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Hotline: 0908557748 (Ms Thủy) Gọi ngay, nhận ngay học bổng
2 tuần miễn phí.
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OMG! là một thành ngữ tiếng Anh rất phổ biến được nhiều người nói tiếng Anh trên khắp 
thế giới sử dụng.
Khi một người thốt ra biểu hiện này, nó bao hàm một cảm giác mạnh mẽ của cảm xúc mãnh 
liệt như bị ngạc nhiên hoặc ngạc nhiên.
Chúng tôi hy vọng rằng các học viên của Học viện OMGE sẽ khám phá sự thú vị của việc 
học tiếng Anh. Các bạn khám phá ra việc học tiếng Anh có lợi như thế nào trong sự cạnh 
tranh toàn cầu, nơi sự lưu loát tiếng Anh là chìa khóa cho một tương lai tươi sáng hơn.

Ngày nay, nhiều trường học đang yêu cầu phát âm và giao tiếp trôi chảy. Học viện OMGE 
dựa trên tiêu chí này.
Chúng tôi cam kết tạo ra một trường giảng dạy Ardent dựa trên IELTS, giúp sinh viên học 
tập hiệu quả và nhanh chóng hơn.

Những điều chúng tôi đảm bảo cho bạn:
Hệ thống giáo viên chất lượng, tân tâm, nhiệt huyết, giáo dục chất lượng cao, vị trí tốt nhất, 
chỗ ở thoải mái thức ăn đa dạng và sự an toàn của học sinh là ưu tiên hàng đầu của chúng 
tôi. Chúng tôi đảm bảo cho bạn về sự an toàn, môi trường sạch sẽ và giúp bạn đạt được kết 
quả như mong đợi.
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ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHẤT LƯỢNG

Đội ngũ giáo viên nhiệt huyết,, nắm rõ trình 
độ của học viên để tìm ra phương pháp giảng 
dạy tốt nhất
Chú trọng vào việc phát âm chuẩn.
Tất cả giáo viên được đào tạo cho việc giảng 
dạy  IELT, TOEIC và Cambridge.

IELTS BASIS   

OMGE tập trung vào đào tạo IELTS.
Chúng tôi đã tìm ra phương pháp để 
học IELTS nhanh nhất mà
hiệu quả hơn cho những học viên 
IELTS cải thiện trong thời gian ngắn.
Đặc biệt, chúng tôi tạo ra khóa học 
dành cho trẻ em
Khóa học IELTS dành cho học viên 
trẻ tuổi

ĐIA ĐIỂM LÝ TƯỞNG

Chúng tôi nằm ở trung tâm thành phố
Cebu.Thuận tiện cho việc đi lại và mua sắm. 
Khu vực gần hai bệnh viện lớn,nhà hàng, 
cửa hàng bách hóa, khách sạn, câu lạc bộ, vv

KHÓA HỌC CAMBRIDGE

OMGE cung cấp một khoá học 
chuyên sâuLiên quan đến các khoá 
học CambridgeNhư là: KET, PET và 
FCE để nâng cao hiệu quả học tiếng 
anh, đặc biệt cho trẻ em

NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Chúng tôi tạo ra khóa học dành cho những người  
mới bắt đầu có thể tiếp thu dễ dàng,

đơn giản và hiệu quả hơn trong việc học
tiếng Anh, tránh lãng phí thời gian.

Trong 16 tuần, chúng tôi đảm bảo cho sinh viên nói tiếng Anh
Cấp độ tương ứng với thang 4 của Kỳ thi nói IELTS.

ĐA QUỐC GIA

Học viên của OMGE đến từ nhiều quốc 
gia khác nhau như:
Trung Quốc, Đài Loan,
Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập, Nga, Việt 
Nam, v.v.

CHÍNH SÁCH CHỈ NÓI TIẾNGANH

Nội quy chỉ được sử dụng tiếng Anh 
trong trung tâm OMGE cho sinh viên, 
giáo viên và quản lý.
Tòa nhà OMGE là một khu vực chỉ giao 
tiếp bằng tiếng Anh.
Học sinh vi phạm sẽ bị bắt vi phạm sẽ bị 
phạt 10 peso/lần.

LÍ DO BẠN CHỌN OMGE?



5

VỊ TRÍ TỐT NHẤT Ở CEBU

❖ Mua sắm ：

Robinsons Place Cebu（370m ）đi bộ 4 phút

SM Seaside  （4.6km）đi taxi 16 phút
SM City Cebu （4.4km）đi taxi 18 phút
Ayala（3km ） đi taxi 14 phút
Colon Street  đi taxi 7 phút
Carbon Market（2.2km）đi taxi 12 phút

❖ Di chuyển：
Sân bay （14.6km） đi Taxi 40 phút
Port  (2.8km）15mins  by taxi

❖ Cảnh đẹp：
Magellan‘s Cross, Fort San Pedro, Basilica Minore del Santo Nino （1.9km）đi taxi 10 phút
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HỆ THỐNG CHUNG CỦA OMGE

LỊCH TRÌNH HẰNG NGÀY
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TÓM TẮT KHÓA HỌC



Khóa học này được thiết kế để cải thiện cho học viên đã thành thạo tiếng Anh 
và tập trung vào tiếng Anh thực tế.Học sinh có thể chọn số lượng các lớp MTM 
khác nhau dựa trên nhu cầu của từng cá nhân..

ESL
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Lưu ý

-Chỉ dành cho học sinh trên 15 tuổi
-Nếu không có cấp độ phù hợp, 2 bài học nhóm sẽ trở thành 1 lớp 1 kèm 1
-Lớp học tự học buổi tối cần được đăng ký trước



Lưu ý
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KHÓA HỌC ĐẶC 
BIỆT

-Chỉ dành cho học sinh trên 15 tuổi
-Nếu không có cấp độ phù hợp, 2 bài học nhóm sẽ trở thành 1 lớp 1 kèm 1
-Lớp học tự học buổi tối cần được đăng ký trước

Chương trình giảng dạy hiện tại của chúng tôi rất linh hoạt. OMGE tập trung vào những gì học viên cần. Khi 
bạn đăng ký hoặc sau khi các bạn đến, OMGE sẽ cung cấp MTM khác nhau dựa trên nhu cầu của bạn và nếu 
đó là những yêu cầu phù hợp.

Đối với những học viên thực sự muốn học tiếng Anh. OMGE sẽ cung cấp cho các bạn khóa học dành cho 
người mới bắt đầu nếu họ gặp khó khăn khi học các lớp tiếng  Anh đơn giản. Khóa học này đơn giản nhưng 
hiệu quả, nó sẽ giúp học viên dễ dàng thích nghi và cải thiện nhanh hơn trong thời gian nhanh nhất có thể. 
Các bạn không được vắng mặt trong bất kỳ lớp học hoặc bài kiểm tra nào.Nếu không tham gia đầy đủ các 
lớp học và vi phạm quy định nhà trường sẽ bị kỉ luật. Các bạn nên tham gia khóa học 8 tuần để xây dựng một 
nền tảng vững chắc.
Nêu các bạn chỉ muốn tập trung vào giao tiếp, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn khóa học giao tiếp hữu ích
Nếu các bạn chỉ muốn học tiếng anh cho cuộc sống và Du lịch chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn khóa học 
tiếng anh chuyên sâu.



IELTS
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Lưu ý

Khóa học này dành cho người lớn muốn học IELTS. Nếu học viên có điểm dưới 4.0 thì nên 
tham gia khóa học dự bị IELTS hoặc ESL trước.
OMGE là trường đầu tiên cung cấp khóa học IELTS cấp tốc. Bởi vì hầu hết sinh viên đã học 
ở nước họ và biết rõ về IETLS. Khóa học sẽ tập trung chủ yếu vào việc giảng dạy nhiều kĩ 
năng, kiểm tra giả chuyên sâu. Đây là một khóa học rất hiệu quả cho sinh viên IELTS và có 
thể đảm bảo sinh viên đạt kết quả cao hơn trong thời gian ngắn.

-Chỉ dành cho học viên trên 15 tuổi.
-Không có yêu cầu đầu vào cho khoa học dự bị IELTS

LEVEL C7 ở trên của bài kiểm tra cấp độ OMGE hoặc IELTS 4.0 ở trên.
-Đối với khóa học dự bị IELTS là 1 kèm 1 cho IELTS và nhóm cho ESL. Nếu không có cấp độ 
phù hợp, 2 bài học nhóm sẽ trở thành lớp 1 kèm 1.
-Đối với IELTS cấp tốc là 4 MTM và 4 nhóm đều dành cho IELTS.Nếu không có cấp độ phù hợp, 
1 bài học nhóm sẽ trở thành lớp 1 kèm 1
-Họ sẽ có bài kiểm tra IELTS thử mỗi tuần.
-Tất cả các khóa học bao gồm tự học buổi tối là một khóa học bắt buộc.



Khóa học này được thiết kế cho người lớn cần điểm 
IELTS trong một khoảng thời gian ngắn. Đăng ký 
hơn 12 tuần. Lịch trình học  IELTS nhanh chóng và 
chính sách học tập nghiêm ngặt hơn.

IELTS Guarantee

1. Tất cả học sinh phải được cung cấp điểm IELTS chính thức trong vòng 2 năm hoặc tham gia bài kiểm tra thử  
IELTS OMGE.
2. Dụa vào điểm số để vào lớp phù hợp

Chính sách:
1. Không có bất kỳ cảnh báo nào
2. Không cho phép sự vắng mặt, tham dự lớp học đầy đủ, bao gồm các lớp học thường xuyên, lớp buổi sáng / buổi 
tối, tự học BẮT BUỘC;
3. Tham gia thi thử 2 tuần/lần
4. Hai lần giảm liên tiếp trong kì thi thử
5. Hoàn thành tất cả bài tập về nhà đúng thời gian quy định
6. Trong quá trình học, hoc viên nên cho nhà trường biết về tình trạng thể lực; sinh viên sẽ mất quyền lợi nếu tỷ lệ 
đi học < 90%
7. Không có bất kỳ khoản hoàn trả nào nếu sinh viên thay đổi lớp học.

Quyền lợi:
1. Mỗi kỳ sẽ cung cấp 1 bài kiểm tra chính thức miễn phí
2. Học sinh sẽ tham dự bài kiểm tra chính thức vào tuần thứ 8
3. Sau khi kiểm tra, sinh viên có thể chọn trở về nước hoặc có thể lựa chon ở lại chờ kết quả
4. 4 tuần Học phí miễn phí và phí kiểm tra chính thức 1 lần sẽ được cung cấp cho đến khi đạt được điểm mục tiêu. (Ký 
túc xá, bữa ăn, visa và ngoai trừ phi thanh toán địa phươg.)

Nếu học viên không muốn tiếp tục học, tức là từ bỏ quyền lợi bảo lãnh, không hoàn trả, không kiểm tra, không trợ 
cấp.
5. Thậm chí mất bảo lãnh, OMGE sẽ tiếp tục quản lý sinh viên để đạt điểm cao nhất.
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TOEIC

Doanh nghiệp

Khóa học này dành cho những học viên cần điểm TOEIC trong một khoảng thời gian ngắn. 
Sinh viên có nền tảng tiếng Anh tốt và có cơ hội thi TOEIC.
Đây là một khóa học rất hiệu quả cho các học viên học TOEIC để đảm bảo rằng học viên 
được điểm cao hơn trong một thời gian ngắn.

Lưu ý

-Chỉ dành cho học sinh trên 15 tuổi.
-Nếu không có cấp độ phù hợp, 2 bài học 
nhóm sẽ trở thành 1 lớp 1 kèm 1
-Yêu cầu đầu vào: 450 điểm TOEIC hoặc 
cấp độ OMGE tương đương.
-Một bài kiểm tra thử TOEIC sẽ được thực 
hiện hai tuần một lần.
-Các khóa học, tự học và các bài tập viết 
hàng ngày là bắt buộc.
-Học viên không được phép vắng mặt 
trong bất kỳ khóa học và bài kiểm tra nào. 
- Học sinh vắng mặt sẽ bị xử phạt theo 
nội quy đề ra

Khóa học này dành cho những học viên đang có nhu cầu ứng dụng tiếng Anh trong công việc
Bởi vì TOEIC là một kỳ thi tiếng Anh tại nơi làm việc, từ vựng và nghe được sử dụng nhiều tại 
nơi làm viêc, và khóa học TOEIC sẽ mang lại hiệu quả cao

Lưu ý

-Chỉ dành cho học viên trên 15 tuổi.
-Yêu cầu đầu vào LỚP 3 của bài kiểm tra 
cấp độ OMGE.
-Nếu không có cấp độ phù hợp, 2 bài học 
nhóm sẽ trở thành lớp 1 , 1 kèm 1
-Một bài kiểm tra thử TOEIC sẽ được thực 
hiện một lần mỗi tuần.
-Lớp học tự học buổi tối cần được đăng ký 
trước
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FAMILYCOURSE

OMGE cần một người giám hộ hoặc cha mẹ đi cùng với con cái của mình. Chúng tôi cung cấp Khóa học trẻ 
em từ 5-15 tuổi.
OMGE là trường đầu tiên cung cấp khóa học IELTS dành cho các bạn trẻ. Nếu kỹ năng tiếng Anh tốt có thể 
học IELTS toàn diện và hoàn thành các kỹ năng tiếng Anh.
Nhóm các bạn nhỏ có thể chơi trong một môi trường tiếng Anh tốt cho lứa tuổi 2 - 5 tuổi. Tạo môi trường để 
giáo dục tiếng Anh được tốt hơn

Người giám hộ hoặc 
phụ huynh có thể 
chọn bất kỳ khóa 
học nào cho trẻ. 
Hoặc YOLO cho 2 
MTM và 2 nhóm để 
đào tạo chuyên sâu 
tron thời gian 
ngắn.Và khóa học 
thấp mà họ có thể 
tận hưởng

JUNIOR
KIDS

GUARDIAN
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PERIOD:

PROGRAM: JUNIOR ESL & JUNIOR IELTS
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2 – 8 tuần

OMGE Junior Camp khuyên bạn nên tập trung hơn vào học tập chất lượng cao, chúng tôi sẽ theo cấp độ 
của bạn để cung cấp khóa học chuyên sâu về ESL hoặc Junior IELTS.
Chương trình này chỉ dành cho trẻ em. OMGE sẽ chăm sóc các học viên trại hè trong toàn bộ thời gian 
học tập tại Cebu.

TRẠI HÈ TRẺ EM



15

OMGE CƠ SỞ VẬT CHẤT
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KHU VỰC LÂN CẬN OMGE (10 PHÚT ĐI BỘ)



1. Chuẩn bị hộ chiếu, Visa, LOA, Trả lại vé

2. Đi đến Hải quan sau khi đến sân bay.

3. Nhận hành lý của bạn

4. Đi đến lối ra sau khi kiểm tra hành lý.

5. Đi ra khỏi Lối ra.

6. Tìm kiếm Cờ OMGE hoặc đồng phục

sân bay nội địa
ra ngoài và quẹo trái tới 7-eleven

Sân bay quốc tế

ra ngoài vả đi về phía trước

Nếu bạn bắt taxi
Đi ra khỏi sân bay （Quốc tế rẽ trái, Rẽ phải trong nước), có một khu vực taxi.

Màu trắng rẻ hơn; Màu vàng là đắt

➢ Nhân viên OMGE sẽ đón bạn tại sân bay hoặc đi taxi đến trường.

➢ Nhân viên OMGE sẽ giới thiệu sơ lược về trường và đăng ký

➢ Sổ tay nghiên cứu học tập và nghỉ ngơi

➢ Dùng bữa tại lầu 4 của trường trên phòng ăn hoặc nhà ăn

➢ Thời gian rảnh vào cuối tuần, sinh viên nên tự chăm sóc bản thân

➢ Lưu ý: Nhận phòng vào Chủ nhật 2 giờ chiều; Kiểm tra vào thứ bảy 12 giờ trưa.

■ Đến vào cuối tuần

1. Kiểm tra trình độ (8:30)

Học sinh mới sẽ làm bài kiểm tra trình độ đầu vào để

biết trình độ tiếng Anh của bạn vào sáng thứ Hai đầu

tiên.

3. Định hướng (10:00 hoặc 14:00 -IMT với quản lí,

13: 00-14: 00 với giáo viên)

Quản lý sẽ hướng dẫn tổng quan về OMGE và các

quy định cũng như quy tắc của nó, giáo viên sẽ giới

thiệu thông tin về du lịch và an toàn của Cebu

4. Đi mua sắm (14: 00-)

Đi đến cửa hàng mua sắm để mua đồ ăn, vật dụng cá

nhân và học viên cũng có thể đổi tiền cùng lúc.

6. Phi địa phương (15: 00-)

Sau khi trở về từ trung tâm mua sắm,

sinh viên sẽ trả phí địa phương bằng

PESO và Hộ chiếu / Visa cho phòng

Tài chính.

7. Trung tâm thể thao (18: 00-)

Trường sẽ đưa học viên đến thăm

trung tâm thể thao và giới thiệu về

bơi lội, khiêu vũ, đấm bốc, v.v.

■ Lịch của thứ hai tuần đầu tiên sau khi đến

LỊCH HỌC CHO HỌC VIÊN MỚI

5. Lớp học thử,

Nói tự do (15:00 - 17:00)

Ngày trong tuần

ăn sáng 06:30am-08:00am 

ăn trưa 12:00am-13:00pm 

ăn tối 17:00pm-18:00pm 

Cuối tuần/ Ngày lễ

ăn nhẹ 10:30am-11:30am 

ăn tối 17:00pm-18:00pm 

DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN

■ Giờ ăn

2. Phỏng vấn video (11:00)

Mỗi sinh viên sẽ được ghi lại một video mới

Trình độ IELTS.
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Hotline: 0908557748 (Ms Thủy)

Gọi ngay, nhận ngay học bổng
2 tuần miễn phí.




