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HỌC VIỆN ANH NGỮ CEA 

      (ORIENTATION) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Chào mừng bạn đến với CEA! Cám ơn bạn đã chọn CEA và đến với Thành Phố biển Cebu, Philippines. 

 

 
 

 

 Cho Thư từ và và gửi hàng: 

 

 Địa chỉ Bưu Phẩm là: 

La Casita Bldg. Cabahug St. NRA (North Reclamation Area) Mabolo, Cebu City. 

 

Khi mà bạn trở lại trường học bằng taxi, 

 

Hotline tư vấn: 0908557748 (Ms Thủy)
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Hãy nói tên Tòa nhà của chúng tôi là “La Casita nằm giữa Natasha và MSE hoặc bạn có thể nói là ở 

đằng sau khách sạn Bayfront Hotel” 

(Bởi vì có một vài tài xế không rõ địa chỉ của chúng tôi) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Khi đến trường CEA 

 

Bởi vì thời gian đến nơi là Chủ Nhật, chúng ta không có lịch học ngày này, và các bạn có thể nghỉ 

ngơi sau một thời gian dài di chuyển và được tự do vào ngày ấy. 

 

 Quản lý học viên 

 

Quản lý học viên hoặc Thực tập sinh thường có mặt tại văn phòng vào lúc 09:00~17:00 vào các ngày 

trong tuần (Từ Thứ 2 đến Thứ 6). Khi chúng ta có vấn đề gì thắc mắc ngoài thời gian đó hoặc vào các 

ngày nghỉ, Các bạn có thể gọi điện thoại hoặc nhắn tin. 
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 Cẩn thận 

 

Các bạn đừng nên bỏ khăn giấy hay giấy vệ sinh vào toilet, Hãy bỏ vào thùng rác mà trường cung cấp 

cho các bạn nhé. 

 

Các bạn không nên uống nước máy (Đừng uống trong lúc đánh răng, hãy cẩn thận lúc súc miệng). 

Chúng ta hãy uống nước ở khu vực nước có thể uống được. 

 

Philippines sử dụng dòng điện 220v. Xin vui lòng kiểm tra các dây sạc điện thoại các bạn trước khi 

sử dụng.  Thời gian giữa Việt Nam và Philippines chênh lệch nhau 1 tiếng, Philippines sẽ đi trước 

Việt Nam 1 tiếng. 

 

 Lớp tự chọn 

 

Chúng tôi chuẩn bị lớp tư chọn (Miễn Phí) lớp buổi sáng và lớp buổi tối. 

 

Bạn đăng ký vào Danh sách lớp, gọi là “Class Check Form” nếu như bạn muốn tham gia học các lớp 

này. (Nếu bạn có tên trong danh sách mà vắng mặt trong các lớp này, bạn sẽ bị phạt 300 peso). 

 

Bạn không thể tham gia các lớp này nếu như bạn không đăng ký vào Danh sách lớp “Class Check 

Form”. 

 

 Sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy: 

 

Ngày đầu tiên đến lớp, bạn sẽ được giới thiệu với giáo viên, vào thời điểm đó, bạn cũng có thể kiểm 

tra sách của mình với giáo viên (nếu nó dễ dàng hơn hoặc khó khăn cho bạn), từ đó 

 

Bạn có thể quyết định xem bạn sẽ sử dụng những sách giáo khoa hay bạn sẽ thay đổi nó bằng một 

cuốn sách khác. 

 

Bạn chỉ có thể thay đổi sách của mình 2 ngày sau khi bạn nhận được nó. Đảm bảo bạn đã không viết 

bất kỳ điều gì trên đó để chúng tôi có thể thay đổi nó thành cuốn sách mới. Chúng tôi sẽ không đổi 

sách nếu có các bài viết trên đó hoặc đã sử dụng. 

 

 Photo hoặc in tài liệu 

 

Bạn có thể Photo hoặc in tại văn phòng, giá là 10 peso cho mỗi bảng (1 tờ A4) 

 

 Vắng mặt 

 

Nếu như bạn phải vắng mặt ở lớp, bạn cần viết đơn xin phép vắng mặt và nộp cho văn phòng để được 

sự chấp thuận của người quản lý. 

 

Nếu như bạn cảm thấy không khỏe, hoặc bệnh, hãy liên hệ ngay với quản lý bằng mọi cách. 
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Vắng mặt mà không có đơn xin phép bạn sẽ bị cảnh báo và sẽ phải bị trừ 300 peso trong cọc ký túc 

xá của bạn như là Xử phạt cho việc vắng mặt (Lưu ý, bạn có 3 lần cảnh báo, bạn có thể bị đuổi khỏi 

trường nếu vượt quá) 

 

10 phút sau khi lớp bắt đầu và bạn vẫn không đến lớp, bạn sẽ bị coi là vắng mặt. Trong trường hợp 

dưới 90% số lần tham dự lớp học, Bạn sẽ không được trao giấy chứng nhận học tập.  

 

 Thay đổi giáo viên 

 

Khi bạn muốn thay đổi giáo viên hãy nói cho chúng tôi biết lý do. Hãy đến văn phòng và tìm Sir Nino 

và bạn sẽ có một cuộc trao đổi với anh ấy cũng như có một lời khuyên về việc thay đổi giáo viên. 

 

 Kiểm tra 

 

Chúng ta sẽ có bài kiểm tra trình độ “Level Test” hoặc bài kiểm tra tiến độ “Progress Test” cho các 

học viên sau 4 tuần học tại trường. Chúng tôi đếm nó từ Ngày kiểm tra đầu vào của bạn. Bạn hãy kiểm 

tra thông báo Tiến độ thử nghiệm để biết lịch cũng như thời gian của bạn. (Nếu trong trường hợp bạn 

chọn không thi, bạn phải trả 1.000 pesos như là hình phạt). 

 

Nếu như bạn muốn kiểm tra TOEIC hoặc thi thử IELTS. Vui lòng đến văn phòng và thanh toán 500 

peso cho Phí Thi Thử trước thời hạn để chúng tôi có thể chuẩn bị cho lịch thi. 

 

 Gia hạn thời gian 

 

Nếu như bạn muốn gia hạn cho việc ở lại hoặc gia hạn thêm thời gian học tập, Hãy vui lòng đến văn 

phòng của chúng tôi và thông báo cho quản lý trước thời hạn (1 hoặc 2 tuần trước ngày khởi hành của 

bạn.) 

 

Và đừng quên thanh toán phí gia hạn 

 

Bạn cũng có thể thông báo cho đại lý/trung tâm tư vấn của bạn về thời gian gia hạn  

 

 Thay đổi khóa học 

 

Nếu như học viên muốn thay đổi khóa học. Hãy vui lòng đến văn phòng và thông báo cho quản lý. 

Nếu nâng cấp lớp học, bạn cần phải chi trả cho sự khác biệt. Nhưng sẽ không hoàn lại tiền cho việc 

hạ lớp học. 

 

 Thay đổi chỗ ở 

 

Giống như thay đổi khóa học, Học viên cần phải thanh toán cho sự khác biệt, Nếu như chọn chỗ ở cao 

cấp hơn bạn cần bù tiền thêm và sẽ không được hoàn lại cho phòng đông hơn vì đó là yêu cầu của 

bạn. 
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Nó được quyết định sau khi được tư vấn với người quản lý hoặc Thực tập sinh về việc gia hạn, thay 

đổi khóa học, thay đổi phòng trong giai đoạn trên. Tùy theo tình hình thực tế của trường và cuộc sống 

của học viên, chúng tôi có thể hoặc không thể thay đổi sự gia hạn. Mong các bạn hiểu vấn đề. 

 

 Mẫu yêu cầu 

 

Nếu có vấn đề ở trong phòng của bạn như với nhà vệ sinh, máy lạnh, đèn, vòi hoa sen….. Bạn hãy 

điền vào mẫu yêu cầu để chúng tôi có thể kip thời kiểm tra hoặc sửa chữa nó. 

 

Bạn cũng điền vào mẫu yêu cầu thay đổi Gra nệm và áo gối CBS (Change Bed Sheets) (Lịch thay đổi 

Gra nệm và áo gối là 2 tuần 1 lần) 

 

 Phục vụ phòng 

 

Lịch dọn phòng: Hai lần một tuần 

Tầng 2: Thứ hai và Thứ năm 

Tầng 3: Thứ ba và Thứ sáu 

 

Đối với trộm cắp và hư hỏng, vui lòng báo cáo ngay cho văn phòng. 

 

Lưu ý: Hãy giữ vật có giá trị của bạn ở nơi an toàn như bên trong va li của bạn, Bạn đừng nên đặt 

chúng trên bàn. 

 

Không có lịch dọn phòng vào ngày lễ. 

 

Khi bạn hủy bỏ lịch dọn phòng, hãy chắc rằng bạn đã thông báo với bạn cùng phòng và nhân viên dọn 

phòng. 

 

 Giặt ủi (Miễn phí) 

 

Về việc giặt ủi, có 2 lựa chọn. Bạn có thể lựa chọn việc tự giặt ở khu vực giặt quần áo. Hoặc bạn sử 

dụng dịch vụ giặt ủi của trường, Thời gian cho bạn là trước 11am (buối sáng) vào mỗi thứ 3 và thứ 6. 

 

 Bữa ăn 

 

Bữa sáng theo phong cách tự chọn và cho Bữa trưa và Tối chúng tôi cung cấp phần cơm Bento với 

tên của mỗi học viên. 

 

Hãy chắc chắn rằng bạn cần phải ăn những bữa ăn chúng tôi chuẩn bị bởi vì chúng tôi sẽ trừ 150 pesos 

hình phạt vào tiền đặt cọc của bạn. 

 

Khi bạn dự định đi ra ngoài và ăn các bữa ăn bên ngoài trường, Hãy đừng quên đánh dấu X vào mẫu 

kiểm tra bữa ăn. 
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Chỉ nên ăn các bữa ăn trong phòng ăn. (Bạn không nên mang nó đến phòng của bạn.) 

Bạn không được mang phần cơm Bento, ly uống nước hoặc dụng cụ ăn uống vào phòng của bạn, nếu 

chúng tôi phát hiện ra những thứ đó trong phòng của bạn, Bạn sẽ bị phạt 1000 peso từ tiền cọc KTX 

của bạn như là hình phạt. 

 

 Về việc cho thuê 

 

Máy sấy: 300 peso / 4 tuần  

 

Wifi cá nhân: 2.000 peso /4 week (phần internet là 1,000 peso, chi phí truyền thông là 1,000 peso). 

 

Di động: 500 peso / 4 tuần (SIM và tiền cá nhân trong điện thoại phải tự chi trả). 

 

Tất cả phí thuê tối thiểu là 4 tuần, nếu như bạn muốn gia hạn thêm, hãy thông báo cho văn phòng hoặc 

nếu bạn muốn sử dụng cho 1 tuần bạn vẫn phải chi trả cho 4 tuần. 

 

Nếu trong trường hợp ở lại ngắn hơn 4 tuần, bạn nên trả lại các đồ vật thuê cho văn phòng, bạn không 

thể cho các sinh viên khác mượn để sử dụng. 

 

Đó là tài sản của trường, vì vậy hãy đảm bảo trả lại vào ngày được chỉ định. 

 

 Về Bệnh viện 

 

Nếu như bạn bị bệnh tại trường, hãy thông báo cho quản lý cũng như các nhân viên ngay lập tức. 

 

Hãy mang theo Hộ Chiếu và Bảo hiểm du lịch để đi đến bệnh viện với nhân viên tại trường. Việc nằm 

viện chỉ có thể thực hiện được tùy thuộc vào kết quả khám sức khoẻ của bác sĩ.  

 

Bạn cũng có thể mời Bác sĩ đến trường để kiểm tra. Trong trường hợp này, nếu bác sĩ nói rằng bạn 

cần đến bệnh viện để khám nhiều hơn hoặc là bạn cần ở lại bệnh viện thì bạn phải đi đến đó. 

 

* Các chi phí vận chuyển đến bệnh viện cũng là một phần gánh nặng của học viên. 

 

Chúng tôi ưu tiên cho các học viên bệnh nặng về một cuộc gọi về nhà, về việc khám sức khoẻ và nhập 

viện. Chúng tôi luôn có trách nhiệm quan tâm tới học viên. 

 

 

 Hút thuốc 

 

Bạn có thể hút thuốc tại khu vực hút thuốc lá. Bạn không thể tự do hút thuốc ở khắp mọi nơi đặc biệt 

là trên các con đường. Đó là luật ở Philippines. 

 

Thời gian và luật lệ về việc ra ngoài trường 
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Học viên không thể ra ngoài từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. 

 

Chúng tôi chỉ có thể để bạn ra ngoài trong những tình huống đặc biết như là đi đến ngân hàng hoặc 

bệnh viện. Bạn phải chuẩn bị Đơn yêu cầu và có chữ ký của quản lý. 

 

 Lưu trú 

 

Thời hạn cho phép: 

 

Bạn có thể ở ngoài trường từ 17:00 mỗi thứ sáu và thứ bảy, hoặc khi không có lớp vào ngày hôm sau, 

và tương tự cho ngày nghỉ lể. (Khi thứ sáu là ngày lễ, bạn có thể ra ngoài từ 17:00, thứ năm.) 

 

Bạn không thể ở ngoài vào chủ nhật, vì có lớp vào ngày hôm sau. 

 

Phương pháp ứng dụng: 

 

Đảm bảo điền vào Mẫu Du lịch (một mẫu du lịch cho nhóm) và chuẩn bị bản sao giấy biên nhận đặt 

phòng từ khách sạn hoặc khu nghỉ mát mà bạn đã đặt (tên và số điện thoại liên lạc của khách sạn). Và 

hãy nộp đơn vào ngày trước khi bạn đi du lịch. 

 

Nếu như bạn không thể chứng minh về việc bạn đi ra ngoài, chúng tôi sẽ phạt cảnh cáo bạn. 

 

Ngoài ra, trong trường hợp có gia đình đến thăm, bạn cần phải có sự cho phép từ người quản lý. 

 

Nếu người thăm của bạn chỉ là bạn, thì không được phép ở lại. 

 

Những rắc rối và tai nạn xảy ra ở bên ngoài trường, Trường sẽ không chịu trách nhiệm cho các 

bạn. 

 

Mang theo những dụng cụ nguy hiểm như dao, vũ khí nguy hiểm….. và cả đồ uống có cồn sẽ khiến 

bạn phải bị trục xuất. 

 

 (Nếu bạn cần mang đồ uống có cồn dùng để làm quà lưu niệm, vui lòng thông báo cho quản lý để 

chúng tôi có thể giữ nó cho bạn. Bạn chỉ có thể nhận nó khi bạn tốt nghiệp. 

 

 Về việc rời khỏi trường 

 

Vào ngày tốt nghiệp của bạn, hãy đến văn phòng trước 17:00 để nhận hộ chiếu và khoản tiền gửi của 

bạn (sẽ bị trừ lại các chi phí phạt tiền nếu có). 

 

Khi rời học viện, vui lòng đừng quên để lại chìa khóa phòng của bạn và thẻ ID chỗ bảo vệ. 

 

Khi bạn bị mất chìa khóa, bạn phải trả 1.000 peso như một hình phạt. 
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Bạn đừng quên để dành tiền để trả cho taxi của bạn đi đến sân bay, có thể có giá 250 peso. Và 850 

peso cho thuế sân bay (ga quốc tế). 

 

Lịch trình nhận phòng là 10:00 trưa Chủ nhật 

Check-out Schedule là 12:00 trưa Thứ bảy 

 

Nếu lịch trình của bạn không khớp với lịch trình của chúng tôi, bạn cần phải trả phí quá hạn. 

 

Các mức giá như sau: 

Phòng đơn: 1.500 peso / ngày 

Phòng đôi: 1.200 peso / ngày 

Phòng ba và bốn người: 1.000 peso / ngày 

 

 (Chúng tôi cũng cần xem xét về tình hình thực tế của các phòng vì vậy vui lòng thanh toán trực tiếp 

hoặc Bạn có thể thanh toán chi phí này cùng với thanh toán địa phương của bạn.) 

 

 Nội quy trường học 

 

Vui lòng xem xét nếu như chúng tôi cần chuyển bạn đến phòng khác vì một số lý do như có vài sự 

thay đổi hoặc một điều gì đó quan trọng. 

 

Nghiêm cấm mang theo vật dụng nguy hiểm như súng lục, dao, vũ khí gây cháy và vũ khí sắt nhọn. 

(Hành lý sẽ được kiểm tra tại cổng phía trước) 

 

Nghiêm cấm hành vi bạo lực, đánh nhau hoặc chiến đấu, ăn cấp cắp, và hành vi bạo lực nghiêm trọng 

khác. 

 

Nghiêm cấm nấu ăn hoặc hút thuốc trong phòng. (Chúng tôi có máy dò khói, vì vậy nó sẽ báo động 

nếu nó phát hiện khói.) 

 

Không nên đùa giỡn với mèo hoặc chó trong hoặc ngoài trường. Chúng không sạch và có thể gây ra 

bệnh về da. 

 

 Quy tắc về lớp học và văn hoá 

 

Hãy mặc quần áo lịch sự, phù hợp khi tham gia lớp học. (Xin đừng đeo mũ, váy ngắn, áo choàng hoặc 

đầu xe tăng, hoặc đồ lót) 

 

Xin vui lòng không chơi bóng (bóng đá, bóng chày, bóng rổ,….). Nó bị nghiêm cấm vì nó có thể gây 

ra những nguy hại đến cho bạn như là gãy tay, gãy chân, bong gân…. Bất kỳ thiệt hại nào bạn cũng 

phải tốn rất nhiều chi phí. 

 

Hãy luôn mang theo thẻ ID, giáo viên của bạn sẽ không cho phép bạn tham dự lớp mà không có thẻ 
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ID. 

 

Không sử dụng di động trong suốt thời gian học. 

 

Chúng ta có nền văn hoá khác nhau với các quốc tịch khác nhau, do đó hãy tránh nói về các chủ đề 

nhạy cảm như tôn giáo, chính trị và lịch sử. 

 

Không chạm vào vật dụng của người khác để tránh sự hiểu lầm. 

 

Xe Jeepney cũng như các phương tiện công cộng của người địa phương là không khuyến khích, nếu 

bạn muốn tham gia trải nghiệm thì bạn hãy cẩn thận. Chúng tôi không có bất kỳ trách nhiệm nào cho 

các nguy hiểm của bạn. 

 

 Về việc trục xuất (Bị đuổi) 

 

Khi bị trục xuất, sẽ không được Hoàn tiền lại trong mọi trường hợp. 

 

Lý do bị trục xuất: 

 

Bạn không thể mang thức uống có cồn trong phòng hoặc học viện. 

 

Bạn không thể đi đến Casino. Ngay cả khi bạn nói rằng bạn không chơi. 

 

Mại dâm hoặc Sử dụng Ma túy là bị Cấm 

 

Bạn không thể đi vào phòng của bất kỳ sinh viên nào khác. Ngay cả những người cùng giới. Nó bị 

nghiêm cấm. 

 

Mối quan hệ không đứng đắn với giáo viên của bạn. (cả sinh viên và giáo viên cần phải rời khỏi 

trường) 

 

 Các quy tắc và thẩm quyền 

 

Khi chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ trong trường hợp bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, 

tình huống bất ngờ, sự chậm trễ của sân bay hoặc hủy bỏ hoặc không thể tránh khỏi, trường hoặc đại 

lý sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại và thanh toán hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác. 

 

Đối với sự mất mát của con người, nếu điều này xảy ra mà không có sự cho phép hay thông tin từ 

trường, Trường sẽ không chịu trách nhiệm. 

 

Học viên phải có trách nhiệm với hành động của mình đặc biệt khi bạn ở ngoài trường. Trường sẽ 

không có bất kỳ trách nhiệm nào cho các hành động ấy. 

 

# Các giao dịch tại trường học phải được thực hiện bên trong văn phòng (office) đặc biệt là thanh toán. 
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Thanh toán chỉ nên ở trong đơn vị tiền tệ của Philipines (PESOS) 

 

#EOP 

English Only Policy - Chính sách chỉ nói tiếng anh. 

 

 Việc sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ trong trường là bị cấm từ 8:00 đến 17:00  những ngày trong 

tuần. 

 

 Khi bạn nói bằng tiếng mẹ đẻ: Bạn sẽ bị phạt 150 peso. 

 

 Mục tiêu của khu vực: khuôn viên trường 

 

 Đối với giáo viên, tiếng Anh cũng là ngôn ngữ thứ hai của họ. 

 

 Bạn nên tự nói tiếng Anh một cách có thiện ý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------******-------******---------******-------- 

 

 

 

 

 

 

  

Về PHILENTER

Philenter được thành lập bởi những học viên đã từng du học Philippines. Chúng tôi am hiểu Philippines 
cũng như am hiểu chính tâm lý của bạn. Philenter cam kết tư vấn những thông tin chính xác nhất về Du 
học Philippines.!

Lưu ý: PHILENTER tư vấn hoàn toàn miễn phí và không thu bất cứ chi phí nào từ học viên.

Địa chỉ: 76/50B đường Phan Tây Hồ, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 090 855 7748 (Ms Thủy)

Email: info@philenter.vn – Website: https://philenter.vn




