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WELCOME
To Our School

Mục tiêu và tầm nhìn của HLA
Happy Learning Academy - HLA là 
trường Anh ngữ đầu tiên tại Philippines 
do người Việt Nam xây dựng và phát triển. 
Việt Nam là đất nước không chuyên tiếng 
Anh, việc học tập tiếng Anh tại quê nhà là 
một trở ngại lớn với nhiều người vì không 
có môi trường để thực hành dù đã cố gắng 
nhiều năm, đăc biệt những người đi làm 
hay cả học sinh vì các môn chính đều sử 
dụng Tiếng Việt, mà trong những năm gần 
đây tầm quan trọng của Tiếng Anh ngày 

một phổ biến trong mọi nghành nghề. Vì 
vậy HLA mong muốn mang lại môi trường 
học tập tiếng Anh phù hợp hiệu quả với học 
viên các quốc gia không chuyên tiếng Anh 
nói chung và đặc biệt là người Việt. Hơn 
nữa đa số những người Việt đi du học tiếng 
Anh ngắn hạn đều có mục tiêu đến nước 
tiếp theo nên việc học tập Tiếng Anh tại 
Philippines cũng là môi trường luyện tập lối 
sống tập thể, tự lập xa gia đình mà vẫn có sự 
hỗ trợ của đội ngũ quản lý Việt khi cần thiết.

Happy Learning Academy (HLA) 
được đầu tư phát triển từ 
2022 và chính thức đón chào 
học viên quốc tế bắt đầu từ 

tháng 3 năm 2023, chúng tôi tự tin là 
trường Anh ngữ mang lại chất lượng 
đào tạo và dịch vụ chăm sóc học viên 
tốt nhất có thể đến với học viên kèm 
theo cơ sở hạ tầng đầy đủ tiện ích.

MỤC LỤC

1. Giới thiệu - Mục tiêu - Tầm nhìn 1

2. Happy Learning Academy lựa chọn Philippines? 2-3

2. Vì sao nên chọn Happy Learning Academy để học tiếng Anh 4-5

4. Khoá học ESL - Tiếng Anh Giao Tiếp 6-7

5. Business English - Tiếng Anh Thương Mại 8

6. Medical English - Tiếng Anh y tế 9

7. English for Aviation - Tiếng Anh hàng không 10

8. IT English – Tiếng Anh tin học 11

9. Khóa TOEIC– Khóa luyện thi TOEIC 12

10. Khóa IELTS – Khóa luyện thi IELTS 13

11. Summer Camp – Trại hè tiếng Anh 14-17

12. Khóa Family and Junior – Tiếng Anh gia đình 18

13. Happy Learning Academy - Bảng học phí năm 2023 19

14. Dịch vụ & Tiện Ích 20-21

15. Những điều cần lưu ý 22-23

16. Một số quy định chung 24-25

17. Khám phá & Du lịch 26-27

18. Khu lớp học - Hình ảnh 28-29

19. Khu Ký túc xá - Hình ảnh 30-31

20. Ngày nghỉ lễ Philippines 32

ph
ile

nt
er

.vn

https://philenter.vn Hotline 0908 55 77 48 (Ms Thủy)



2 Happy Learning Academy | www.hla.asia 3 Happy Learning Academy | www.hla.asia

Happy Learning Academy 
lựa chọn Philippines? 

Đất nước ngàn đảo xinh đẹp này vốn là thuộc địa của Mỹ, trong quá trình Mỹ cai trị đã đưa tiếng Anh 
vào trong chương trình giáo dục khiến ngôn ngữ này được sử dụng trên toàn quốc cho đến nay. Dù 
không phải là tiếng mẹ đẻ nhưng tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ thứ 2 tại Philippines, được sử dụng 
tất cả các cấp học. Philippines là quốc gia cung cấp mô hình lớp 1 kèm 1 nhiều nhất với chi phí hợp 
lý, học phí đã bao gồm ăn, ở, giặt giũ, dọn dẹp và học viên có thể hoàn toàn tập trung học tiếng Anh. 
Ngoài ra đây cũng là điểm đến yêu thích của du khách quốc tế với nhiều hòn đảo đẹp, người dân thân 
thiện và ẩm thực phong phú. Chính vì vậy các trường Anh ngữ tại Philippines trở thành địa chỉ học 
tiếng Anh hiệu quả và kết hợp du lịch nghỉ dưỡng cho học viên đến từ nhiều quốc gia Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Thái Lan, Ả rập, Mông Cổ...

Với nhiều năm kinh nghiệm làm trong trường Anh ngữ lớn tại Philippines và sự am hiểu trong lĩnh vực 
này, HLA ra đời với nguyện vọng xây dựng mô hình học tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế, có sự cải 
cách phù hợp hơn với người Việt và bạn bè quốc tế. 

• HLA tọa lạc tại Liloan, cách trung 
tâm Cebu 16km, cách sân bay 9km. 
Khuôn viên trường rộng 11.800m2, 
được bao quanh bởi không gian rộng 
xanh mát với cây cối và hoa lá, đây 
là địa điểm thích hợp học viên có 
thể tập trung học mà không bị ảnh 
hưởng bởi khói bụi, ồn ào của đô 
thị, không những thế còn mát mẻ và 
không khí dễ chịu khi HLA chỉ cách 
bờ biển chưa tới 800m, học viên có 

thể ghé thăm bãi biển sau giờ học 
hoặc đi bơi vào cuối tuần. 

• Tiện ích trong trường: sân bóng rổ 
kích thước tiêu chuẩn, 2 bể bơi, thiết 
bị thể thao ngoài trời, khu tập golf 
mini, H cafe, cửa hàng tiện lợi, bóng 
bàn, cầu lông, đường chạy bộ và đạp 
xe. Học viên dù ở trong trường có 
thể sinh hoạt một cách thoải mái và 
tiện nghi. 

CƠ SỞ 
HẠ TẦNG: 

• HLA tin tưởng vào chương trình 
giáo dục Cambridge, đây là chương 
trình được công nhận bởi những tổ 
chức giáo dục uy tín nhất thế giới và 
là chương trình phổ biến hầu khắp 
trên thế giới. Tiếng Anh Cambridge 
có một lộ trình rõ ràng và khoa học 
cho người học. 

• HLA sử dụng giáo trình của Cambridge 
vào trong học tập và giảng dạy, chính 
vì vậy để có thể đồng bộ với giáo trình, 
giáo viên của trường được đào tạo 
chuyên môn bởi Cambridge. Ngoài ra 
giáo viên HLA thường xuyên tham gia 
kiểm tra và đánh giá theo tiêu chuẩn 
của Cambridge để luôn duy trì chất 
lượng giảng dạy.

GIÁO DỤC: 
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Vì sao nên chọn HLA 
để học tiếng Anh

1. Được thành lập sau đại dịch 
Covid 19 khi mà chương trình 
du học tiếng Anh tại Philippines 

đã kiện toàn các quy chuẩn yêu cầu 
của chính phủ về một trường Anh ngữ 
quốc tế. HLA khẳng định là trường có 
các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ 
giáo viên, bộ giáo trình đạt chuẩn vượt 
mức yêu cầu của Bộ Công Thương, 
Sở Di Trú, Sở Giáo Dục của Cebu và 
Philippines. HLA được cấp phép cho 
các chứng chỉ SSP, TESDA đầy đủ và 
đạt chuẩn đảm bảo được phép đón 
tiếp học viên quốc tế từ nhiều quốc 
gia trên thế giới.

2. Ban giám hiệu, bộ máy quản 
lý của nhà trường đều là 
những người mẫn cán có 

trên 10 năm kinh nghiệm hoạt động 
trong lĩnh vực đào tạo chương trình 
cho học viên quốc tế. Chúng tôi hiểu 
về sự đa dạng và khác biệt văn hóa 
của các quốc gia Châu Á như Hàn 
Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Đài Loan, 
Ả Rập, Mông Cổ, Thái Lan, Trung 
Quốc, Nga... từ đó xây dựng nên môi 
trường học tập và hệ thống chăm sóc 
học viên quốc tế không xung đột văn 
hóa tạo nên môi trường học tập tốt 
cũng như giao lưu cho học viên.

5. Thấu hiểu sự khác biệt ẩm thực từng quốc gia nên HLA cung cấp 
buffee hàng ngày để học viên có đa dạng sự lựa chọn cũng như cảm 
nhận hương vị món ăn quê hương bạn bè. Ngoài ra nhà trường còn 

có khu tự nấu ngoài trời, cuối tuần học viên có thể cùng nhau tổ chức nấu lẩu, 
đồ nướng...theo phong cách riêng mình thèm muốn. 

6. Tổng diện tích của HLA lên đến 11,800m2 bao quanh núi và biển 
nhưng chỉ sử dụng cho dưới 200 học viên nên không gian hoàn toàn 
thoáng đãng, không hề nóng nực oi bức như thời tiết tại Philippines 

mọi người vốn nghĩ. Sân bóng rổ, bể bơi, vành đai đi xe đạp, đường chạy 
bộ, khu tập golf, cửa hàng tiện lợi, phòng trà, khu tập thể thao, phòng cầu 
nguyện...và còn tiếp tục xây dựng các khu tiện ích khác để học viên có thời 
gian học tập thoải mái, tiện nghi nhất có thể.

7. Học phí bao gồm ăn ở tại Philippines so với các quốc gia khác thấp 
hơn nhiều do nguồn giáo viên dồi dào và thực phẩm đa dạng. Bên 
cạnh đó người dân nơi đây rất hiếu khách, thân thiện nên du học sinh 

không mất quá nhiều thời gian để thích nghi. Ngoại trừ Trung Quốc thì tất cả 
các quốc gia đến Philippines học tiếng Anh đều miễn visa nên việc hoàn tất hồ 
sơ/nhập cảnh đều rất đơn giản.

3. Mới thành lập nên HLA tràn đầy 
sức trẻ, nhựa sống và tinh thần 
làm việc nhiệt huyết và hăng 

say. Tiếp bước kinh nghiệm hơn 20 năm 
đi trước của nhiều trường Anh ngữ quốc 
tế tại Philippines, HLA luôn luôn hướng 
đến việc hoàn thiện và phát triển mô 
hình đào tạo của mình tốt và tốt hơn nữa.

4. Đội ngũ giáo viên của HLA đều 
được tuyển chọn tỉ mỉ cẩn thận 
với các bài kiểm tra đầu vào, 

kết quả của các bài thi kiểm tra năng lực 
tiếng Anh quốc tế, giáo viên bản ngữ và 
đặc biệt HLA không chỉ đề cao trình độ 
chuyên môn tiếng Anh của giáo viên. 
Chúng tôi còn đánh giá cao bề dày tích 
lũy kinh nghiệm về phương pháp giảng 
dạy tiếng Anh của giáo viên.

• Capital City: Manila
• Language: English, Tagalog
• Population: about 108,106,310
• Time Difference:
GMT/UTC + 08:00 hour

PHILIPPINES

MANILA

CEBU
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Khóa ESL – Tiếng Anh giao tiếp Khóa ESL – Tiếng Anh giao tiếp nâng cao

Khóa ESL hay còn gọi là khóa tiếng Anh giao tiếp ngắn hạn phù 
hợp với người đi làm môi trường quốc tế, người hay đi du lịch 
nước ngoài, hay người chuẩn bị bước vào giảng đường cao đẳng, 
đại học. Sử dụng giáo trình Cambridge theo từng cấp bậc thang 
điểm khác nhau nên dù học cùng khóa nhưng trình độ vẫn có sự 
khác biệt. Bên cạnh đó nhà trường còn tổ chức các lịch kiểm tra 
giữa kì và cuối kì để theo sát sự tiến triển của học viên.

Thời lượng 1-24 tuần

Ngày bắt đầu Thứ 2 hàng tuần

Cấp bậc Dành cho mọi cấp bậc

Lịch học 4 lớp 1 kèm 1 
- 4 lớp nhóm

Tiết học Thời gian Loại lớp học Giáo viên Lớp học

Tiết 1 08:20 - 09:10 Lớp 1:1 Nói T.Jul CO01

Tiết 2 09:15  10:05 Lớp 1:1 Nghe T.Jay CO02

Tiết 3 10:10 - 11:00 Lớp nhóm ngữ pháp T.Dennis GC

Tiết 4 11:05 - 11:55 Lớp nhóm bản ngữ T.Aica GC2

11:55 - 13:00 Ăn trưa Phòng ăn

Tiết 5 13:00 - 13:50 Lớp 1:1 Đọc T.Grethel CO03

Tiết 6 13:55 - 14:45 Lớp 1:1 Viết T.An CO04

Tiết 7 14:50 - 15:40 Lớp nhóm Nghe T.May GC3

Tiết 8 15:45 - 16:35 Lớp nhóm Viết T.Dyann GC4

Thời khoá biểu mẫu
Lịch trình học từ thứ 2 đến thứ 6

Trong thời gian ngắn 
nhất, học viên có thể 
cảm nhận sự thay đổi 
rõ rệt khi tham gia khóa 
học này như:

Phản xạ tự nhiên với 
những cuộc hội thoại 
cơ bản

Tăng khả năng truyền 
đạt diễn giải

Bổ sung vốn từ vựng 
phổ biến sử dụng

Cải thiện phát âm hay 
ngữ điệu giao tiếp

ESL là cụm từ viết tắt của 
English as a second language, 
chương trình học tiếng Anh 
dành cho những người sử 
dụng ngôn ngữ chính khác 
như tiếng Việt, tiếng Trung, 
tiếng Nhật...Trọng tâm khóa 
học về đàm thoại, văn 
phạm, từ vựng cho cả bốn 
kĩ năng nghe nói đọc viết. 
Đặc biệt kĩ năng nghe-nói 
sẽ được cải thiện vượt bậc 
khi học tại Philippines do 
môi trường xung quanh cũng 
như tần suất số lớp một kèm 
một nhiều nhất hiện nay. 

Tiết học Thời gian Loại lớp học Giáo viên Lớp học

Tiết 1 08:20 - 09:10 Lớp 1:1 Nói T.Bel CO04

Tiết 2 09:15  10:05 Lớp 1:1 Nghe T.Ana CO15

Tiết 3 10:10 - 11:00 Lớp nhóm ngữ pháp T.Dennis GC

Tiết 4 11:05 - 11:55 Lớp 1:1 Đọc T.Ariel CO21

11:55 - 13:00 Ăn trưa Phòng ăn

Tiết 5 13:00 - 13:50 Lớp 1:1 Nói T.Carol CO11

Tiết 6 13:55 - 14:45 Lớp 1:1 Viết T.Fin CO45

Tiết 7 14:50 - 15:40 Lớp nhóm Nghe T.Jun GC12

Tiết 8 15:45 - 16:35 Lớp nhóm bản ngữ T.Dina GC23

Thời khoá biểu mẫu
Lịch trình học từ thứ 2 đến thứ 6

Thời lượng 1-24 tuần

Ngày bắt đầu Thứ 2 hàng tuần

Cấp bậc Dành cho mọi cấp bậc

Lịch học 5 lớp 1 kèm 1 
- 3 lớp nhóm

Bên cạnh đó, học viên cũng được quyền bổ sung thêm lớp một 
kèm một hoặc đổi lớp nhóm sang lớp một kèm một để mục tiêu 
đạt được trong thời gian ngắn nhất. Các bạn học khóa nâng cao 
bắt buộc làm bài kiểm tra từ vựng hàng ngày, mỗi ngày 10 từ mới 
để bổ sung vốn từ sẵn có của mình.

Tương tự như khóa tiếng 
Anh giao tiếp cơ bản về giáo 
trình và định hướng nhưng 
khóa nâng cao sẽ có đến 
năm (05) lớp một kèm một 
trong ngày, 2 tiết tập trung 
vào kĩ năng nói để những 
học viên hay ngại nói Tiếng 
Anh, chưa tự tin khả năng 
phát âm tốt hoặc muốn thay 
đổi phản xạ trong thời gian 
ngắn nhất thì khóa giao tiếp 
nâng cao là lựa chọn tối ưu.
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Business English – Tiếng Anh Thương mại Medical English – Tiếng Anh Y tế

Thời lượng 1-24 tuần

Ngày bắt đầu Thứ 2 tuần đầu tiên 
trong tháng

Cấp bậc Dành cho người đi làm

Lịch học 4 lớp 1 kèm 1 
- 4 lớp nhóm

Khóa học Tiếng Anh Thương 
Mại dành cho học viên là 
người đi làm với các chức vụ 
ở những nghành nghề khác 
nhau (Ngân hàng, Sales, Tiếp 
thị, Khách sạn, Kiểm toán, 
Kế toán, Vận chuyển, Kỹ 
thuật, Đầu tư, Thiết kế, Mua 
hàng ...) và sinh viên đại học 
các chuyên ngành liên quan 
đến Kinh Tế muốn phát triển 
kỹ năng sử dụng Tiếng Anh 
thương mại và kỹ năng mềm.

Giảng viên sẽ chủ động tương tác để hướng học viên tích cực 
suy luận về các bài tập mô phỏng giả thuyết tình huống thực 
tiễn trong kinh doanh, và khéo léo dẫn dắt để học viên đóng vai 
trò chủ đạo trong tất cả các bài tập thuyết trình của nhóm hay 
cá nhân. Tiếng Anh thương mại (BE) dạy người học cách xử lý 
các vấn đề cơ bản trong công việc như: viết email, viết báo cáo, 
thuyết trình, đàm phán, tiếp khách… 

Chương trình học tại Happy Learning Academy - HLA không chỉ 
cung cấp cho học viên cơ hội thực hành tiếng Anh với người bản 
địa (1 kèm 1), mà còn chú trọng vào việc huấn luyện để sau cuối 
khóa các học viên đều đạt các kỹ năng khác như:

Giao tiếp tự tin, không sợ hãi giúp học viên nắm bắt 
mọi cơ hội trong giao tiếp và chủ động nêu ra chủ đề 
hay những quan điểm của mình.

Đủ khả năng sử dụng tiếng Anh để xử lý các công việc 
như soạn thảo hợp đồng, viết email cho khách hàng và 
đối tác, đàm phán hợp đồng…

Có kỹ năng nói chuyện tiếng Anh tự nhiên và tự tin như 
sử dụng giọng điệu hay hình thể để truyền đạt cảm xúc, 
cách ứng xử phù hợp với văn hóa người nước khác.

06-03-2023

03-04-2023

01 & 29-05-2023

05-06-2023

03 & 31-07-2023

07-08-2023

04-09-2023

02 & 30-10-2023

06-11-2023

04-12-2023

Lịch khai giảng 2023
Thứ 2 tuần đầu tiên của tháng

Hướng dẫn cách giao tiếp, thăm khám 
bệnh cho bệnh nhân nước ngoài

Báo cáo ca lâm sàng cơ bản
bằng tiếng Anh

Luyện nghe và thực hành các đoạn 
hội thoại tiếng Anh trong bệnh viện

Thứ 2 tuần đầu tiên của tháng

06-03-2023 07-08-2023

03-04-2023 04-09-2023

01 & 29-05-2023 02 & 30-10-2023

05-06-2023 06-11-2023

03 & 31-07-2023 04-12-2023

Lịch khai giảng 2023

Thực tế cho thấy, hầu hết các giáo trình, tài liệu nghiên 
cứu về Y khoa, những phát minh, ứng dụng mới đều được 
viết bằng tiếng Anh. Nếu bạn có nền tảng từ vựng vững 
chắc, bạn sẽ không mất thời gian chờ đợi dịch giả dịch 
sang tiếng Việt mà có thể đọc xong và áp dụng chúng ngay 
vào thực tiễn.
Bên cạnh đó, nắm vững toàn bộ từ vựng tiếng Anh về y tế 
cũng giúp các bạn sinh viên dễ dàng xin học bổng du học 
nghành Y hay lọt vào các trường Y nổi tiếng. Đồng thời mở 
ra nhiều cơ hội nghề nghiệp, lương cao, môi trường làm 
việc tốt hơn bởi tất cả các thiết bị y tế trên thế giới đều 
sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh làm chuẩn chung vận hành.

Ngoài ra, nếu bạn đang làm việc trong môi trường Y khoa 
khi viết báo cáo bằng tiếng Anh, bạn cũng cần biết thêm 
một số từ vựng về sức khỏe. Nó không chỉ giúp bài báo 
cáo được đánh giá mang tính chuyên môn cao mà còn thể 
hiện bạn rất thành thạo ngoại ngữ. Biết nhiều thuật ngữ 
chuyên ngành sẽ hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp của bạn.
Hơn thế nữa, khi tham gia các hội nghị, hội thảo về sức 
khỏe, bạn cũng cần học từ vựng về sức khỏe bằng tiếng 
Anh để giao lưu với các bác sĩ, chuyên gia đến từ nước 
ngoài. Hãy thử nghĩ xem nếu không giao tiếp được bằng 
tiếng Anh, bạn sẽ mất đi rất nhiều cơ hội.

Thời lượng 1-24 tuần

Ngày bắt đầu Thứ 2 tuần đầu tiên trong tháng

Cấp bậc Dành cho người đi làm

Lịch học 4 lớp 1 kèm 1 - 4 lớp nhóm
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Lịch khai giảng 2023

English for Aviation – Tiếng Anh hàng không IT English – Tiếng Anh tin học

Nhận thấy sự khó khăn của các tiếp viên, phi công trong 
việc đáp ứng yêu cầu về Tiếng Anh của ICAO (Tổ chức hàng 
không dân dụng quốc tế). HLA mang đến một khóa học 
đào tạo Tiếng Anh hàng không cho bất kỳ đối tượng nào 
đang quan tâm đến việc học thuật ngữ, kỹ năng giao tiếp 
trước khi bắt đầu khóa học hay công việc tại một hãng hàng 
không trong nước và quốc tế.

Đặc thù ngành IT đòi hỏi tiếng Anh cho dù làm việc trong 
hay ngoài nước, có nền tảng tiếng Anh tốt giúp bạn tăng 
thêm cơ hội học hỏi, nâng cao năng lực nghề nghiệp và 
thu nhập cá nhân. Công nghệ luôn luôn thay đổi không 
ngừng đòi hỏi IT phải luôn cập nhật để bắt kịp tốc độ phát 
triển của thời đại. Đầu tư tiếng Anh rút ngắn khoảng cách 
học tập và phát triển năng lực của bản thân với khóa học 
tiếng Anh chuyên ngành IT tại HLA.

Ngoài tiêu chuẩn khắt khe về ngoại hình, sức khỏe, tiếp viên và 
phi công cũng đòi hỏi trình độ Tiếng Anh lưu loát giúp các bạn 
có thể xuất sắc vượt qua các kỳ đào tạo tuyển dụng từ các hãng 
hàng không trong nước cũng như quốc tế. 

Ngoài ra, với khóa học Tiếng Anh tiếp viên hàng không, bạn còn 
được tào tạo chuyên sâu về những kỹ năng xử lí vấn đề trong quá 
trình làm việc.

Các ngôn ngữ lập trình đều được viết bằng tiếng Anh, đây là 
ngành có tính toàn cầu nên ngôn ngữ lập trình được người nước 
ngoài viết bằng tiếng Anh và chia sẻ trên toàn thế giới nên chắc 
chắn các lập trình viên cần có nền tảng tiếng Anh nhất định để 
có thể sử dụng tốt các công cụ lập trình phục vụ cho công việc.
Tài liệu chuyên ngành hầu hết được viết bằng tiếng Anh,  thời 
gian dịch và phát hành tài liệu bản dịch thuật đã khiến cho thông 
tin tiếp nhận bị chậm một thời gian nhất định.

Thời lượng 1-24 tuần

Ngày bắt đầu Thứ 2 tuần đầu tiên 
trong tháng

Cấp bậc Dành cho người đi làm

Lịch học 4 lớp 1 kèm 1 
- 4 lớp nhóm

Ghi chú

• Mở lớp tối thiểu 
3 học viên

• Học viên được quyền 
tăng số lớp 1 kèm 1

Thứ 2 tuần đầu tiên của tháng

06-03-2023 07-08-2023

03-04-2023 04-09-2023

01-05-2023
 29-05-2023

02-10-2023 
30-10-2023

05-06-2023 06-11-2023

03-07-2023
 31-07-2023 04-12-2023

• Khóa học mang 
tính ứng dụng, 
thực hành xử lý 
tình huống cao. 
Học viên có cơ 
hội nhập vai giải 
quyết những tình 

huống thực tế. 

• Quy mô lớp học 
nhỏ, một giáo viên 
kèm một học viên.
• Các lớp 1 kèm 1 
chia đều 4 kĩ năng 
Nghe – Nói – Đọc – 
Viết cho những chủ 
đề liên quan đến 
nghành hàng không.

• Lớp học với 
giáo viên bản ngữ 
là những chuyên 
gia am hiểu sâu 
rộng về lĩnh vực 

hàng không.
• Kiểm tra cuối 
khóa bằng bài 

luận tổng hợp.

Thời lượng 1-24 tuần

Ngày bắt đầu Thứ 2 tuần đầu tiên 
trong tháng

Cấp bậc Dành cho người đi làm

Lịch học 4 lớp 1 kèm 1 
- 4 lớp nhóm

Trong khi đặc thù ngành 
IT luôn thay đổi không 
ngừng, các kiến thức 
mới luôn được cập nhật, 
thay vì chờ đợi, học viên 
có năng lực tiếng Anh 
nhất định có thể chủ 
động học tập và tìm hiểu 
các kiến thức một cách 
nhanh chóng và kịp thời, 
đáp ứng tốt nhất đòi hỏi 
sự cập nhật liên tục của 
ngành này.

Cung cấp từ vựng về thuật ngữ chuyên ngành (lập trình, 
công nghệ phần mềm, phần cứng máy tính, mạng, cơ sở 
dữ liệu, thử nghiệm, hỗ trợ, v.v.)

Với tiếng Anh giao tiếp cơ bản đến nâng cao, khoá học 
giúp học viên thực hành sử dụng các từ vựng chuyên 
ngành trong thực tế giao tiếp và công việc.
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TOEIC - Test of English for 
International Communication 
– Bài kiểm tra tiếng Anh 
giao tiếp quốc tế, đây là 
một chứng chỉ cần thiết 
dành cho những người có 
mục tiêu làm việc trong môi 
trường sử dụng tiếng Anh. 
Khóa luyện thi TOEIC của 
HLA trang bị cho học viên 
kiến thức tiếng Anh cả bốn 
kỹ năng cơ bản của tiếng 
Anh với lộ trình rõ ràng, bên 
cạnh đó học viên có chiến 
lược làm bài và kiểm soát 
thời gian thi một cách tốt 
nhất. Sau khóa học học viên 
có thể tự tin tham dự kỳ thi 
TOEIC và có thể ứng dụng 
tiếng Anh trong giao tiếp và 
cuộc sống hàng ngày.

IELTS - International English Language Testing System - đây là chứng chỉ tiếng Anh cần thiết cho 
những người có kế hoạch du học bậc đại học và sau đại học với chương trình hoàn toàn bằng 
tiếng Anh; hoặc có kế hoạch định cư tại nước ngoài. Khóa luyện thi IELTS tại HLA với kiến thức 
đồng đều của cả bốn kỹ năng cho kỳ thi IELTS là Nghe - Nói - Đọc - Viết. Ngoài ra khóa học còn 
cung cấp cho học viên các bài tập về ngữ pháp và mở rộng vốn từ vựng, đồng vận dụng trong 
giao tiếp hàng ngày, nhờ đó ngoài mục tiêu về điểm số học viên có thể sử dụng tiếng Anh một 
cách tự tin và lưu loát trong cuộc sống, học tập và công việc.

Khi học TOEIC tại Happy Learning Academy:
• Học viên được tư vấn, hướng dẫn xây dựng lộ trình học phù hợp 
với năng lực thông qua điểm của bài thi đầu vào. 
• Chương trình học và giảng dạy đồng đều cho học viên cả 4 kỹ 
năng cơ bản Nghe - Nói - Đọc - Viết. Tuy nhiên với học viên đăng 
ký bài thi TOEIC 2 kỹ năng Listening và Reading thì 2 kỹ năng này sẽ 
được nâng cao và chú trọng hơn.
• Các bài thi thử hàng tuần (TOEIC Weekly Test) là bắt buộc đối với 
học viên luyện thi TOEIC, thông qua bài thi này học viên và giáo viên 
có thể theo dõi sự tiến bộ của mình và có kế hoạch củng cố kiến 
thức cần thiết. Mặt khác học viên được rèn luyện cảm giác như thi 
thật để có thể kiểm soát thời gian làm bài đồng thời giảm sự căng 
thẳng, lo lắng khi thi chính thức. 

Khi học IELTS tại 
Happy Learning Academy:
• Dựa trên điểm đầu vào đánh giá khả 
năng của học viên đồng thời xây dựng 
lộ trình học phù hợp giúp tiết kiệm thời 
gian và công sức. Nếu điểm đầu vào của 
học viên dưới 3.5 học viên sẽ được tư 
vấn nên học ESL để có kiến thức nền 
tảng, có khả năng nghe hiểu tiếng Anh 
tốt trước khi bước vào luyện thi IELTS.
• Học viên học đồng đều cả 4 kỹ năng 
tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Nếu 
học viên yếu một trong những kỹ năng 
này có thể đăng ký học tăng cường 
thêm lớp 1 kèm 1.
• Học viên tại Happy Learning Academy 
sẽ được làm bài thi thử hàng tuần mô 
phỏng bài thi chính thức của IDP. Giáo 
viên sẽ phân tích điểm mạnh và điểm 
yếu của bạn dựa vào kết quả bài thi. Sau 
đó, giáo viên sẽ tập trung tăng điểm số 
của những kỹ năng còn yếu. Học và thi 
hàng tuần giúp học viên cảm thấy quen 
dần với các dạng bài thi và có tâm lý ổn 
định khi đi thi. 
• Giáo viên tại HLA không chỉ có năng 
lực sư phạm mà còn luôn tâm huyết với 
nghề,  luôn tận tình với học viên và hỗ 
trợ học viên trong suốt quá trình học tại 
trường.
• Môi trường học quốc tế tăng cơ hội 
thực hành và giao tiếp tiếng Anh sau giờ 
học, là cơ hội giao lưu học hỏi bạn bè 
đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Khóa TOEIC – Khóa luyện thi TOEIC Khóa IELTS – Khóa luyện thi IELTS

Tiết học Thời gian Loại lớp học Giáo viên Lớp học

Tiết 1 08:20 - 09:10 Lớp 1:1 Nghe T.May CO16

Tiết 2 09:15  10:05 Lớp 1:1 Nói T.Tin CO23

Tiết 3 10:10 - 11:00 Lớp nhóm ngữ pháp T.Henry GC

Tiết 4 11:05 - 11:55 Lớp nhóm Viết T.Aiza GC14

11:55 - 13:00 Ăn trưa Phòng ăn

Tiết 5 13:00 - 13:50 Lớp 1:1 Viết T.Gree CO03

Tiết 6 13:55 - 14:45 Lớp 1:1 Đọc T.Ana CO09

Tiết 7 14:50 - 15:40 Lớp nhóm Nghe T.Vincent GC16

Tiết 8 15:45 - 16:35 Lớp nhóm bản ngữ T.Merry GC23

Thời khoá biểu mẫu
Lịch trình học từ thứ 2 đến thứ 6

Thời lượng 1-24 tuần

Ngày bắt đầu Thứ 2 hàng tuần

Cấp bậc Dành cho mọi cấp bậc

Lịch học 4 lớp 1 kèm 1 
- 4 lớp nhóm

Tiết học Thời gian Loại lớp học Giáo viên Lớp học

Tiết 1 08:20 - 09:10 Lớp 1:1 Viết T.Theo CO01

Tiết 2 09:15  10:05 Lớp nhóm ngữ pháp T.Jayden GC02

Tiết 3 10:10 - 11:00 Lớp 1:1 Nói T.Harry CO20

Tiết 4 11:05 - 11:55 Lớp nhóm bản ngữ T.Sue GC13

11:55 - 13:00 Ăn trưa Phòng ăn

Tiết 5 13:00 - 13:50 Lớp 1:1 Đọc T.Mina CO22

Tiết 6 13:55 - 14:45 Lớp nhóm Nghe T.John GC32

Tiết 7 14:50 - 15:40 Lớp 1:1 Nghe T.Liza CO05

Tiết 8 15:45 - 16:35 Lớp nhóm Viết T.Din GC11

Thời khoá biểu mẫu
Lịch trình học từ thứ 2 đến thứ 6

Thời lượng 1-24 tuần

Ngày bắt đầu Thứ 2 hàng tuần

Cấp bậc Dành cho mọi cấp bậc

Lịch học 4 lớp 1 kèm 1 
- 4 lớp nhóm

• Giáo viên có kinh nghiệm 
luyện thi TOEIC là lợi thế cho 
học viên khi học tại Happy 
Learning Academy, giáo viên 
là người luôn hỗ trợ học viên 
trong học tập, thông tin và thủ 
tục dự thi TOEIC chính thức.
• Học viên được hòa mình 
vào môi trường nói tiếng Anh, 
không chỉ trong lớp học mà 
trong cuộc sống và giao tiếp 
hàng ngày. Đây chính là môi 
trường thuận lợi để học viên 
có thể tối ưu hóa thời gian và 
hiệu quả học tập.
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Summer Camp – Trại hè tiếng Anh

Happy Learning Academy mang đến cho phụ 
huynh và các bé chương trình học tiếng Anh 
ngắn hạn, kết hợp vui chơi và du lịch. Nhiều hơn 
một khóa học, tại HLA các bé được học cách 
sống trong môi trường tập thể, tập thích nghi với 
sự khác biệt trong văn hóa, thói quen sinh hoạt 
và tính cách. Thông quá đó các bé có thể tự lập 
hơn và cũng thêm yêu những phút giây bên gia 
đình. Hãy đến với HLA và trải nghiệm một trại hè 
thật khác biệt tại Philippines!

Điều gì khiến trại hè tiếng anh tại Happy Learning Academy trở thành lựa chọn phù hợp nhất cho các 
bé trong mùa hè này?

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI - HLA

LỚP 1:1 MỖI NGÀY
• Với mỗi kỹ năng cơ bản 
của tiếng Anh ( Nghe-Nói-
Đọc-Viết ) học viên được 
học với 1 giáo viên người 
Philippines khác nhau.
• Lớp 1:1 giúp tối đa hóa thời 
gian học tập của học viên, 
tăng thời gian thực hành 
giữa thầy và trò, giáo viên 
theo sát được điểm mạnh và 
điểm yếu của học viên trong 
suốt thời gian học.

CHI PHÍ HỢP LÝ
• Chi phí trại hè tại 
Philippines chỉ bằng 2/3 
so với chi phí trại hè tại 
Singapore và 1/2 chi phí 
trại hè tại Australia mà 
thời gian học là dài nhất. 
• Thủ tục đơn giản, 
thuận tiện và không cần 
phải xin visa.
• Chỉ tại Philippines học 
viên được học số lượng 
lớp 1:1 nhiều nhất.

HẠN CHẾ THIẾT BỊ 
ĐIỆN TỬ
• Một mùa hè ý nghĩa và 
vui vẻ dù không có thiết 
bị thông minh hàng ngày. 
Trại hè HLA tạo một 
không gian học tập và vui 
chơi mà không có thiết bị 
điện tử. Để đôi mắt của 
các bé được thư giãn sau 
một năm học căng thẳng 
và tăng cường giao tiếp 
trực tiếp.

QUẢN LÝ 24/7
• Tại trại hè các bé được 
vui chơi và học tập dưới 
sự hỗ trợ, chăm sóc và 
bảo vệ 24/7 bởi nhân 
viên của HLA.
Trong các trường hợp 
đặc biệt, HLA sẽ liên lạc 
với phụ huynh để thông 
báo về tình hình của bé.

• Ngoài lớp học thể thao bắt buộc, sau giờ học 
các bé có thể tự do lựa chọn môn thể thao hay 
hoạt động mà các bé yêu thích: bóng đá, bóng 
bàn, bơi lội, bóng rổ, zumba, cầu lông, đạp xe...
• Mỗi cuối tuần các bé được du lịch tại những 
địa điểm nổi tiếng tại Cebu: Danasan, Cebu 
Safari, Oslob,  J Park Resort...
• Trong tuần HLA tổ chức nhiều hoạt động: 
tiệc sinh nhật, tiệc chào mừng, tiệc nướng 
BBQ ngoài trời, thi đấu thể thao...

ĐA DẠNG HOẠT ĐỘNG
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Happy Learning Academy mang trong mình mục tiêu giáo dục hiệu quả, thân thiện và vui vẻ cho học 
viên. Tại đây học viên được khuyến khích thể hiện bản thân với sự tự tin và sáng tạo trong học tập 
cũng như cuộc sống.

VỀ CHÚNG TÔI

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:
HLA tọa lạc tại Liloan, cách trung tâm 16km với diện tích 11.800m2 là nơi lý tưởng 
để các bé có không gian sinh hoạt và vui chơi với nhiều tiện ích cần thiết: Bể bơi, sân 
bóng rổ, bóng chuyền, tập Golf, đạp xe đạp...
Nhằm mang đến cho các bé không gian xanh mát và trong lành nên khuôn viên 
trường được thiết kế với nhiều cây xanh và hoa cỏ. HLA chắc chắn sẽ trở thành địa 
điểm học tập và vui chơi tuyệt vời cho các bé trong mùa hè này.

1

GIÁO DỤC: 
HLA tin tưởng chương trình giáo dục Cambridge bởi lộ trình đào tạo rõ ràng, toàn 
diện theo tiêu chuẩn quốc tế. Chương trình tiếng Anh Cambridge được lưu hành 
trên toàn cầu và được công nhận bởi các tổ chức giáo dục uy tín. Học viên của HLA 
sẽ được làm bài kiểm tra đầu vào và xếp lớp theo trình độ của bản thân.

ẨM THỰC:
Học viên có 3 bữa chính mỗi ngày với thực đơn là các món Việt Nam, Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Philippines... được thay đổi thường xuyên với đầy đủ trái cây và sữa đảm 
bảo đủ dinh dưỡng và ngon miệng cho học viên.
Cách ngày học viên sẽ được tăng cường thêm bữa phụ do trường lên thực đơn hoặc 
theo đề xuất từ học viên: pizza, burgers, sinh tố, bánh ngọt, trà sữa...

3

Happy Learning Academy được thành lập với mục tiêu dạy tiếng Anh cho học viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau, 
quy tụ về Cebu, Philippines để học tập, trao đổi văn hóa và khám phá quốc đảo xinh đẹp này.

Một môi trường thân thiện, vui vẻ và thoải mái luôn là điều mà HLA hướng tới và duy trì.

2

Lớp học 1:1Hàng lang khu lớp học

Lớp học 1:1ph
ile

nt
er

.vn

https://philenter.vn Hotline 0908 55 77 48 (Ms Thủy)



16 Happy Learning Academy | www.hla.asia 17 Happy Learning Academy | www.hla.asia

HOẠT ĐỘNG THEO THÁNG

Hàng ngày các bé sẽ được chụp hình học tập, vui chơi và cập nhật trên trang fanpage của trường. Vào 
cuối tuần các bé sử dụng điện thoại cá nhân liên lạc về nhà cho gia đình.

LIÊN HỆ, CẬP NHẬT THÔNG TIN HÀNG NGÀY 

BAO GỒM KHÔNG BAO GỒM

4 TUẦN
2800$

   • Đồng phục 
   ( Phải mặc khi di chuyển )
   • SSP ( Giấy phép học tập đặc biệt )
   • Sách
   • Bữa ăn chính ( 3 lần 1 ngày )
   • Hoạt động cuối tuần
   • Đưa và đón học sinh
   theo nhóm tại sân bay
   • Vé tham quan, du lịch các địa 
   điểm vào cuối tuần
   • Chi phí điện - nước
   • Chi phí giặt là

   • Vé máy bay
   • Phí gia hạn visa (nếu hơn 4 tuần)
   • Phí uỷ quyền giám hộ tại 
   Việt Nam ( WEG )
   • Phí nhập cảnh tại Philippines 
   ( Đối với học sinh dưới 16 tuổi 
   không có Cha Mẹ đi cùng )
   • Bảo hiểm quốc tế
   • Chi phí y tế (nếu có)
   • Tiền tiêu vặt
   • Tiền phạt cho bất kỳ hư hỏng 
   khi ở trường

6 TUẦN
4200$

8 TUẦN
5500$

Chương trình trại hè của HLA được thiết kế cho các bé từ 6-16 tuổi. Với lịch trình linh hoạt 4-6-8 tuần 
mà phụ huynh có thể lựa chọn thời gian học thích hợp cho bé.

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Sau khi gia đình đồng thuận cho bé tham gia chương trình du học hè:

Gửi hình ảnh hộ chiếu và thời gian tham gia khóa học đến Đại diện tuyển sinh của HLA

Nhận thư mời nhập học và thư báo học phí từ HLA

Đại diện tuyển sinh của HLA hướng dẫn và hỗ trợ phụ huynh thực hiện ủy quyền giám hộ
tại Lãnh Sự Quán Philippines (Đối với bé dưới 15 tuổi không có cha mẹ đi cùng).

Lịch trình khởi hành có thể thay đổi nhưng sẽ được thông báo đến phụ huynh trước đó.

Một tuần hoạt động và vui chơi của các bé được thể hiện trong thời khóa biểu mẫu dưới đây. Mỗi học 
viên sẽ có một thời khóa biểu khác nhau nhưng đảm bảo tất cả các bé được tham gia đầy đủ lớp học 
và lịch trình như đã thông báo đến phụ huynh.

THỜI KHOÁ BIỂU

THỜI GIAN TIẾT HỌC HOẠT ĐỘNG

THỨ 2 - THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
07:00 - 07:20 Thức dậy

Du lịch tại 
những địa điểm 

nổi tiếng:

• Jpark

• Solea Resort

• Danasan

• Island Hopping

• Oslob Tour

• City Tour

• Shopping

• Gọi điện cho 
gia đình

• Kiểm tra sách

• Kiểm tra sức 
khoẻ: tay, chân,

răng, miệng

• Chơi thể thao 
tự do: bóng bàn, 

bóng rổ, cầu lông,
bơi lội, board game

• Trò chơi 
truyền thống

• BBQ

07:20 - 08:00 Thể dục buổi sáng & ăn sáng

08:00 - 08:20 Kiểm tra từ vựng

08:20 - 09:10 Lớp 1:1 Nói

09:15  10:05 Lớp 1:1 Nghe

10:10 - 11:00 Lớp nhóm ngữ pháp

11:05 - 11:55 Lớp nhóm bản ngữ

11:55 - 13:00 Ăn trưa

13:00 - 13:50 Lớp 1:1 Đọc

13:55 - 14:45 Lớp 1:1 Viết

14:50 - 15:40 Lớp nhóm âm nhạc

15:45 - 16:35 Lớp nhóm đàm thoại

16:35 - 17:25 Lớp thể thao
( Bóng chuyền, bơi lội, bóng bàn, golf, zumba )

18:00 - 19:30 Ăn tối và giải lao

19:30 - 21:00 Nhật ký & thuyết trình ( vào Thứ 2, 4, 6 )

21:00 - 22:00 Vệ sinh cá nhân | Đi ngủ

Ghi chú Các hoạt động thứ bảy sẽ được thông báo trước.
Tùy theo tình hình thời tiết và sức khỏe của học viên mà các hoạt động bố trí phù hợp.

Arrival at airport Entrance test/ 

Welcome party

Group class Jpark / Solea Resort

Basketball Golf class BBQ party Group class Zumba Danasan/Island Hopping

Call parents Table tennis Dairy Birthday party Speech Shopping Oslob Tour/City Tour

Hygiene Check Tradional games Group class

SATSUN MON TUE WED THU FRI

CALLING MOM CALLING DAD

HOME
GO BACK

4th
w
e
e
k

3rd
w
e
e
k

2nd
w
e
e
k

1st
w
e
e
k ph
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Đây là khóa học được thiết kế đặc biệt dành 
cho phụ huynh sát cánh cùng con (Các bé dưới 
15 tuổi) với lịch học không quá nặng, cha mẹ có 
thời gian để chăm sóc và đi du lịch cùng con. 
Các bé có cha mẹ ở bên nên tâm lý luôn yên 
tâm, thoải mái để học tập và vui chơi, cha mẹ có 
thể nâng cao tiếng Anh và lưu giữ thật nhiều kỷ 
niệm cùng con.

Khóa Family and Junior –
Tiếng Anh dành cho gia đình

Happy Learning Academy
Bảng học phí năm 2023

Thời lượng 1-24 tuần

Ngày bắt đầu Thứ 2 hàng tuần trừ thời gian diễn ra 
chương trình Trại hè

Cấp bậc Dành cho mọi cấp bậc

Lịch học
• Dành cho các bé: 5 lớp 1 kèm 1 

• Dành cho phụ huynh: 4 lớp 1:1 - 1 lớp nhóm

Chương trình học dành cho bé:
• Tùy thuộc vào trình độ đầu vào các bé sẽ có thời khóa 
biểu, giáo trình tương ứng.
• Mỗi 4 tuần các bé sẽ làm một bài kiểm tra theo dõi 
sự tiến bộ, thông qua đó có thể quyết định các bé được 
nâng cao trình độ hoặc điều chỉnh lượng kiến thức. 
• Chương trình học tập trung chủ yếu vào tiếng Anh 
giao tiếp, tăng cường tương tác bằng các tình huống giả 
định trong lớp học và thực hành cùng giáo viên.

Chương trình học của phụ huynh:
• Khóa học đặc biệt dành cho cha 
mẹ đồng hành cùng con nên lịch học 
của cha mẹ tương đối thoải mái, sau 
thời gian học cha mẹ có thể cùng con 
tham gia các hoạt động thể chất trong 
trường ( bơi lội, đạp xe, nấu nướng…) 
hoặc đi du lịch Cebu (lặn biển, mua 
sắm, chơi golf…)

  Lệ phí đăng ký:  100 USD

  Chi phí địa phương có thể được thay đổi bất cứ lúc nào tuỳ thuộc vào thay đổi từ chính phủ Philippines.

Đơn vị: Us Dollar

Chi phí địa phương dự tính:

Bảng học phí:

4 tuần 8 tuần 12 tuần 16 tuần 20 tuần 24 tuần
Gia hạn Visa x x x 4.130 9.530 12.960 16.390 19.820

SSP (Giấy phép
học tập đặc biệt) 6.800 Có hiệu lực cho 6 tháng 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800

I-Card 3.500 Học viên học trên 8 tuần none none 3.500 3.500 3.500 3.500

Tiền điện 2.000 1 tháng 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

Tiền nước 1.000 1 tháng 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

Ảnh thẻ và ID 300 1 lần 300 300 300 300 300 300

Tiền đặt cọc 1.500 Được hoàn trả lại 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Phí quản lý 2.000 1 tháng 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

Books (Estimated) 200 1 quyển 1.600 1.600 2.000 3.000 3.000 4.000

Tổng cộng 15.200 24.330 38.630 48.060 56.490 65.920

Đơn vị: Peso

Loại phòng Phí 
Ký túc xá Học phí 4 tuần 8 tuần 12 tuần 16 tuần 20 tuần 24 tuần

ESL

Gia đình 1100

800

1900 3800 5700 7600 9500 11400

Đơn 1000 1800 3600 5400 7200 9000 10800

Đôi 900 1700 3400 5100 6800 8500 10200

Ba 700 1500 3000 4500 6000 7500 9000

Tư 600 1400 2800 4200 5600 7000 8400

Sáu 500 1300 2600 3900 5200 6500 7800

•MEDICAL 
•IT 

•AVIATION 
ENGLISH

Gia đình  1100

900

2000 4000 6000 8000 10000 12000

Đơn 1000 1900 3800 5700 7600 9500 11400

Đôi 900 1800 3600 5400 7200 9000 10800

Ba 700 1600 3200 4800 6400 8000 9600

Tư 600 1500 3000 4500 6000 7500 9000

Sáu 500 1400 2800 4200 5600 7000 8400

•IELTS  
•TOEIC

Gia đình   1100

950

2050 4100 6150 8200 10250 12300

Đơn 1000 1950 3900 5850 7800 9750 11700

Đôi 900 1850 3700 5550 7400 9250 11100

Ba 700 1650 3300 4950 6600 8250 9900

Tư 600 1550 3100 4650 6200 7750 9300

Sáu 500 1450 2900 4350 5800 7250 8700

FAMILY 
& 

JUNIOR

Gia đình    1100

1000

2100 4200 6300 8400 10500 12600

Đơn 1000 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Đôi 900 1900 3800 5700 7600 9500 11400

Ba 700 1700 3400 5100 6800 8500 10200

Tư 600 1600 3200 4800 6400 8000 9600

Sáu 500 1500 3000 4500 6000 7500 9000
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Service – Dịch vụ & Tiện Ích

Giặt giũ và dọn dẹp
Quần áo của học viên được giặt miễn phí bởi nhân viên của HLA. 
Ngoài ra nhà trường cung cấp máy giặt để học viên có thể tự sử 
dụng và sẽ có nhân viên hỗ trợ học viên phơi đồ. 
Phòng ở của học viên được dọn dẹp theo lịch hàng tuần của 
trường, tuy nhiên vì ở tập thể nên học viên cần có ý thức giữ gìn 
vệ sinh chung để không ảnh hưởng đến bạn cùng phòng.

Đón tại sân bay
HLA sẽ kết nối với học viên từ Việt Nam và đón học viên 
miễn phí tại sân bay với điều kiện học viên cung cấp thông tin 
chuyến bay trước 2 tuần cho trường. Điều này giảm cảm giác 
lo lắng, căng thẳng cho học viên trước khi bay.

Mượn xe đạp
Tại Cebu, sau 16h là khoảng thời gian rất dễ chịu, nắng đã 
dịu và đặc biệt không khí quanh trường rất trong lành. Sau 
giờ học học viên có thể đăng ký mượn xe đạp dạo mát, 
đây là cách thư giãn và vận động rất tốt cho sức khỏe.

H Care 24/7 
Đây là đội ngũ nhân viên mẫn cán luôn có mặt tại trường 
nhằm hỗ trợ học viên mọi vấn đề trong kí túc xá: hỏng 
hóc trong phòng ở, đi bệnh viện, hỗ trợ nhận bưu kiện…

Khu vực tự nấu nướng 
Nếu học viên muốn giới thiệu những món ăn mang 
hương vị quê hương đến bạn bè các nước, hoặc chỉ 
đơn giản là muốn tụ tập cùng bạn bè mà không cần 
phải đi đâu xa thì HLA đã thiết kế một khu vực riêng 
học viên có thể tự nấu nướng. 
Gần trường có rất nhiều khu chợ địa phương học viên 
cùng bạn bè vừa khám phá cuộc sống của người bản 
địa, và có thể mua những nguyên liệu nấu nướng vừa 
tươi và rẻ thay vì đi các siêu thị lớn. Tuy nhiên học viên 
cần đăng ký với nhân viên phụ trách để được lên danh 
sách và hỗ trợ khi cần thiết.

Bảo vệ 24/24 
Một trong những vấn đề luôn được HLA đặt lên hàng đầu 
đó là sự an toàn của học viên và nhân viên, chính vì vậy 
bảo vệ làm việc tại trường 24/24

Nhân viên bảo trì bảo dưỡng 
Một vị trí đóng vai trò không nhỏ tại HLA, những người 
làm công việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị 
trong kí túc xá theo lịch định kỳ và khi học viên cần giúp đỡ

H Sport 
Bể bơi, sân bóng rổ, khu vực gym ngoài trời, Golf-mini
HLA là trường có khuôn viên rộng với nhiều tiện ích được tích 
hợp, học viên có thể thư giãn cả về thể chất và tinh thần. 
Các khu vực thể thao của trường học viên có thể sử dụng miễn 
phí, tuy nhiên học viên cần tuân theo quy định về thời gian sử 
dụng: từ 6:00 giờ đến 22:00 giờ hàng ngày.

H Cafe 
Tận dụng tối đa lợi thế về tự nhiên của trường HLA đã thiết kế một 
quán cà phê mở, gần gũi với thiên nhiên đây. Tại đây học viên có thể 
mua những loại đồ uống phổ biến như: cà phê, sinh tố, nước ép, kem
Thời gian mở cửa: 8:00 - 22:00 hàng ngày

H Mart 
Cửa hàng tiện lợi ngay trong trường bán các sản phẩm thiết 
yếu như dầu gội, sữa tắm, snack… Ngoài ra học viên có thể tìm 
được cái món ăn vặt yêu thích: xoài sấy, mì tôm, chocolate…
Thời gian mở cửa: 8:00 - 22:00 hàng ngày

Ẩm thực 
Học viên được cung cấp 3 bữa ăn mỗi ngày theo phong 
cách Buffet được chế biến thay đổi thường xuyên

H Bread 
Khu vực bày bán các loại bánh ngọt, bánh kem, pizza… Nếu học 
viên yêu thích đồ ngọt hoặc muốn thử tay nghề của đầu bếp 
Philippines thì nơi này chắc chắn là địa chỉ lui tới thường xuyên 
của bạn. Thời gian mở cửa: 8:00-22:00 trong tuần hàng ngày

Với mong muốn học viên có thể tập trung học tập cũng như được tận hưởng thời gian tại Philippines 
thật thoải mái và tiện nghi nên HLA luôn cố gắng cung cấp nhiều dịch vụ và tiện ích tại trường.
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6. Internet tại Philippines
Tốc độ internet tại Philippines không được tốt, chi phí cũng không hề rẻ. Tại HLA có hệ thống phát wifi 

nhưng nhiều người cùng truy cập nên tốc độ và khả năng kết nối sẽ bị hạn chế. Mặt khác không nhiều địa điểm 
tại Philippines có wifi miễn phí hoặc không có wifi nên học viên có thể khắc phục bằng cách: Đăng ký 3G/4G/LTE 
cho thiết bị di động. Học viên có thể mua sim card của hãng Globe hoặc Smart và nạp thẻ giống như sử dụng 
sim tại Việt Nam. Học viên được hướng dẫn đăng ký các gói dịch vụ internet rất đơn giản, tốc độ nhanh hơn 
wifi và rất tiện lợi. Chi phí cho 1 tháng sử dụng dao động từ 400 peso trở lên tùy vào nhu cầu của học viên.

Notice – Những điều cần lưu ý

1. Lựa chọn hãng hàng không
Hiện tại chưa có đường bay thẳng từ Việt Nam đi Cebu, học viên cần quá cảnh tại Manila và bay nối 

chuyến để đến Cebu. Thời gian bay của cả 2 chặng không quá 5 tiếng. Hiện nay có nhiều hãng hàng không 
để học viên lựa chọn như Cebu Pacific, Philippines Airlines, Airasia, EVA, Scoot, TigerAir. Trong đó Cebu Pacific 
và Philippines Airlines là 2 hãng hàng không nhiều chặng bay đến Cebu với khung giờ linh động. Cân đối giữa 
lịch trình và ngân sách học viên sẽ có quyết định phù hợp cho chính mình.

2. Học viên nên đến trường vào ngày nào?
Các khóa học của HLA đều bắt đầu vào thứ 2, kết thúc vào Thứ Sáu hàng tuần nên học viên sắp 

xếp lịch trình và vé bay để đến trường vào Chủ Nhật và rời khỏi trường vào Thứ Bảy là hợp lý nhất, đồng 
thời không ảnh hưởng đến số ngày gia hạn visa ( nếu có )

3. Bảo hiểm quốc tế
Bảo hiểm quốc tế chi phí từ 35-55 USD/ tháng nhưng quyền lợi điều trị y tế tại nước ngoài khá cao, 

trong trường hợp cần can thiệp y tế học viên sẽ tránh được các áp lực tài chính bởi chi phí y tế tại Philippines 
đối với người nước ngoài rất đắt đỏ.

4. Chuẩn bị hành lý
 • Giấy tờ: Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng | Thư mời nhập học | Thư báo học phí
• Lưu trong điện thoại: Vé máy bay khứ hồi | Khai báo y tế Philippines
           Từ điển Anh - Việt | Xác nhận tiêm Covid-19
• Quần áo: Hãy mang những trang phục thoáng mát, thoải mái và thấm hút mồ hôi tốt vì thời tiết tại 
Philippines nắng nóng quanh năm. Nên mang theo áo khoác mặc trên máy bay hay trong lớp học nếu 
bạn dễ bị lạnh bởi điều hòa. HLA khuyến khích học viên hãy mang theo đồ bơi và đừng bỏ qua các 
hoạt động biển tại Cebu như lướt sóng, lặn biển ngắm san hô, nhảy thác… Đây sẽ là trải nghiệm không 
phải nơi đâu cũng mang lại cho bạn.
• Thuốc: Hãy mang theo những loại thuốc đặc trị nếu như bạn có bệnh mãn tính, một vài loại thuốc 
phổ biến chuyên dùng cho cảm sốt, đau bụng, đau đầu, tiêu chảy…vì tại Philippines muốn mua thuốc 
phải có đơn của bác sĩ chỉ định. 
• Đồ dùng khác: Nón/mũ; bàn chải, kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội (nếu hành lý giới hạn cân nặng, 
bạn có thể mua tại cửa hàng tiện lợi trong trường; khăn tắm, bình nước, bút viết, vở (1-2 cuốn)

5. Tiền tệ PHP - Peso
Philippines sử dụng đồng peso, tuy nhiên với một thành phố nổi tiếng về du lịch như Cebu 

thì học viên không cần lo lắng. Tại các trung tâm thương mại học viên có thể dễ dàng đổi ngoại tệ. 
Tỷ giá chuyển đổi hiện tại là: 1 Peso = 422,17 VNĐ; 1 Peso = 0,018 USD.

7. Khí hậu tại Cebu: dao động từ 24 đến 34°C
Cebu là nơi có nhiệt độ cao quanh năm, mùa mưa kéo dài từ tháng 6 - tháng 12, từ tháng 1 ~ 

tháng 5 là mùa khô. Được mệnh danh là Nữ Hoàng phía Nam của Philippines, Cebu ít chịu ảnh hưởng 
của các cơn bão nhiệt đới với thời tiết tương đối ổn định.
Vào mùa mưa, nhiệt độ và không khí có phần oi bức hơn do các cơn mưa đến nhanh với cường độ mạnh, 
sau đó nắng trở lại. Kiểu thời tiết này khá giống với thời tiết tại Miền Nam Việt Nam. Vào mùa khô nhiệt 
độ xuống thấp hơn nhiệt độ trung bình từ 2-3 độ, vẫn sẽ có mưa nhưng không nhiều.

8. Chênh lệch múi giờ: GMT+8
Việt Nam và Philippines chênh lệch 1 giờ đi trước, nếu như tại Việt Nam là 9h thì Philippines là 

10h. Sự chênh lệch này không ảnh hưởng quá nhiều đến đồng hồ sinh học của học viên, giúp các bạn 
nhanh chóng thích nghi với việc học và hoạt động tại trường.

9. Phương tiện di chuyển:
 • Jeepney: Đây là phương tiện di chuyển phổ biến nhất tại quốc đảo này, có nét giống với xe lam tại 
Việt Nam xưa, tuy nhiên loại xe này được trang trí rực rỡ sắc màu trở thành biểu tượng của Philippines.
Đi các chặng ngắn tại Cebu bạn có thể bắt Jeepney với chi phí rất rẻ (từ 8-20 peso), đây là một 
phương tiện khá tiện lợi, rất đáng để trải nghiệm. Nhưng bạn hãy luôn chú ý bảo vệ túi xách và các 
tài sản cá nhân của mình khi di chuyển bằng phương tiện công cộng.
• Tricycle: Đây là một dạng xe máy 3 bánh được thiết kế đặc biệt để có thể chở hành hóa hoặc hành 
khách. Một chiếc Tricycle có thể chở 5-6 người với chi phí từ 10-20 peso mỗi chặng. Như xe Tuktuk 
mọi người vẫn nghe ở Thái Lan khi đi trong ngõ ngách.
• Xe bus: Xe bus ngày càng trở nên phổ biến tại Philippines đối những chặng đường xa, có điều hòa 
và nhiều tuyến chạy liên tục nên đây là lựa chọn tiết kiệm ( từ 45 - 80 peso) và phù hợp với học viên.
• Taxi: có 2 loại là taxi vàng và trắng, tuy nhiên taxi vàng có phí cao hơn và cũng ít phổ biến hơn. Phí 
bắt đầu của taxi trắng là 40 peso và taxi vàng là 70 peso. Lưu ý nhỏ là hãy chỉ đi xe có đồng hồ đo 
meter và luôn chú ý nếu đồng hồ đó có sự bất thường.

10. Ẩm thực
Philippines nằm trong khu vực Đông Nam Á nên lương thực chính của người dân là lúa gạo. Đồ 

ăn được chế biến nhiều dầu mỡ, gia giảm mặt ngọt đậm đà nên sẽ có chút khó khăn đối với những người ăn 
chay và ăn uống theo chế độ đặc biệt ( Eat clean, Low carb…)
Tuy nhiên nếu bạn yêu thích ẩm thực địa phương, không ngại thử những món mới thì sẽ thấy ẩm thực Cebu 
rất đa dạng, hãy thử tìm kiếm những món ăn được bình chọn những món ăn ngon của thế giới: Heo quay 
Lechon, Sisig (chế biến từ thịt đầu, tai, lưỡi heo), canh chua hải sản Sinigang… và dĩ nhiên nhà hàng ẩm thực 
vị Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây  Âu thì ngập tràn đường phố dành cho khách nước ngoài rồi.

11. Văn hóa và tôn giáo
Từng là thuộc địa của Tây Ban Nha và Mỹ trong thời gian dài nên văn hóa của Philippines có 

sự giao thoa giữa Phương Đông và Phương Tây. Đặc biệt Cebu được coi là trung tâm văn hóa quan trọng 
của Philippines, mang đậm dấu ấn Tây Ban Nha và Công Giáo La Mã. Hơn 85% người dân theo đạo Công 
Giáo và đạo Tin Lành, khoảng 15% theo Hồi giáo. Bạn có thể tham quan, chiêm ngưỡng rất nhiều nhà thờ 
tại Cebu với lịch sử hàng trăm năm cùng lối kiến trúc cổ xưa độc đáo.

12. Ngôn ngữ
Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của Philippines, được sử dụng trong hệ thống giáo dục, cơ quan 

chính phủ và các phương tiện truyền thông… Chính điều này giúp Philippines duy trì việc sử dụng tiếng Anh 
trong đời sống nhưng có thể một điều bạn chưa biết, quốc gia này có hơn 170 phương ngữ khác nhau trong 
đó: Tagalog và Cebuano phổ biến trong giao tiếp thông thường, Filipino và Tiếng Anh là ngôn ngữ sử dụng 
trong giáo dục và các trường hợp trang trọng.
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Regulations – Một số quy định chung

1.  Nghiêm cấm sử dụng và mang đồ uống có cồn, chất cấm (ma túy, thuốc lắc…), vũ khí (dao, súng, kiếm…) các chất 
gây cháy nổ hay bất kỳ vật dung nguy hại vào trong trường.
2.  Nghiêm cấm hành vi trộm cắp, phá hoại, phân biệt sắc tộc, màu da và bạo lực. 
3.  Tôn trọng sự khác biệt cá nhân, đời sống cá nhân của mỗi người, nên tránh hỏi và tham gia thảo luận những vấn 
đề tế nhị.
4.  Không đưa bạn bè, người thân hay bất kỳ vị khách nào vào trong trường mà không có sự đồng ý của quản lý. 
5.  Nếu bị mất khóa phòng hãy báo ngay với nhân viên phụ trách và đóng tiền làm khóa mới.
6.  Học viên không được mang các đồ dùng trong nhà ăn, Hmart (thìa, nĩa, muỗng, bát…) ra khỏi khu vực này.
7.  Ngoài các thiết bị điện trong phòng, học viên đều bị cấm mang vào và sử dụng các thiết bị điện khác (nồi cơm điện, 
bếp điện…). Học sinh sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy ra cháy nổ, các chi phí khi dùng vượt quá số điện.
8.  Luôn đúng giờ trong tất cả các lớp học để không làm ảnh hưởng đến giáo viên và bạn cùng lớp.
9.  Luôn tôn trọng giáo viên và các bạn cùng lớp, tuân thủ sự sắp xếp của giáo viên đứng lớp.
10.  Hút thuốc lá tại đúng nơi được quy định của HLA, các trường hợp hút thuốc lá ngoài khu vực quy định đều bị phạt 
(2000 peso cho mỗi lần).
11.  Học viên không được tự ý thay đổi, di chuyển nội thất, thiết bị trong phòng ký túc xá.
12.  Học viên ở đúng phòng quy định, không tự ý đổi phòng mà chưa có sự đồng ý của quản lý.
13.  Nghiêm cấm cho bạn khác vào phòng bất kể là cùng giới hay khác giới.
14.  Học viên có trách nhiệm tự bảo quản và chịu trách nhiệm với tài sản cá nhân của mình.
15.  Giữ yên lặng từ 22h, sau 00:00 MN học viên không ra khỏi phòng (trừ trường hợp khẩn cấp), không tụ tập hay làm 
ồn ở tất cả các khu vực trong trường.
16.  Học viên không được phép ra khỏi trường trong thời gian diễn ra lớp học (8:00 - 16:30). Trừ các trường hợp khẩn 
cấp hoặc có lý do chính đáng (phỏng vấn visa, đến bệnh viện…)
17.  Giờ giới nghiêm của trường là 00:00 MN.
18.  Học viên được ra khỏi trường sau giờ học nếu hoàn thành bài kiểm tra từ vựng mỗi sáng và phải về trường trước 
giờ giới nghiêm 00:00 MN.
19.  Học viên được phép ở ngoài trường tối Thứ Sáu, Thứ Bảy và ngày lễ nếu như ngày hôm sau không có lớp học. Học 
viên cần điền vào đơn xin đi du lịch và chịu trách nhiệm với những gì xảy ra trong thời gian ở bên ngoài trường. Đơn 
này cần nộp cho nhân viên phụ trách trước 17:00 ngày Thứ Sáu. Khi đã điền đơn xin đi du lịch học viên cần tuân thủ 
giờ giới nghiêm của trường, không trở về trường từ 00:00 MN đến 6:00 ngày hôm sau. 
20.  Nghiêm cấm chạy nhảy, lặn và có những hành động nguy hiểm tại bể bơi. Tất cả học viên được yêu cầu phải mặc 
đồ bơi khi sử dụng bể bơi. Thời gian sử dụng: 6:00 - 22:00 hàng ngày.
21.  Nghiêm cấm hành vi leo trèo cổng trường, hàng rào, ban công, mái nhà hay có các hành vi nguy hiểm khác
22.  Hãy thông báo ngay để được cách ly nếu bạn có bệnh truyền nhiễm: covid, thủy đậu, sởi.
23.  Trong trường hợp cần thiết, HLA có quyền cập nhật tình hình học tập của học viên đến phụ huynh và công ty tư 
vấn du học.
24.  Nhân viên, quản lý và bảo vệ của HLA sẽ thường xuyên đi kiểm tra để đảm bảo an toàn tất cả các khu vực tại trường, 
khi bắt gặp trường hợp vi phạm nhân viên có quyền chụp ảnh (hình)/ quay phim/ ghi âm để làm bằng chứng.
25. Học viên phải tuân thủ luật pháp của Philippines.
26. Nhà ăn phục vụ theo mô hình buffet nên học viên lưu ý lấy đủ phần ăn cho mình, học viên sẽ bị phạt 100 peso/lần 
nếu quá 300 gram đồ ăn bị bỏ lại.

Quy định chung:

1.  Học viên vắng mặt từ 20% trở lên trên tổng khóa học sẽ không được nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.
2.  Học viên vắng mặt từ 50% trở lên sẽ bị đuổi học không hoàn tiền. 
3.  Đối với học viên cần cách ly vì mắc bệnh truyền nhiễm như đau mắt đỏ, thuỷ đậu …HLA sẽ không truy xét điểm 
chuyên cần.

Quy định chuyên cần:

1.  Học viên được đổi lớp khi đưa ra lý do hợp lý.
2.  Khi đã đổi lớp học viên không thể quay lại lớp cũ hoặc giáo viên cũ. 
3.  Nếu muốn đổi lớp học viên thông báo nhân viên phụ trách để được vào danh sách chờ, lịch học mới sẽ được thông 
báo và có hiệu lực kể từ Thứ Hai của tuần kế tiếp.

Quy định đổi lớp:

1.  Có hành vi chống đối những quy định và với nhân viên của HLA.
2.  Tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến uy tín của HLA, có những lời lẽ vu khống, bịa đặt, lôi kéo học viên khác 
biểu tình chống đối. 
3.  Cố tình phá hoại tài sản của HLA và của học viên khác, có bất kỳ hành vi gây ảnh hưởng đến nhân viên và học viên khác.
4.  Gây gổ, đánh nhau hoặc có hành vi bạo lực cả về thể chất và tinh thần đối với nhân viên, giáo viên và học viên HLA. 
5.  Tổ chức, tham gia cá độ, bài bạc dưới mọi hình thức.
6.  Sử dụng chất cấm trong khuôn viên nhà trường.
7.  Nghiêm cấm quan hệ tình dục trong trường (trừ trường hợp học viên đăng ký ở chung phòng trước khi nhập học).
8.  Học sinh vi phạm quy định HLA nhiều lần.

Những vi phạm nghiêm trọng sẽ bị đuổi học không hoàn tiền:

1.  Phí đăng ký không được hoàn lại sau khi trường gửi thư mời và thư báo học phí tới công ty tư vấn du học hoặc tới học viên.
2.  Học viên được yêu cầu hoàn thành học phí trước 4 tuần trước ngày nhập học. 
3.  Học viên được phép đổi ngày nhập học 1 lần trước khi nhập học 4 tuần, với tất cả các thay đổi sau đó HLA thu phí 
100 USD/lần.

 TRƯỜNG HỢP HỦY KHÓA HỌC TRƯỚC KHI NHẬP HỌC:
• 4 tuần trước ngày nhập học: Hoàn toàn bộ học phí và phí kí túc xá, trừ phí đăng ký.
• 3 tuần trước ngày nhập học : Hoàn 90% học phí và phí kí túc xá, trừ phí đăng ký.
• 2 tuần trước ngày nhập học : Hoàn 80% học phí và phí kí túc xá, trừ phí đăng ký.

 TRƯỜNG HỢP HỦY KHÓA HỌC SAU KHI NHẬP HỌC:
• Khi học viên đã hoàn thành 25% tổng khóa học: Hoàn 60% học phí và phí kí túc xá. 
• Khi học viên đã hoàn thành từ 26% đến 50% khóa học: Hoàn 50% học phí và phí kí túc xá.
• Khi học viên đã hoàn thành từ 51% khóa học: Học phí và phí kí túc xá không được hoàn lại.

 LƯU Ý: HLA hoàn học phí còn lại của khóa học dựa trên đơn vị chia hết cho 4.
• Học viên đăng ký 4 tuần sẽ không hoàn lại học phí sau khi đã nhập học.
• Phí địa phương được hoàn lại 100% dựa theo thời gian học viên rời khỏi trường.
• Học viên đổi khóa học sau khi nhập học sẽ không hoàn lại chi phí chênh lệch giữa 2 khóa.

Quy định khi đăng ký, hoàn và hủy khóa học:

1.  Học viên có quyền đề nghị được đổi khóa trong thời gian học tại HLA
2.  Hãy thông báo cho nhân viên phòng học thuật trong giờ hành chính và điền đơn đổi khóa 
3.  Sau khi học viên xác nhận việc đổi khóa học, nhân viên phòng học thuật sẽ thông báo lịch thi đầu vào. 
Đối với các khóa IELTS, TOEIC, TOEFL học viên cần đạt điểm đầu vào nhất định để có thể đổi khóa thành công
4.  Sau khi vượt qua bài thi đầu vào học viên sẽ được ghi danh trong danh sách chờ và được yêu cầu đóng phí chênh lệch 
giữa 2 khóa (nếu có) 
5.  HLA không hoàn lại chi phí chênh lệch giữa 2 khóa nếu khóa học mới có học phí thấp hơn khóa cũ
6.  HLA không cam kết thời gian chờ để đổi khóa

Quy định đổi khóa học:

1.  HLA giặt đồ miễn phí cho học viên hoặc học viên có thể sử dụng máy giặt của trường để giặt.
2.  HLA có lịch thay chăn ga gối cố định hai tuần một lần, trong trường hợp học viên làm bẩn hoặc muốn thay sớm hơn. 
lịch cần đóng thêm phí 200 peso mỗi lần, nếu đồ giặt không sạch thì học viên cần bồi thường sản phẩm đó ( ví dụ tới kỳ 
kinh nguyệt hoặc đổ mực lên ga giường ).

Quy định giặt đồ:

1.  HLA có lịch dọn phòng một lần một tuần.
2.  Nhân viên dọn phòng sẽ không dọn tủ cá nhân, bàn học của học viên 
3.  Hãy báo cho nhân viên dọn phòng nếu bạn không muốn thay ga trải giường hoặc muốn thay sớm hơn theo nhu cầu 
cá nhân. 
4.  Đề nghị học viên tự bảo quản tài sản cá nhân của mình.

Quy định dọn phòng:

1.  Ngày nghỉ, ngày lễ của trường sẽ tuân theo lịch nghỉ lễ của chính phủ Philippines. 
2.  Vào những ngày này sẽ không có lớp học và sẽ không có các lớp học bù.

Ngày nghỉ, ngày lễ tại Philippines:
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Explore – Khám phá & Du lịch 

8. Pháo đài San Pedro 
- được xây dựng từ năm 
1738 bởi người Tây Ban 
Nha và trở thành pháo đài 
lâu đời nhất tại Philippines.
9. Đảo Malapascua - nổi 
tiếng với nhiều loại thủy 
sinh độc đáo và thiên 
nhiên xinh đẹp.
10. Đảo Mactan - hòn
đảo nhộn nhịp này là nơi 
có nhiều khu nghỉ dưỡng 
cao cấp tại Cebu.

1. Manila - thủ đô của 
Philippines, trung tâm 
kinh tế, chính trị và 
văn hóa của cả nước. 
2. Boracay - đảo thiên 
đường cát trắng, một 
trong những bãi biển 
đẹp nhất thế giới.
3. Đảo Palawan - một 
trong những đảo đẹp 
nhất thế giới với hệ 
sinh thái trên biển và 
đất liền cực kỳ phong 
phú, những rạn san hô 
tuyệt đẹp, nước trong 
xanh và mang nét đẹp 
nguyên thủy của tự 
nhiên.

4. Du lịch Bohol - đến những địa 
điểm nổi tiếng của nơi đây: thác nước 
Kawasan, Đồi Chocolate, Rừng nhân 
tạo Loboc, sông Loboc… 
5. Oslob - nơi hiếm hoi trên thế 
giới có loài cá mập voi sinh sống.

6. Nhà thờ Santo Nino Basilica - thánh đường cổ 
nhất Cebu, nơi thuyền trưởng Magellan đã trồng cây 
thánh giá đầu tiên ở Philippines đánh dấu sự khởi 
đầu của truyền đạo Công Giáo ở Philippines.
7. Núi lửa Pinatubo - đây là núi lửa vẫn đang hoạt 
động có độ cao gần 1500m.

Có thể thấy quốc gia này có rất nhiều điều đáng để bạn học tập và khám phá, từ vẻ đẹp thiên nhiên 
đến con người thân thiện, ẩm thực đa dạng và văn hoá độc đáo. Chi phí một khóa học ngắn hạn 
nhưng mang về vô vàn kiến thức cũng như trải nghiệm tuyệt vời. Và nếu còn phân vân chưa biết nên 
du lịch ở đâu tại Philippines, HLA giới thiệu một số địa điểm nổi tiếng không nên bỏ qua khi tới đây.

Manila - Thủ đô của Philippines

Oslob - Nơi Cá mập voi sinh sống

Mactan - Hòn đảo nhộn nhịp tại Cebu

Nhà thờ Santo Nino Basilica 

Đảo Palawan- Một trong những đảo đẹp nhất thế giới

Đồi Chocolate tại Bohol 

Boracay - Đảo thiên đường cát trắng ph
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School Building – Hình ảnh

Lớp học 1:1

Lớp học 1:1

Lớp học nhómLớp học nhómHành lang lớp học
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Phòng Gia Đình

Phòng Đôi

Phòng Tư

Hành lang ký túc xáNhà vệ sinh

Phòng Sáu

Phòng Ba

Phòng Đơn

Domitory Building – Hình ảnh
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Holidays – Ngày nghỉ lễ Philippines

To Be 
Continued

JAN
1

NEW YEAR’S DAY 
(SUNDAY)

APR
6

MAUNDY 
THURSDAY

APR
7

GOOD
FRIDAY

MAY
1

LABOR DAY
(MONDAY)

JUN
12

INDEPENDENCE DAY
(MONDAY)

APR
10

ARAW NG KAGITINGAN
(MONDAY NEAREAST TO APR 9 )

JAN
2

ADDITIONAL SPECIAL 
NON-WORKING DAY

(MONDAY)

FEB
25

EDSA  ANNIVERSARY
(SATURDAY)

NOV
2

ADDITIONAL SPECIAL
NON-WORKING DAY

(THURSDAY)

DEC
8

FEAST OF THE IMMACULATE
CONCEPTION OF MARY

(FRIDAY)

AUG
28

NATIONAL HEROES DAY
(MONDAY)

NOV
30

BONIFACIO DAY
(THURSDAY)

DEC
25

CHRISTMAS DAY
(MONDAY)

DEC
30

RIZAL DAY
(SATURDAY)

AUG
21

NINOY AQUINO DAY
(MONDAY)

NOV
1

ALL SAINT’S DAY
(WEDNESDAY)

DEC
31

LAST DAY OF THE YEAR
(SUNDAY)

APR
8

BLACK
SATURDAY

REGULAR
HOLIDAY

SPECIAL NON-
WORKING DAY

ADDT’L SPECIAL
NON-WORKING DAY

Ngày nghỉ, ngày lễ của trường sẽ tuân theo lịch nghỉ lễ của chính phủ Philippines. Vào những ngày này 
sẽ không có lớp học và sẽ không có các lớp học bù. Philippines không áp dụng quy định nghỉ bù, và lịch 
nghỉ có thể thay đổi theo thông báo gần nhất của chính phủ.
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