho học viên luôn 

bạn có thể sử dụng bất cứ lúc nào trong ngày. Luôn có các 
giảng viên hướng dẫn các bài tập thể dục phù hợp với bạn 
để giúp bạn có một sức khoẻ tốt.

Phòng GYM
Hệ thống trang thiết bị hiện đại, tiên tiến mà 

bạn sử dụng Internet không dây bất cứ nơi nào trong khuôn 
viên nhà trường. 

Wifi free
KEYSTONE cung cấp WiFi miễn phí, cho phép 

rất nhiều sách và bạn có thể thoải mái lựa chọn để học. phí 24 giờ một ngày bất cứ lúc nào.
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CURRICULUM
KEYSTONE xem trọng việc học tập của từng cá nhân bằng cách cho phép học viên 

được lựa chọn một lộ trình và khóa học phù hợp với các mục tiêu, khả năng và tiến độ 
của họ.

Học viên là tài sản lớn nhất của Keystone và khi bạn trở 
thành học viên của Skeystone tức là bạn đã trở thành một 
thành viên của gia đình Keystone. Từ buổi học đầu tiên, 
giáo viên của chúng tôi sẽ định hướng giúp bạn đạt được 
các mục tiêu học tập mà bạn mong muốn trong khoảng 
thời gian nhất định.

KEYSTONE có các khóa đào tạo (ngắn hạn, dài hạn), các 
khóa học English Camp. Ngoài các khoá học mà trường đào 
tạo, sẽ có các khoá học mở rộng phụ thuộc vào mục tiêu 
học tập của bạn. Mỗi khóa học về cơ bản bao gồm 11 cấp  
và mức độ sẽ được quyết định thông qua các bài kiểm tra 
của bạn.

Objective & Standard

ONE TO ONE

KEYSTONE có một hệ thống đào tạo tiêu 
chuẩn. Luôn có các lớp học 1 thầy 1 trò để bạn 

có thể nâng cao khả năng Anh ngữ.

SPEAKING

KEYSTONE sẽ hướng dẫn cho bạn cách để giao 
tiếp tiếng Anh dễ dàng nhất. 

PERSONALIZED

KEYSTONE cung cấp đầy đủ các tài liệu cũng 
như giáo trình để sinh viên có thể tự học và có 
thể đánh giá trình độ tiếng Anh thông qua các 

bài kiểm tra. 

EFFECTIVE

KEYSTONE liên tục nghiên cứu các phương 
pháp học tập hiệu quả cho học viên thông qua 

hệ thống học tập e-learning.

FEEDBACK

KEYSTONE có một hệ thống feedback giữa sinh 
viên và giảng viên để giúp họ luôn có được sự 

tương tác một cách tốt nhất.

CONSULTATION

KEYSTONE không những tập trung vào việc 
học mà còn coi trọng về việc nâng cao kỹ năng. 

Chúng tôi muốn bạn cân bằng giữa việc học 
cũng như trao đổi các vấn đề liên quan đến 

học tập với giáo viên của bạn.

SPECIALIZED Chúng tôi cung cấp các khoá học Tiếng Anh chuyên ngành (ESP) như chăm sóc y tế (điều dưỡng, y tế, quản lý y tế), du lịch, 
quản lý khách sạn, v.v ...

Hãy nói chuyện 1:1! Hãy nói tiếng Anh! Hãy tự học tiếng Anh!

Học tập hiệu quả! Hình thức WIN-WIN! Hãy thảo luận với giáo 
viên!

We are ready
a trusted Partner in Learning

http://www.keystonesubic.com
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Chương trình giảng dạy ở KEYSTONE luôn giúp cho sinh viên nâng cao khả năng tiếng Anh của mình bằng 
phương pháp tiếp cận ba chiều và phát huy thế mạnh của các lớp Man to Man. 

COURSE

General Communication Skills Course
Cải thiện kỹ năng giao tiếp thông qua các lớp học như: Ngữ pháp, Nghe, Nói, Đọc, Viết, Phát âm và 
Từ vựng.

1:1 (5 lớp) + 1: 4 (2 lớp) + 1: 8 (1 lớp) và tự chọn (1 lớp)

GCS

Intensive Communication Skills Course
Khoá học này tập trung chuyên sâu vào kỹ năng giao tiếp thông qua các lớp học 1: 1 và các lớp học 
về Ngữ pháp, Nghe, Nói, Đọc, Viết, Phát âm và Từ vựng

1:1 (6 lớp) + 1: 4 (1 lớp) + 1: 8 (1 lớp) và tự chọn (1 lớp).

ICS

Young Learners English Course
Là một khoá học tiếng Anh dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Nâng cao khả năng ngoại ngữ một 
cách chính xác và toàn diện. Sẽ có các bài kiểm tra và đánh giá hàng tuần

1:1 (5 lớp) + 1: 4 (2 lớp) + lớp học đặc biệt (2 lớp)

YLE

Guardian English Course
Khoá học tiếng Anh dành cho người lớn. Khoá học này được thiết kế dành cho phụ huynh hoặc 
người giám hộ và bạn có thể chọn một khoá học khác tuỳ vào nhu cầu của bạn

1: 1 (3 lớp)

GE

SPECIAL PURPOSE Course
BUSINESS, TEST PREPARATION(TOEIC, TOFEL, IELTS), WORKING HOLIDAY, HOTEL & TOURISUM, 
INTERNSHIP, MEDICAL

SP

UNIVERSITY PASSWAY Course
- Chương trình học đặc biệt của GEORGIAN COLLEGE Canada
- Chương trình TAYLOR'S UNIVERSITY Malaysia

UP

TOEIC BOOST Course
TOEIC STATER : Dành cho học viên dưới 400 điểm TOEIC (1 tháng ESL + 2 tháng TOEIC)
TOEIC MASTER : Dành cho học viên trên 400 điểm TOEIC

Học 9 giờ 1 ngày và học nhóm (tối đa 4 người)

TO
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Junior English Camp là một chương trình giáo dục cho phép học sinh học tiếng Anh 
một cách dễ dàng bằng cách kết hợp vừa học vừa chơi.

Junior English Camp tại KEYSTONE được tổ chức vào mùa hè và mùa đông, dao động từ 4 đến 
8 tuần. Những ưu điểm của chương trình không chỉ giúp nâng cao kỹ năng tiếng Anh của học 
viên mà còn đem lại cho họ những kinh nghiệm thực tiễn trong việc học tiếng Anh thông qua 
chương trình học thực tế và xen lẫn nhiều hoạt động giải trí khác nhau. Với chương trình học 
tập tại đây, sẽ giúp cho trẻ có được thời gian học thoải mái và có thể dễ dàng tiếp xúc với tiếng 
Anh hơn.

Junior English Camp

KEYSTONE quản lý thông qua một hệ thống TOTAL CARE 24 giờ để giúp cho học viên tích 
cực tham gia học tập. Ngoài ra, để giúp cho học viên cảm thấy thoải mái thì chúng tôi có 
nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác ngoài giờ học.

Chương trình chuyển tiếp tại Philippines từ mẫu giáo đến lớp 12

•Brent International School  www.brentsubic.edu.ph
•Casa Kalayaan International School www.casakalayaan.org
•Montessori School www.subicmontessori.com
•F.I.R.S.T Child

An toàn là điều quan trọng nhất 

Các bài học tiếng Anh giao tiếp

Có các lớp học là bắt buộc

Hoạt động câu lạc bộ

Quản lý sinh viên quốc tế
Hệ thống quản lý 24 giờ.

Chăm sóc chu đáo từ việc học đến cuộc sống.

Quản lý việc học tập của học viên.

Học viên sẽ du học ở nước thứ ba.

Chăm sóc học viên sau giờ học.

Các hoạt động khác sau giờ học.

Thông tin về trường

Hiệu quả quản lý
• Định hướng và mục đích của việc học.
• Vai trò của nhà trường: cố vấn, quản lý và 

giám hộ cho việc học tập .
• Xây dựng tính tự giác trong việc học.
• Báo cáo thường xuyên về quá trình học 

tập cho phụ huynh.
• Phân tích trình độ của từng cá nhân và 

cung cấp định hướng học tập.
• Lớp học thêm sau giờ học (SCHOOL 

ENGLISH (ESL), Toán học) .

1
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http://www.keystonesubic.com
http://www.brentsubic.edu.ph
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http://www.subicmontessori.com
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Khóa đào tạo doanh nghiệp được KEYSTONE thiết kế phát triển các kỹ năng ngôn 
ngữ cần thiết để giao tiếp bằng tiếng Anh. Chúng tôi cung cấp chương trình phù 
hợp nhất để đáp ứng nhu cầu tiếng Anh của bạn. Dựa vào mục đích và điều kiện của 
bạn, các chương trình của KEYSTONE cung cấp luôn kết hợp nội dung và phương 
pháp đào tạo chuyên sâu. Điều này giúp cho bạn dễ dàng tiếp cận và tiếp thu tiếng 
Anh nhanh chóng.

Hỗ trợ chương trình đào tạo theo yêu cầu của công ty
Chương trình Doanh nghiệp / Doanh nhân
Các công ty / Tổ chức nghiên cứu quốc tế

Chương trình ĐẶC BIỆT dành cho con em của nhân viên

Khoá học gia đình KEYSTONE kéo dài ít nhất 4-8 tuần. Ưu điểm chính là học viên 
có thể nâng cao kỹ năng tiếng Anh cũng như trải nghiệm qua các hoạt động khác 
nhau với cha mẹ vào cuối tuần.

Hỗ trợ không gian làm việc

Chương trình giảng dạy và phương pháp giảng dạy 
được thiết kế để giúp bạn nâng cao kỹ năng Anh 
ngữ thông qua một khoảng thời gian ngắn.

Đào tạo doanh nghiệp

Tiếng Anh cho gia đình

Dịch vụ khác

Căn hộ biệt thự cao cấp rất tiện nghi và thoải mái.

Vùng đất trước đây được quân đội Hoa Kỳ đóng quân.

Khu vực an toàn và không có tai nạn trong 100 năm qua.

Dịch vụ khác: bể bơi, sân bóng rổ,...

Môi trường thoải mái và tiện nghi.

Hoạt động cuối tuần: Ocean Adventure, Jubik Safari, Hopping Tour, 
Anbaya Cove, Jest Camp, Cưỡi ngựa (El Kabayor), Khu nghỉ mát, Công 
viên nước.
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MANAGEMENT
KEYSTONE đánh giá và quản lý các học viên thông qua hệ thống quản lý đánh giá riêng 

của chúng tôi.

KEYSTONE quản lý tất cả các lớp học bằng cách báo 
cáo theo từng giờ, từng ngày, từng tuần và từng 
tháng. Báo cáo hàng tháng được phát triển dựa trên 
nội dung bài kiểm tra ETS.
Thông qua tiêu chuẩn Popcorn.TMS bảo đảm sẽ 
tương tự 100% như kỳ thi được chứng nhận của ETS.

Evaluate & Report

We are a TEAM

}
TEST

INTERVIEW

REPORT

WEEKLY

TEST

INTERVIEW

REPORT

MONTHLY

4W =
FEEDBACK(TEACHER/STUDENT)

http://www.keystonesubic.com
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Việc làm thủ tục nhập học tại KEYSTONE trở nên dễ dàng cho học viên với các thủ tục đơn giản từ việc làm bài 
test kiểm tra trình độ đầu vào cho đến thời gian biểu của các khoá học. Lịch học sẽ được sắp xếp dựa vào bài 
kiểm tra đầu vào và định hướng cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ sắp xếp các bài học cũng như giảng viên phù 
hợp nhất với bạn. Ngoài ra, chúng tôi giám sát và quản lý tất cả các cuộc sống cá nhân của các học viên thông 
qua hệ thống, vì vậy chúng tôi cố gắng hết sức để có thể tạo ra môi trường Anh ngữ hiệu quả nhất.

Hầu hết các vật dụng cá nhân đều có sẵn tại địa phương, nhưng bạn nên chuẩn bị càng nhiều càng tốt vì sẽ có 
sự chênh lệch giá cả, sở thích hoặc chất lượng.

Hộ chiếu
Hãy chắc rằng hộ chiếu của bạn duy trì hiệu lực hơn sáu tháng, bạn nên có sẵn 1 bản photo công chứng 
trong trường hợp mất hộ chiếu

Visa Kiểm tra thời gian khởi hành, thời gian đến, và lịch trình chuyến bay

Vé Kiểm tra thời gian khởi hành, thời gian đến, và lịch trình chuyến bay

Đăng ký thường trú Các SSP và sự cần thiết của vấn đề này tại các địa phương

Ảnh hộ chiếu Bạn có thể chuẩn bị trước khoảng 6 ảnh thẻ (5x5 – nền trắng) để đăng ký SSP và làm thẻ sinh viên.

Bảo hiểm Chúng tôi khuyên bạn nên mua một gói bảo hiểm

Tỷ giá hối đoái Bạn chỉ có thể đổi tiền bằng tiền USD sang Peso
Từ điển, máy tính 
xách tay

Cần thiết để nâng cao hiệu quả học tập.

KEYSTONE chăm sóc cuộc sống của học viên thông qua bản cam kết tuân thủ các nội quy trong ký túc xá. Học 
viên sẽ phải ký xác nhận và nhân viên quản lý sẽ quản lý cuộc sống của học viên một cách chặt chẽ.

School Life

Procedure

Preparation

Tư vấn Đăng ký học Đóng học phí Khởi hành Nhập cảnh   

Bài Học Bài Test Đón tại Sân bay



 

• Nhân viên an ninh 24 giờ.
• Chế độ ăn uống cân bằng.  
• Dịch vụ chăm sóc/ giặt ủi.
• Nhân viên y tá chăm sóc sức khoẻ cho học viên. 
• Có biên bản ghi nhớ với bệnh viện địa phương 
(trong trường hợp cần chăm sóc khẩn cấp).

Liên lạc trong trường hợp khẩn cấp

Báo cáo tình trạng của học viên cho nhân viên

Báo cáo với người giám hộ và chuyển đến 
Bệnh viện.

Chăm sóc và điều trị

Báo cáo kết quả điều trị cho người giám hộ






SBMA BAYPOINTE HOSPITAL & MEDICAL CENTER
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Activities

http://www.keystonesubic.com
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KEYSTONE toạ lạc tại khu vực CUBI, có hướng nhìn ra khu vực SBMA (Subic Bay Metropolitan Authority), cách 
Sân bay Quốc tế Clark khoảng 35 phút và cách sân bay quốc tế Manila 2,5 giờ.

Location

Certificate

Lot 5A, Subic Heights Compound Upper MAU CAMP Area, East Avenue, Appari Road, 
Cubi-Triboa District, SUBIC BAYFREEPORT ZONE, Philippines 2222

KEYSTONE là một trường Anh ngữ đào tạo tiếng Anh tại Philippines, đào tạo tổng thể các ngành liên quan đến 
tiếng Anh tốt nhất tại Philippines.
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