
IELTS GUARANTEE PROGRAM
Chương trình được xây dựng bởi HELP English

Gọi ngay Hotline 0908557748 (Ms Thủy) và nhận học bổng $200!



Endure the pain, enjoy the rain.

“



Mục lục
• Giới thiệu chương trình

• Tổ chức chương trình

• Lịch nhập học và học phí



Thông tin Chương trình



IELTS Guarantee là gì?

• Chương trình IELTS đặc biệt được xây dựng bởi các chuyên gia về IELTS.

• Đảm bảo cho học viên đạt đầu ra mong muốn.

• Đào tạo chuyên sâu và tập trung trong 12 tuần học.



Tại sao nên lựa chọn?

• Chương trình được xây dựng bởi HELP, trường Anh ngữ chất lượng và
lâu đời nhất tại Philippines.

• Thi thử và thi chính thức tại trung tâm khảo thí tại trường.

• Đội ngũ giáo viên chất lượng (tối thiểu 8.0 IELTS).

• Tài liệu được sử dụng từ nguồn tài liệu IDP.

• Thi thử và đánh giá hàng tuần để nâng cao band điểm.

• Tư vấn và giải đáp thắc mắc bởi các Trainer từ IDP.

• Đào tạo chuyên sâu: 11 lớp/ ngày dưới kỷ luật nghiêm ngặt từ hệ thống
quản lý Sparta.



Số liệu

Học viên Việt Nam

700 học viên Việt Nam đã tốt nghiệp
từ năm 2015.

35 học viên tham gia chương trình
Đảm bảo đầu ra.

95% học viên vượt kết quả đảm bảo 
sau khóa học

HELP English

22 năm vận hành và tổ chức giảng
dạy Tiếng Anh

7 năm vân hành chương trình Đảm
bảo đầu ra

5 năm tổ chức kỳ thi IELTS chính thức
tại Học xá của trường

Con số chung

50,000 học viên đa quốc tịch đã tốt
nghiệp

500 học viên tham gia chương trình
Đảm bảo đầu ra

90% học viên vượt kết quả đảm bảo
sau khóa học



• Học xá Longlong tại thành phố Baguio, tòa nhà 7 tầng
đầy đủ trang thiết bị.

• Học xá cách Baguio 20 phút đi ô tô, tách biệt với
thành phố.

• Không khí học tập tập trung, chuyên sâu.

• Môi trường với nhiều học viên đa quốc gia.

• Học viên chỉ được ra ngoài vào thứ 7 và chủ nhật.

Địa điểm học tập

Điều kiện tự nhiên của BAGUIO
Nhiệt độ : 14- 22 độ C
Thời tiết: mát mẻ, đôi lúc mưa nhiều
Dân số: 200,000
Địa hình: Đồi núi, đường đèo
Thực phẩm: các loại hoa quả, rau củ xứ lạnh
Baguio là thành phố an toàn bậc nhất tại
Philippines



HỌC XÁ

PHÒNG Ở PHÒNG VỆ SINH KHÉP KÍN NHÀ ĂN

PHÒNG GYM



PHÒNG Y TẾPHÒNG ĐA CHỨC NĂNG LỚP HỌC CÁ NHÂN (1:1)

LỚP HỌC NHÓMCAFETERIA VÀ CỬA HÀNGSẢNH CHÍNH



Tổ chức Chương trình



Phương án học tập

Khóa học Yêu cầu đầu vào Thời lượng Lịch thi IELTS

IELTS Guarantee 5.5
IELTS 4.0

Hoặc vượt qua bài kiểm tra Skype Interview
12 tuần Tuần thứ 10

IELTS Guarantee 6.0
IELTS 5.0

Hoặc vượt qua bài kiểm tra Skype Interview
12 tuần Tuần thứ 10

IELTS Guarantee 6.5 IELTS Official 6.0 12 tuần Tuần thứ 10

IELTS Guarantee 7.0 IELTS Official 6.5 12 tuần Tuần thứ 10



Trước khi đăng ký chương trình, hoc viên cần đạt yêu cầu
đầu vào:

• Học viên thực hiện Skype Interview:

• Speaking test: 15 phút

• Writing test: 30 phút

• Học học viên nộp điểm thi chính thức (trong vòng 6 
tháng) thỏa mãn điều kiện đầu vào.

• Đối với các học viên đang học, học viên cần thực hiện bài
kiểm tra Mock-test để xét trình độ.

Đánh giá trình độ



Chương trình học Thời gian Hoạt động Mô tả

6:30-8:00 Bữa sáng Ăn sáng tại nhà ăn

8:00-8:45 Giờ tự học Giờ tự học của học viên

8:55-9:40 Lớp học 1:1 IELTS Writing – Task 1

9:50-10:35 Lớp học 1:1 IELTS Speaking – Task 1 & 2

10:45-11:30 Giờ tự học Giờ tự học của học viên

11:30-12:15 Bữa trưa Ăn trưa tại nhà ăn

12:30-13:15 Lớp học 1:1 IELTS Speaking – Task 3

13:25-14:10 Lớp học nhóm IELTS Reading – Group Class

14:20-15:05 Giờ tự học Giờ tự học của học viên

15:15-16:00 Lớp học 1:1 IELTS Writing – Task 2

16:10-16:55 Lớp học nhóm IELTS Listening – Group Class

17:00-18:30 Bữa tối Ăn tối tại nhà ăn

17:05-17:50 Lớp học đặc biệt
Học viên bắt buộc học 1 lớp đặc biệt.

18:20-19:05 Lớp học đặc biệt

20:00-20:30 Kiểm tra từ vựng Kiểm tra từ vựng.

20:30-23:30 Giờ tự học bắt buộc Giờ tự học bắt buộc

• 4 lớp học 1:1: 2 lớp học kỹ năng Writing, 2 lớp
học kỹ năng Speaking.

• 2 lớp học nhóm: 1 lớp học kỹ năng Reading, 1 
lớp học kỹ năng Listening. (tập trung vào luyện
đề)

• Lớp học đặc biệt: học viên được yêu cầu tham
gia 1 lớp học đặc biệt về chủ đề IELTS.

• Kiểm tra từ vựng: bài kiểm tra từ vựng hàng 
ngày.

• Giờ tự học: bắt buộc tự học 3 giờ.

• Thi thử: Speaking (thứ 6), Reading, Listening, 
Writing (sáng thứ 7)

Tổng cộng: 11 lớp học/ngày



Quy định học tập
• Học viên chỉ được vắng mặt tối đa 2 lớp học hoặc 6 lần muộn học (ít hơn 5 phút) trong toàn bộ thời gian học 12 

tuần của chương trình.

• Tham gia đầy đủ kiểm tra từ vựng và bài thi thử hàng tuần (gồm cả thi nói).

• Điểm thi thử hàng tuần của học viên sẽ được theo dõi, nếu điểm thi thử của học viên thấp hơn điểm đầu vào 3
lần, học viên bị loại khỏi khóa đảm bảo.

• Học viên chỉ được vi phạm quy định sử dụng tiếng mẹ đẻ (EOP) 2 lần.

• Học viên phải tham gia ít nhất 1 lớp học đặc biệt và tham gia vào giờ tự học.

• Học viên không được vi phạm bất cứ quy định nào tại HELP.

Quy định đảm bảo
• Nếu không đạt điểm đảm bảo, học viên sẽ được học miễn phí 4 tuần tiếp theo. Chi phí phòng ở và chi phí địa

phương, học viên cần nộp thêm.

• Nếu không đạt điểm đảm bảo, học viên sẽ được miễn phí lần thi tiếp theo.



Học phí



Chi phí học tập

Học phí (12 tuần) Phòng 4 Phòng 3 Phòng 2

IELTS Guarantee 5.5 $ 4380 $ 4620 $ 4920

IELTS Guarantee 6.0 $ 4380 $ 4620 $ 4920

IELTS Guarantee 6.5 $ 4740 $ 4980 $ 5280

IELTS Guarantee 7.0 $ 5340 $ 5580 $ 5880

Phí địa phương Visa SSP ACR-I Card Utilities Deposit PickUp ID Card Tổng

12 tuần 8,150 6,300 3,300 6,000 3,000 2,500 1,000 29,350

Các phí khác

• Phí đăng ký: $ 100.

• Phí thi IELTS: $ 200.

• Phí mua sách, phí mua
tài liệu chưa được bao
gồm.

Đơn vị: Peso



Lịch nhập học 2019
Ngày nhập học Ngày tốt nghiệp Ngày thi IELTS Địa điểm

21-Jan-19 12-Apr-19 23-Mar-19 HELP

4-Feb-19 26-Apr-19 13-Apr-19 Baguio

18-Feb-19 10-May-19 27-Apr-19 Baguio

18-Mar-19 7-Jun-19 23-May-19 HELP

15-Apr-19 5-Jul-19 13-Jun-19 Baguio

29-Apr-19 19-Jul-19 29-Jun-19 Baguio

27-May-19 16-Aug-19 27-Jul-19 HELP

10-Jun-19 30-Aug-19 17-Aug-19 Baguio

22-Jul-19 11-Oct-19 28-Sep-19 HELP

19-Aug-19 8-Nov-19 26-Oct-19 Baguio

16-Sep-19 6-Dec-19 23-Nov-19 HELP

14-Oct-19 3-Jan-20 14-Dec-19 Baguio



Thông tin liên hệ:

Ms Ngô Thị Thu Thủy

Chuyên viên tư vấn du học

M:+84 (0) 908557748 (Zalo/ Viber)
E:thuthuyngo@gmail.com
W:www.philenter.vn

mailto:peter.helpenglish@gmail.com
http://www.help-viet.com/



