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ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

✓ Trại hè tiếng Anh của CIA được tổ chức tại cơ sở Mactan Seaside Resort, được xây dựng mới hoàn toàn và đi 
vào hoạt động tháng 6/2022. 

✓ Cơ sở vật chất hiện đại và tiện nghi: hồ bơi, sân bóng rổ, phòng gym, cửa hàng tiện lợi, phòng karaoke, coffee 
shop, sky bar, nhà hàng trên mái, thư viện….

✓ Nơi IDP ủy quyền thi IELTS, TOEIC với sức chứa 200 thí sinh cùng lúc đảm bảo thiết bị âm thanh ánh sáng hiện
đại nhất



PHÒNG Ở

✓ Phòng của học viên với đầy đủ tiện nghi: nước nóng, điều hòa, tủ quần áo, bàn học, két an toàn…

✓ Được thiết kế mặt hướng ra biển và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên giúp phòng ở của học viên luôn có cảm

giác tự nhiên và tràn ngập ánh nắng.

✓ Có nhân viên dọn vệ sinh và thay ga giường, chăn, gối thường xuyên theo lịch cố định.

✓ Phòng tắm và phòng vệ sinh riêng biệt nên dù ở phòng 3 người hay 4 người đều tiện hơn trong sinh hoạt



CHƯƠNG TRÌNH HỌC

*LỚP NHÓM:

✓ Giao tiếp và tương tác trong các lớp nhóm giúp

học viên tự tin hơn khi nói trước đám đông,

nâng cao tinh thần trách nhiệm của học viên khi

làm việc nhóm.

✓ Giao lưu và kết bạn khiến học viên hào hứng hơn
trong học tập.

LỚP 1:1

✓ Học lớp 1:1 với tất cả kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

✓ Hình thức lớp học này giúp học viên tiến bộ nhanh

nhất khi giáo viên có thể tập trung vào một học viên

duy nhất, sửa các điểm yếu của học viên và hỗ trợ

học viên phát huy ưu điểm của mình.



LỚP THỂ THAO:
✓ Học bơi, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, Zumba,

bóng ném….
✓ Các môn thể thao sẽ được thay đổi thường

xuyên tạo sự hứng thú cho học viên
✓ Hỗ trợ phát triển thể lực, đồng thời tạo sự cân

bằng giữa học tập và vận động thể chất.

VIẾT NHẬT KÝ VÀ LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH :

✓ Mỗi ngày một chủ đề viết nhật ký giúp bé rèn luyện
thói quen suy nghĩ bằng tiếng Anh và phát triển kỹ
năng viết.

✓ Mỗi buổi tối các bé sẽ luyện tập thuyết trình dưới sự
hướng dẫn của giáo viên. Hoạt động này không chỉ rèn
luyện kỹ năng nói mà còn giúp các bé có được sự tự
tin khi đứng trước đám đông.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC



GIÁO TRÌNH 

Giáo trình gồm 83 cuốn với 5 cấp bậc và 20 trình độ được CIA biên soạn và sử dụng độc quyền.
Cùng với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và có kỹ năng sư phạm, được tuyển dụng khắt khe. 

Kiến thức cơ
bản nhất
dành cho học
viên mới bắt
đầu.

Chú trọng diễn
đạt ngôn tự
nhiên, linh

hoạt.

Kiến thức nâng

cao hơn, tang

cường duy trì

thói quen sử

dụng tiếng Anh.

Nâng cao và

ôn tập kiến
thức.

Hoạt động
nhóm hiệu
quả và nâng

cao tính tích

cực của từng
thành viên.

Piano Breit Expresiva Vivace Rapido



✓ Bác sĩ đến thăm khám hàng tuần
✓ Y tá luôn có mặt 24/24 trong suốt quá trình diễn ra trại
hè

✓ Kiểm tra thân nhiệt của học viên trước mỗi bữa ăn

✓ Kiểm tra nhiệt độ phòng, vệ sinh cá nhân trước giờ đi

ngủ
✓ Tổng kiểm tra sức khỏe mỗi chủ nhật hàng tuần

BÁO CÁO ĐẾN PHỤ HUYNH

✓ Cập nhật hình ảnh hoạt động của học viên trên

facebook ( Du Học Hè CIA Philippines )

✓ Học viên gọi điện cho gia đình mỗi sáng chủ nhật
hàng tuần qua phần mềm Zalo, Line, Viber…

✓ Kết quả kiểm tra đầu vào và giữa kỳ sẽ được đến
phụ huynh sau 2 ngày khi có kết quả.

✓ Giấy chứng nhận sẽ nhận được vào cuối khóa học
✓ Trong trường hợp đặc biệt sẽ báo cáo thường

xuyên đến phụ huynh.

CHĂM SÓC SỨC KHỎE



✓ Thực đơn được đầu bếp xây dựng được đảm bảo dinh dưỡng mà

vẫn ngon miệng cho học viên

✓ Các món ăn đa dạng với đầy đủ rau xanh, trái cây và nước ép.

Hương vị phù hợp với khẩu vị của học viên Việt Nam

✓ Nguyên liệu được đưa đến hàng ngày đảm bao tươi mới và hợp

vệ sinh an toàn thực phẩm

BỮA ĂN DINH DƯỠNG:



HOẠT ĐỘNG TRONG TRẠI HÈ

✓ Các bé sẽ tạm xa các thiết bị điện tử, tăng cường hoạt động thể chất và trí não như: thi đấu thể thao, 
rung chuông vàng, spelling bee, karaoke, board game…

✓ Đặc biệt những trò chơi truyền thống được bao thế hệ yêu thích sẽ tổ chức cho các bé với mong
muốn mang nét truyền trở về với cuộc sống hiện đại.



HOẠT ĐỘNG TRONG TRẠI HÈ

✓ Tiệc chào đón học viên trong ngày đầu tiên các bé đến trường
✓ Tiệc chia tay và trao bằng tốt nghiệp cho học viên
✓ Các bữa tiệc thưởng bất ngờ ca ngợi sự tiến bộ và đoàn kết của học viên



✓ Các bé sẽ tập trung học trong tuần
(từ thứ 2 đến thứ 6), cuối tuần đi đến
những địa điểm đẹp với tiêu chuẩn 4 
sao trở lên: Island Hopping, City 
Tour, Danasan, Plantation Bay, Solea
Resort, Jpark Resort…

✓ Hoạt động dã ngoại được lên lịch cụ
thể và thông báo sớm nhất đến phụ
huynh. Tuy nhiên lịch trình có thể
thay đổi tùy thuộc vào thể chất của
các bé cũng như thời tiết tại địa
phương.

✓ Đối với những bé nhỏ tuổi hoặc sức
khỏe không đảm bảo, nhà trường sẽ
sắp xếp hoạt động ngoại khóa phù
hợp.

DU LỊCH PHILIPPINES



HỌC PHÍ TRẠI HÈ CIA 2022

HỌC PHÍ

2700 USD / 4 tuần

4050 USD / 6 tuần

5400 USD / 8 tuần

✓ Phí SSP (Special Study 
Permit)
✓ Tiền sách cho toàn bộ khóa 
học
✓ Tiền điện, nước
✓ Tiền ăn 3 bữa/ngày
✓ Tiền nước uống, snack
✓ Các hoạt động vui chơi và vé 
vào cửa
✓ Chi phí giặt giũ, dọn dẹp

✓Bảo hiểm quốc tế theo thời gian 
đăng kí

✓Vé máy bay khứ hồi

✓Phí nhập cảnh tại Manila (cho 
học viên dưới 15 tuổi)

✓Tiền tiêu vặt

✓Phí ủy quyền giám hộ tại Việt
Nam

✓Phí gia hạn visa trên 04 tuần (đối 
với học viên học từ 6 đến 8 tuần)

✓Xét nghiệm PCR trước 48h nhập
cảnh

KHÔNG BAO GỒMĐÃ BAO GỒM

Lưu ý: Phụ huynh nên hoàn thành học phí 4 tuần trước ngày khởi hành để CIA có thể hỗ trợ tốt nhất các thủ tục nhập học.



CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI BAY

✓Mang từ 7-10 bộ quần áo (áo phông, áo sơ mi, quần dài, quần cộc), 2 bộ đồ ngủ, 1 bộ đồ đẹp mặc lễ tốt nghiệp.

✓2 bộ đồ bơi, tất (vớ) 5 đôi, 1 áo khoác, 1 khăn tắm.

✓Giày thể thao, dép quai hậu

✓Kem chống nắng, chống muỗi
✓Một bộ sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng, bàn chải đánh răng.

✓Viên uống bổ sung vitamin

✓Thuốc quen dùng đối: sốt, đau họng, dị ứng…

✓Mang theo kính mát, kính cận thị hoặc viễn thị đối với bé có tật về mắt
✓Đồ dùng học tập: bút chì, bút mực, tẩy

✓Tất cả đồ dùng của bé nên được ký hiệu để tránh nhầm lẫn

✓Không nên mang quần áo, giày dép mới.

✓Không mang đồ đắt tiền, trang sức, đồng hồ.

✓Các bé được phép mang theo điện thoại hay máy tính bảng nhưng phải tự bảo quản tài sản cá nhân, 
trong trường hợp làm mất CIA sẽ không chịu trách nhiệm.

✓Phụ huynh cần thông báo cho nhà trường nếu bé cần được chăm sóc đặc biệt (dị ứng, mộng du 
…)

LƯU Ý: 

CHUẨN BỊ HÀNH LÝ:



MAKE YOUR STORY WITH CIA



Du học hè Philippines CIA 2022
MAKE YOUR STORY WITH CIA

http://cebucia.edu.vn/ciacamp
vietnam@cebucia.com
https://web.facebook.com/DuHocHeCIACamp
+63 945 763 5542
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