
 

Du học hè Philippines 2018 – Trường Anh ngữ CIA 
 

Du học hè Philippines đã không còn xa lạ với các bậc phụ huynh trong những năm vừa qua. Ưu 
điểm vượt trội của chương trình là các con sẽ được sống trong một môi trường Anh ngữ, được 
học tiếng Anh lên tới 8 tiết học trong đó có 5 lớp 1:1 (1 giáo viên và 1 học viên), các lớp học 
nhóm và các lớp tùy chọn. Đây quả là một chương trình lý tưởng để cho các con học tiếng Anh, 
khám phá thế giới và học cách tự lập. 

 

Anh Nguyễn Đăng Hiển (Bên phải hàng sau) dẫn đoàn học hè Philippines của Eduzone sang 
nhập học 

Du hoc hè Philippines 2018 tại trường Anh ngữ CIA – Trường tiếng Anh hàng đầu của 
Philippines do Công ty du học Eduzone tổ chức hứa hẹn sẽ mang tới cho các bé một mùa hè bổ 
ích. 

Triển khai từ năm 2003, tính đến năm 2017, CIA có tổng số hơn 5000  học viên nhí, 215 gia đình 
tham gia chương trình Summer Camp. Ưu thế vượt trội của chương trình học hè Philippines – 
Trường CIA đó là: 
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 TẠI SAO NÊN DU HỌC HÈ PHILIPPINES 2018 TẠI TRƯỜNG CIA? 

 Chương trình Summer Camp được tổ chức ở khu resort 4* Crow Regency. Bảo vệ 
24/24. Các con sẽ sống tại các villa, trong khuôn viên Resort có đầy đủ tiện ích như: 
Hồ bơi, siêu thị, sân bóng rổ, sân cầu lông… 

 Giáo trình hiện đại, độc quyền do CIA thiết kế 

 Giáo viên vô cùng thân thiện và nhiệt tình. Chỉ riêng CIA sắp xếp giáo viên người 
Philippines ở cùng phòng với các con để hỗ trợ việc ôn bài và quản lý các con.  

 Cập nhật hình ảnh hàng ngày qua Zalo và Facebook nhóm 

 Miễn phí khóa học online với giáo viên người Philipines sau khi kết thúc chương 
trình hè, giúp các bé duy trì trình độ tiếng Anh của mình (Duy nhất CIA có chương 
trình này) 
 

 VÌ SAO LỰA CHỌN EDUZONE ĐỂ ĐĂNG KÝ THAM GIA? 

 Eduzone là Top agent của CIA. Số lượng học sinh của Eduzone tham gia trại hè tại 
CIA luôn đông nhất trong những năm qua (chiếm 2/3 tổng học sinh cả nước) 

 Duy nhất Eduzone cam kết có người của Eduzone dẫn các bé sang tận nơi nhập 
trường (Các công ty khác chỉ ghép đoàn và nhờ cậy nhân viên trường đưa sang) 

 Luôn tận tâm, tận hiến, tận tình trong công việc, đặt quyền lợi khách hàng lên trên hết 

 Nhiều ưu đãi dành cho các bé trong và sau khi kết thúc chương trình 

 

THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC HÈ PHILIPPINES TRƯỜNG CIA, CEBU  

1. Mục đích của trại hè CIA 2018 

 Tăng cường khả năng Tiếng Anh 

Các học viên nhí sẽ được học tiếng Anh hàng ngày, bao gồm 5 tiết 1:1 và 3 tiết làm việc nhóm – 
mỗi tiết học kéo dài 50 phút cùng các giáo viên người Philippines và giáo viên bản ngữ. Khả 
năng Nghe – Nói tiếng Anh của các con sẽ cải thiện vượt bậc. Các tiết tự chọn buổi tối 

 Cải thiện độ chính xác tiếng Anh 

Thông qua các môn học về từ vựng, ngữ pháp, chỉnh sửa phát âm giúp bé phát âm chuẩn, sử 
dụng câu, từ tiếng Anh chính xác, học cách nắm bắt vấn đề một cách nhanh nhạy, chính xác. 

 Cải thiện độ lưu loát  



Mức độ lưu loát và thích ứng với tiếng Anh của các con sẽ được cải thiện rõ rệt thông qua các 
hoạt động như: học viết nhật ký, thuyết trình và thảo luận, bày tỏ cảm xúc… hoàn toàn bằng 
tiếng Anh. 

 Phát triển kỹ năng sống – tư duy 

Với việc được giao lưu, học tập cùng các bạn học sinh các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài 
Loan (Đợt 2 khởi hành 18/6 đã có học sinh Đại Loan, giữa tháng 7 có đoàn học sinh Nhật Bản, 
Hàn Quốc), …các con sẽ học hỏi được rất nhiều điều mới mẻ, tăng cường khả năng tự lập, sáng 
tạo và khả năng hòa nhập vào cuộc sống. 

Bên cạnh các giờ học, các con được tham gia các hoạt động thể thao, giáo dục thể chất kết hợp 
các hoạt động ngoại khóa cuối tuần cùng các thầy cô, bạn bè giúp con phát triển một cách tốt 
nhất các kỹ năng sống của mình. 

Anh Nguyễn Đăng Hiển – Giám đốc Eduzone chụp ảnh lưu niệm với đoàn học hè Philippines – 
Trường CIA 

2. Đối tượng tham gia 

 Học sinh từ 7 tuổi trở lên 

 Không yêu cầu trình độ Tiếng Anh đầu vào, được kiểm tra xếp lớp phù hợp trình độ 

3. Thời gian đăng ký 

 Bắt đầu nhận hồ sơ: từ ngày 15/10/2017 đến khi kín chỗ 

4. Lịch trình, chi phí và địa điểm tham gia trại hè Summer Camp 2018 
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Eduzone đưa ra chương trình giá ưu đãi đặc biệt dành cho các bạn học sinh tham gia chương 
trình học hè tại trường CIA 

Thời lượng Thời gian khởi hành- kết thúc Thành tiền (Chưa trừ ưu đãi) 

4 tuần 4/6 – 1/7 2,600 USD 

18/6 – 15/7  2,600 USD 

2/7 – 29/7 2,600 USD 

6 tuần 18/6 -29/7 3,800 USD 

8 tuần 4/6 – 29/7 4,800 USD 

  (Chi phí áp dụng từ ngày 15/1/2018, học sinh có thể thanh toán bằng USD hoặc Việt Nam đồng 
theo tỉ giá bán ra của Vietcombank của ngày thanh toán) 

Chi phí trên đã bao gồm: 

 Ăn 4 bữa/ngày (3 bữa chính, 1 bữa phụ) 

 Các hoạt động vui chơi mỗi cuối tuần, phí thăm quan 

 Điện, nước, sách vở, nước uống, xe đưa đón tại Philippines 

 Học phí 

 Bảo hiểm du lịch 

 Giặt là, dọn dẹp phòng 

Chi phí trên chưa bao gồm: 

 Vé máy bay khứ hồi (Hãng hàng không Cebu Pacific khoảng 300-350 USD, học sinh nên 
đăng ký sớm để mua giá rẻ và tránh hết chỗ) 

 Giấy ủy quyền giám hộ (WEG) 550,000 VNĐ (bắt buộc đối với học sinh dưới 15 tuổi) 

 Phí nhập cảnh (55 USD) (bắt buộc đối với học sinh dưới 15 tuổi) 

 Phí gia hạn visa (đối với các bạn tham gia 6-8 tuần) 690,000 VNĐ 

Eduzone triển khai chương trình ưu đãi du học hè CIA, Philippines 2018. Quý vị cập nhật thông 
tin tại đây   

Các lịch trình sẽ do Quản lý chương trình của Eduzone dẫn đoàn sang hoặc anh Nguyễn Đăng 
Hiển – Giám đốc Eduzone làm trưởng đoàn.  

https://goo.gl/TnrrKx


Đặc biệt: Kết thúc chương trình trại hè, các bé sẽ được tặng gói học bổng học tiếng Anh online 
trị giá 2.500.000 trực tiếp với giáo viên của CIA nhắm tiếp tục duy trì khả năng nói tiếng Anh 
của các bé. 

5. Nội dung khóa Trại hè CIA 2018 

Tại khóa du học hè, học viên sẽ học 10 tiết mỗi ngày trong đó 5 tiết 1:1, 2 lớp nhóm với giáo 
viên bản ngữ, 1 lớp nhóm với giáo viên Philippines, 2 lớp học thể chất. 

Lịch học trong tuần: Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

     – 5 lớp học 1:1 với giáo viên người Filipino: Học các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, Ngữ 
pháp. 

     – 2 lớp học nhóm với giáo viên bản ngữ: Thảo luận, thuyết trình, thực hành kỹ năng Nghe – 
Nói 

     – 1 lớp nhóm với giáo viên Filipino: Luyện phát âm và ngữ điệu 

     – 2 lớp hoạt động thể chất: Giáo viên người Filipino hướng dẫn các bé bơi lội, ca hát, nhảy 
múa, chơi bóng bàn, nhảy Zumba… 

     – 1 lớp học thuyết trình và viết nhật ký: được diễn ra vào mỗi tối, sau khi kết thúc các hoạt 
động trong ngày và trước khi đi ngủ. 

Thời khóa biểu khóa học Summer Camp CIA 2018 



Mỗi lớp học diễn ra trong trong vòng 50 phút, giải lao giữa các tiết học 05 phút. 

 

* Hoạt động trong khóa học 

 Hoạt động trong trường: làm báo tường, lớp học về văn hóa, học nhảy zumba, tô tượng, kỹ 
năng mềm khi giao tiếp, tiệc sinh nhật, lễ hội đêm, trò chơi dân gian Việt Nam và 
Philippines 

 Hoạt động ngoài trời: Bắn cung, câu cá, các hoạt động dưới nước, cưỡi ngựa, các hoạt động 
trên núi, bơi lội, giao lưu văn hóa cộng đồng, làm từ thiện,car, chèo thuyền, mua sắm, thăm 
quan thành phố Cebu, sở thú, bảo tàng, … 

6. Cam kết từ phía trường CIA và Eduzone 

 Chất lượng giáo viên tốt, đạt chuẩn giảng dạy, có bằng TESOL 

 Chất lượng sinh hoạt, bữa ăn ngon miệng, vệ sinh (Có đầu bếp Việt nam sang chế biến) 

 An toàn cho mọi học viên với nhân viên an ninh, quản lý luôn có mặt 24/24 

 Luôn có giáo viên giám sát trong quá trình học tập và vui chơi, cứ 2-3 bé sẽ có 1 giáo viên ở 
cùng 
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 Chương trình hoạt động ngoại khóa đa dạng, hấp dẫn 

 Luôn có đội ngũ bác sĩ, y tá túc trực xuyên suốt trại hè 

 Quản lý người Việt từ Eduzone và CIA sẽ đưa các con từ Việt Nam qua trường. Trực tiếp 
anh Nguyễn Đăng Hiển – Giám đốc Eduzone hoặc Quản lý chương trình sẽ làm trưởng đoàn 
đưa các cháu sang đến tận trường. 

 Trường luôn có quản lý học viên người Việt theo dõi và chăm sóc các bé 

Eduzone là công ty du học hàng đầu về chương trình học tiếng Anh ở Philippines. Là công ty 
duy nhất ở Việt Nam có người dẫn đoàn đi sang trường (Các công ty khác chỉ cậy nhờ nhân viên 
của trường đưa đi). 

Mọi thông tin về chương trình Summer Camp trại hè 2018 quý vị vui lòng liên hệ 0983.01.05.80 
| 0977.67.64.68 (HN), 0934.67.64.68 (HCM).  

Xem thêm: www.duhochecia.edu.vn hoặc www.duhochephilippines.vn 

Eduzone – Tư vấn tận tâm, dịch vụ xứng tầm 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC NĂM TRƯỚC DO EDUZONE TỔ CHỨC 

  

Một góc khu Resort nơi cắm trại Bể bơi trong khu Resort 

http://duhocphi.vn/
http://www.duhochecia.edu.vn/


  

Các dãy Villa – Nơi các con ở Ăn sáng 

  

Lớp học 1:1 Kiểm tra xếp lớp đầu vào 

  

Anh Nguyễn Đăng Hiển chụp lưu niệm với các bé Vui chơi, dã ngoại cuối tuần 

Chi tiết vui lòng liên hệ với Eduzone hoặc truy cập www.duhochecia.edu.vn hoặc 
www.duhochephilippines.vn 

http://www.duhochecia.edu.vn/
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