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01THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG
ĐẠI HỌC SAN JOSE-RECOLETOS

Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn!
 

Chúng tôi rất vinh dự chào đón các học viên đến với chương trình ESL tại 
CPILS. CPILS là trung tâm đào tạo ESL của trường Đại học San Jose-Recoletos. 

Chúng tôi sẽ là người bạn đồng hành tận tụy trên con đường trau dồi khả 
năng tiếng Anh của bạn. 

Chúngtôitintưởngrằngvới sự hợp tác của chúng ta,những kỳ vọng của các 
bạn sẽ được đáp ứng, đặc biệt thông qua quá trình học tập, lấy việc gặp gỡ, 
trao đổi giữa nhiều nền văn hoá khác nhau làm cốt lõi. 

Một lần nữa, xin chào và hẹn sớm gặp bạn.
 

 
     

REV. FR. CRISTOPHER C. MASPARA, OAR 
Hiệu trưởng

Trường Đại HọcSanJoseRecoletos
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02TRƯỜNG ĐẠI HỌC SANJOSE-RECOLETOS

< Giới thiệu trường Đại HọcSanJoseRecoletos(USJ-R)

< CPILS

Trường Đại học San Jose Recoletos (USJ-R) có ba cơ sở, hai 

trong số đó toạ lạc ở những khu vực khác nhau của Metro 

Cebu. Cơ sở thứ ba mang tên Balamban mới được xây dựng 

tại tỉnh Cebu. USJ-Rcó các chương trình dành cho bậc tiểu 

học, bậc trung học,52 chương trình ở bậc đại học, 5 chương 

trình bậc sau đại học; và trường Luật.Các chương trình học 

của USJ-R được cách tân từ phương pháp giảng dạy truyền 

thống để phù hợp với phương pháp học tập hiện đại.Linh 

mục Maspara là hiệu trưởng đời thứ 7 của đại học USJ-R.

Trường được vinh dự công nhận là trường đại học uy tín trong 

suốt 67 năm qua bởi CHED(Commission on Higher Education), 

PAASCU(Philippine Accrediting Association of Schools, 

Collegesand Universities), DOT(Department of Tourism).

■ Được CHED đánh giá “Là 1 trong 17 trường Đại học ưu tú nhất”.  Được 

      Chính quyền thành phố Cebu vinh danh “Tổ chức nổi bật trong lĩnh vực 

      giáo dục” 
■ Nhiều năm liền đạt cácgiải thưởng vềchươngtrìnhHọcthuật,Cộngđồngv

      àNgoạikhóa
■ Được PRC(ProfessionalRegulation Commission) xếp hạnglàtrường có kết 

      quả thi chứng chỉ CPA (Certified Public Accountant) nằm trong top đầu
■  Cácgiảng viênvànhânviênưutú,cónănglực
■  Dịch vụ hỗ trợ sinh viên chuyên nghiệp, bài bản
■  Trang thiếtbịnghiêncứu, học tậpđượccập nhật và bảo trì thường xuyên.

Là ngôi trường tiên phong và đi đầu về đào tạo chương trình ESL tại Cebu, Philippines. Trường cung cấp nhiều chương trình học tiếng Anh 

cho các sinh viên quốc tế, những người có dự định học tập tại các trường Đại học sử dụng tiếng Anh hoặc cho những người học tiếng Anh vì 

mục đích nghề nghiệp hay lý do cá nhân khác. Là nơi đầu tiên kết hợp lợi ích của mô hình lớp tiếng Anh chuyên sâu 1:1 (1 giáo viên dạy cho 1 

học sinh) với mô hình lớp học tương tácnhóm như lớp 1:2, 1:4, 1:8. CPILS cam kết đưa ra chương trình học tốt nhất thông qua các thiết kế linh 

hoạt trong chương trình học. Tất cả các khóa học đều có nhiều cấp độ khác nhau nhằm đảm bảo tất cả các sinh viên được tiếp thu kiến thức 

tốt nhất có thể.
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Đượcchứngnhậnbởi Sở di trú 
Philippines về SSP Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, 

Thái Lan, Việt Nam, các nước Châu Âu (Nga, 
Bỉ, Pháp và Tây Ban Nha)

TrungtâmESLđầutiên ở Cebu
Đa dạng các quốc tịch

Được chứng nhận là trung tâm khảo thí TOEIC

Được chứng nhận bới TESDA

Được chứng nhận bới chương trình DOTELS

CơquangiáodụchàngđầuPhilippinesnes

Quymôhọcviênlà500ngườiToànt
hểgiảngviên250ngườiGiáoviênb
ảnngữ10~15ngườiNhânviênquả
nlý150người

Hiện
tại
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< KINH NGHIỆM và CHẤT LƯỢNG
CPILS là học viện đào tạo tiếng Anh tiên phong và hàng đầu tại Cebu, Philippines. Từ năm 2001 đến nay, 
trường đã đào tạo hơn 50.000 sinh viên và luôn giữ vị trí đứng đầu. Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm 
của trường với các bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh đảm bảo cho một chất lượng 
giáo dục đáng tin cậy, không những đáp ứng được các yêu cầu cụ thể của từng học viên, mà còn phù hợp 
với tất cả những ai muốn học tập trong môi trường tốt nhất.

< USJR, MỘT TRONG NHỮNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỐT NHẤT PHILIPPINES
CPILS là trung tâm ESL trực thuộc một trong những trường Đại học tốt nhất Philippines, Đại học 
SanJoseRecoletos, CPILS hiện đang là trungtâmESLcủa USJ-R

< ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CHẤT LƯỢNG
Trường luôn chú trọng đến khả năng chuyên môn đội ngũ giảng viên. Các giảng viên của CPILS bao gồm các 
giảng viên bản ngữ và giảng viên người Phillippines luôn tận tâm, với trình độ cao và kinh nghiệm dày dặn, 
mang lại các bài học thú vị và bổ ích cho sinh viên.
Trường thường xuyên tổ chức các buổi huấn luyện, hội thảo và các cuộc họp định kỳ để không ngừng nâng 
cao chất lượng giảng dạy của giảng viên.

< CÁC GIẢNG VIÊN BẢN NGỮ ĐẾN TỪ ANH,MỸ,CANADA,ÚC
Số lượng giảng viên bản ngữ dao động từ 10~15 giảng viên, phụ trách các lớp học tương tác theo mô hình 
nhóm 1:8, luônmang lại những trải nghiệm học tiếng Anh tuyệt vời cho học viên.

< SINH VIÊN ĐẾN TỪ KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
Hơn 40% sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Nga, Pháp, Bỉ 
và Tây Ban Nha; gần 60% sinh viên còn lại đến từ Hàn Quốc. Một trong những điều tuyệt vời của CPILS chính là sự 
hội tụ của nhiều nền văn hoá.Nơi đây, sinh viên có cơ hội tìm hiểu về những nền văn hóa của nước bạn, xây dựng 
tình bạn bền vững và học hỏi, trưởng thành nhờ những trải nghiệm chỉ có khi bạn bước chân ra thế giới và học tập 
ở nước ngoài. Các sinh viênđược cùng nhautrải nghiệm và giao lưu thông qua các lớp học nhóm và các hoạt động 
sinh hoạt, cư trú chung với bạn bè quốc tế.

< HỌC VIỆN UY TÍN
CPILS Là học viện giáo dục tư nhân đầu tiên được chứng nhận bởi Sở di trú Philippines về SSP; TESDA 
(Technical Education Skills and Development Authority); DOT (Department of Tourism). Các chương 
trình học của CPILS đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục cao nhất .

< TRUNG TÂM KHẢO THÍTOEICĐƯỢCETSCHỨNG NHẬN
CPILS là trường đào tạo ESL đầu tiên tổ chức kỳ thi TOEIC hàng tháng. Trường cũng tổ chức các kỳ thi thử 
TOEIC miễn phi cho các sinh viên tham dự khóa học TOEIC.
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< BỘ PHẬN HỖ TRỢ HỌC VIÊN
Mỗi học viên nhập học sẽ nhận được hỗ trợ, tư vấn trực tiếp từ một nhân viên tư vấnhoặc giảng viên người 
Philippines. Nhân viên tư vấn luôn sẵn sàng đưa ra các hướng dẫn và tư vấn liên quan đến việc học tập hoặc 
mọi vấn đề khác trong thời gian ăn ở, học tập của học viên. Ngoài ra, các nhân viên hỗ trợ người Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Trung Quốc, Nga và Việt Nam cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn bất cứ khi nào cần thiết.

< HỌC BỔNG
Mỗi tháng có 5 sinh viên được nhận học bổng để ghi nhận sự cố gắng và cống hiến của mình. Học bổng bao 
gồm: giấy chứng nhận, miễn phí tham dự kỳ thi TOEIC và các hoạt động ngoại khóa khác. Học bổng là sự cổ 
vũ tinh thần dành cho con đường chinh phục tiếng Anh của học viên.

< CƠ SỞ VẬT CHẤT CAO CẤP VÀ AN TOÀN
Trường sở hữu cơ sở vật chất hiện đại và tiện ích, phục vụ đầy đủ cho nhu cầu của học viên. Toạ lạc tại khu vực 
an ninh, trường có tổng diện tích 300.000 m2 bao gồm các phòng học, ký túc xá, thư viện, phòng Internet, 
căn tin, phòng tập thể dục, hồ bơi ngoài trời cùng với hệ thống giám sát an ninh 24/24. Học viên được học 
tập trong một môi trường thoải mái, thú vị vàtuyệt đối an toàn.

< HỆ THỐNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE
Hệ thống chăm sóc sức khỏe 24 giờ. Y tá luôn túc trực tại phòng khám trong khuôn viên trường, bác sĩ sẽ có 
mặt  tại phòng khám một tuần một lần.

< QUẢN LÝ SINH VIÊN NGHIÊM KHẮC
Việc thực hiện nghiên khắc các quy tắc và quy định của Nhà trường giúp duy trì mục tiêu hoc tập của các sinh 
viên. Sinh viên không được phép ra ngoài vào các ngày học trong tuần. Trường quy định giờ giới nghiêm áp 
dụng cho các sinh viên như sau:
-  Các ngày thứ sáu, thứ bảy và nếu ngày hôm sau là ngày nghỉ lễ: 12:00 đêm
-  Từ chủ nhật đến thứ 5 hàng tuần: 9:00PM
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04 HỆ THỐNG ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN 

< ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN UY TÍN, 
     TRÌNH ĐỘ CAO
G i ả n g  v i ê n  c ủ a  t r ư ờ n g  đ ư ợ c  t u y ể n  c h ọ n 
thôngqua4vòng tuyển chọn nghiêm ngặt:tuyển chọn 
hồsơ, kiểm tra viết, phỏng vấn kỹ năng giảng dạy và 
dạy thử. Giảng viên trúng tuyển phải trải qua 4 tuần 
đào tạo và 12 tuần thực tập trước khitrở thành giảng 
viên chính thức. 

< HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TỐT NHẤT
CPILS rất chú trọng đầu tư vào việc đào tạo đội ngũ giảng viên. Tất cả giảng viên đều 
được thường xuyên đào tạo nâng cao nghiệp vụ để tăng cường chất lượng giảng 
dạy. Giảng viên được tham gia các buổi huấn luyện và hội thảo hàng tuần do AIDT (Bộ 
phận Phát triển và Cải tiến học thuật) tổ chức. Chúng tôi cũng là trường duy nhất tại 
Philippines có riêng mộtđội ngũ chuyên đào tạo giảng viên.

< MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CỦA CÁC GIẢNG VIÊN
   (Khen thưởng và Phúc lợi)
Giảng viên tại CPILS được hưởng nhiều phúc lợi như khám sức khỏe định kỳ, tiền thưởng, phần 
thưởng hàng quý và hàng năm cho giáo viên xuất sắc, cùng nhiều hoạt động bổ ích khác cho các 
giảng viên và học viên.

< GIẢNG VIÊN BẢNNGỮ GIÀU KINH NGHIỆM, CHUYÊN MÔN CAO
(Yếu tố tiên quyết đối với học viên muốn học tiếng Anh tại nước ngoài)

Trường cókhoảng10~15giảng viên bản ngữ đến từ các nước Anh, Mỹ, Canada và 
Úc.Điềunàygiúpcácsinh viên nâng cao vốn tiếng Anh và hiểu biếthơn về nền văn hóa của các 
nước nói tiếng Anh.
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05HỆ THỐNG TRÌNH ĐỘ / LỊCH HỌC

< HỆ THỐNG CÁC TRÌNH ĐỘ

< THỜI KHÓA BIỂU HÀNG NGÀY

Bộ phận học thuật của CPILS tiến hành sát sao các đợt kiểm tra đầu vào và kiểm tra quá trìnhđể đảm bảo tất cả các học viên được học theo đúng trình 
độ của mình. Các kỳ kiểm tra được soạn thảo kỹ lưỡng dựa trên các kỳ thi Cambridge TESOL. Tùy vào khả năng của mình mà các học viên được sắp xếp 
theo 6 trình độ khác nhau.
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THỜI GIAN THỨ 2 – THỨ 5

07:00~08:00 Ăn sáng

08:00~08:50 Tiết 1

09:00~09:50 Tiết 2

10:00~10:50 Tiết 3

11:00~11:50 Tiết 4

11:50~12:50 Ăn trưa

12:50~13:40 Tiết 5

13:50~14:40 Tiết 6

14:50~15:40 Tiết 7

15:50~16:40 Tiết 8

16:50~17:40 Tiết 9

17:40~18:40 Ăn tối

18:40~19:30 Tiết 10

19:35~20:25 Tiết 11

20:30~21:30 Tiết 12

THỜI GIAN THỨ 6

07:00~08:00 Ăn sáng

08:00~08:40 Tiết 1

08:50~09:30 Tiết 2

09:40~10:20 Tiết 3

10:30~11:10 Tiết 4

11:20~12:00 Tiết 5

12:00~13:00 Ăn trưa

13:00~13:40 Tiết 6

13:50~14:30 Tiết 7

14:40~15:20 Tiết 8

Ngữ phápcănbản, 
từ vựng và các 
cách diễn đạt căn 
bản

Tiếng Anh hàng 
ngày

Tiếng Anh hàng 
ngày cao cấp và 
tiếng Anh căn bản 
trong kinh doanh

Đọc, hiểu, sử dụng 
tiếng Anh trong nội 
dung báo, đài và các 
phương tiện truyền 
thông

Tiếng Anh sử dụng 
trong hầu hết các 
tình huống giao 
tiếp và tình huống 
xã hội

Tiếng Anh nói cao 
cấp, tiếng Anh viết 
cao cấp trong các 
chuyên ngành khác 
nhau



06 GENERAL ESL COURSE

Các khoá học của CPILS được tiến hành trong các lớp học tương tác 1:1; 1:4; 1:8, tăng hiệu quả tổng hợp, tập trung toàn bộ vào nhu cầu của lớp học 
nói chung và học viên nói riêng. Chương trình học giúp học viên sử dụng tiếng Anh thoải mái và tự tin trong các tình huống thường nhật. Cách thức 
giảng dạy phù hợp với trình độ của từng học viên, đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh cụ thể và phong cách của học viên, qua đó nâng cao trình độ tiếng 
Anh vô cùng hiệu quả.
Các lớp học 1:1 nhắm đến các nhu cầu cụ thể của từng học viên trong khi các lớp học nhóm giúp học viên mở rộng, củng cố và thực hành tiếng Anh 
trong một môi trường thân thiện, sinh động và thú vị.
Học viên được kiểm tra đầu vào trước khoá học và sẽ được sắp xếp phù hợp với trình độ của họ.

< Đặc điểm của khóa học
■ Có18cấpbậctừcăn bản đến nâng cao
■ Phương pháp học tập chú trọng hiệu quả ngay từ đầu
■ Có các khoá họcvềngữphápvàtấtcảcáckỹnănggiaotiếp
■ Cáclớp học theo mô hình 1:1, 1:4, 1:8 để tối ưu hoá hiệu quả học tập
■ Hai lớp 1:8 được giảng dạy bởi giảng viên bản ngữ
■ Học viên sơ cấp có thể chọn lớp 1:2 thay cho lớp 1:8
■ Tiếnhànhkiểmtramỗi4tuần1lầncáckỹnăngnghe,nói,đọc,viết
■ Họcviêncóthểbiếtđượctìnhhìnhhọccủamìnhthôngquakếtquảbàikiểmtramỗitháng
■ Rèn luyện kĩ năng  tự học
■ ViếtnhậtkýtiếngAnhhàngngàycùngvớisự hướng dẫn của các giảng viên.

Những lợi ích chính
- Tiến bộ nhanh trong môi trường học thuần tiếng Anh

- Nâng cao tự tin khi sử dụng tiếng Anh

- Nâng cao vốn từ vựng và các cách diễn đạt tiếng Anh

- Nhiều bài tập về nhà để tạo thói quen tự học, tự rèn luyện

Đối tượng của khóa học
- Ngườiđến từ các nước không nói tiếng Anh

- Nâng cao tự tin khi sử dụng tiếng Anh

- Ngườimuốn tăng cường khả năng nghevà nói

- Người muốn cótrình độ tiếngAnh cao cấp

- Ngườicódựđịnhhọc tại nướcnóitiếngAnh

Ngàykhaigiảng
Thứ hai hằngtuần

Trình độ yêu cầu
Tấtcảcáctrình độ

Thời gianhọcmộtngày
7tiếng30phú
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Lớp học Quymô Môtả

Reading & Writing 1:1 Phát triển và rèn luyện kỹ năng đọc và viết của học viên; hướng đến sự trôi chảy và chính xác 2 kỹ năng này 
bằng cách cung cấp các bài tập mẫu có liên quan

Listening& Speaking 1:1 Giúp học viên giao tiếp một cách hiệu quả hơn trong nhiều tình huống; đồng thời học được các kỹ năng 
nghe và giao tiếp cần thiết

Vocabulary & Usage 1:1 Biết sử dụng ngôn ngữ phù hợp, sắp xếp từ hợp lý và sử dụng đúng cách/các mẹo viết có chủ đề bao gồm 
ngữ pháp, từ vựng và kết hợp từ

Cooperative Learning 1:4 Phát triển khả năng tiếp thu và hiệu quả thông qua những lớp học nhóm nhỏ, bằng cách phối hợp và hợp tác 
với các học viên khác

Cooperative Learning 1:4 Học viên được thực hành các bài tập theo nhóm, được đặt vào các tình huống giao tiếp cụ thể để nâng cao sự 
tự tin

*General English 1:8 Học các kỹ năng tổng quát với nhóm lớn hơn, học cách phát âm và sử dụng Tiếng Anh hàng ngày cùng giáo 
viên bản xứ

*General English 1:8 Học từ vựng, các thành ngữ và các mẫu câu thường được sử dụng bởi người bản xứ, từ đó thông thạo và tự tin hơn 
trong việc sử dụng Tiếng Anh ngoài đời thực

Listening Class Group Làm quen với các cuộc đối thoại Tiếng Anh thường ngày và hiểu cách nói thông dụng, giúp học viên phát 
triển các phương pháp nghe hữu ích

Special Class (Tự Chọn) Group Học viên được chọn một trong số các lớp học Đặc biệt như: Xem phim, Cải thiện ngữ âm, Nghe nhạc, Lớp 
TOEIC hoặc Lớp tự học

Lưu ý : những học viên ở trình độ 1 và 2 sẽ được chuyển sang lớp 1:2 thay vì lớp 1:8.
Tiếng anh tổng quát ( lớp 1:2, giáo viên người Philippines): những lớp này được thiết kế đặc biệt dành riêng học học viên trình độ 1 và 2. Phương pháp 
này tập trung tiếp cân vào sự phát triển cả 4 kỹ năng qua việc trình độ và nền tảng ngang nhau .Học viên có được những trải nghiệm hữu ích trong các 
đoạn hội thoại và thực hiện chỉnh sửa với bạn cùng lớp.
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Khithamgiachương trình PremierSparta,cáchọc viênsẽđượcứng dụng các kiến thức đã học vào thực tế. Học viên có cơ hội thực hành tối đa từ tiếng 
Anhhộithoại thông thường đến nhữngbàithảoluậnmangtínhchuyênmôn,từnhữngbàiđọcđơngiảnđếncáchkểchuyệnphứctạp.Đâylàphương pháp học 
tiếng Anhđượcthiếtkếkỹ lưỡng đểhọcviêncóthểđưa những điều đã học vào cuộc sống thực tế thông qua nhiều hoạt động khác nhau. Khoá học giúp 
học viên có cơ hội luyện tập và sử dụng tối đa vốn tiếng Anh của mình.Học viên được kiểm tra đầu vào trước khoá học và sẽ được sắp xếp phù hợp 
với trình độ của họ.
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< Đặc điểm của khóa học
■ Có18cấpbậctừcănbảnđếnnângcao
■ Phương pháp học tập chú trọng hiệu quả ngay từ đầu
■ Phương pháp học nghiêm khắc; lịchhọcnguyên ngày
■ Có các khoá họcvề ngữpháp và tất cảcác kỹ nănggiao tiếp
■  Học viên được làm quen với các thuật ngữ và các thành ngữ thông 

dụng cần thiết trong giao tiếp hàng ngày
■ Giúphọc viên nói tiếng Anhtự nhiên, lưu loát
■  Cách thành lập vàsửdụngđúng nhữngtừ vựng, cụm từ thường dùng 

trong giao tiếp hàng ngày

■ Giúpnhận biết và chỉnh sửa những lỗingữpháp thường gặp
■ Giúp cải thiện phát âm, trọng âm, ngữ điệu khi nói tiếng Anh
■ Hai lớp 1:8 được giảng dạy bởi giảng viên bản ngữ
■ Tiến hành kiểm tra mỗi 4 tuần 1 lầncác kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
■ Rèn luyện kỹ năngtự học.
■ Viết nhật ký mỗi ngày và được giáo viên sửa lỗi.

Lớp học Quymô Môtả

Comprehensive Reading 1:1 Phát triển và rèn luyện kỹ năng đọc của học viên; hướng đến sự trôi chảy và chính xác kỹ năng này bằng cách 
cung cấp các bài mẫu có liên quan

Active Listening 1:1 Cho học viên làm quen với nhiều giọng bản xứ trong nhiều tình huống giao tiếp khác nhau và hiểu cách nói 
chuyện thông dụng; học các phương pháp nghe hữu ích, cách sử dụng từ ngữ hợp lý và đúng thời điểm

Creative Writing 1:1 Giúp học viên thông thạo kỹ năng viết bằng việc cung cấp các bài mẫu liên quan đến nhu cầu của học viên

Conversational English 1:1 Giúp học viên giao tiếp một cách hiệu quả hơn trong nhiều tình huống; đồng thời học được các kỹ năng 
nghe và giao tiếp cần thiết

Vocabulary & Usage 1:1 Biết sử dụng ngôn ngữ phù hợp, sắp xếp từ hợp lý và sử dụng đúng cách/các mẹo viết có chủ đề bao gồm 
ngữ pháp, từ vựng và kết hợp từ

Cooperative Learning 1:4 Phát triển khả năng tiếp thu và hiệu quả thông qua những lớp học nhóm nhỏ, bằng cách phối hợp và hợp tác 
với các học viên khác

*General English 1:8 Học từ vựng, các thành ngữ và các mẫu câu thường được sử dụng bởi người bản xứ, từ đó thông thạo và tự 
tin hơn trong việc sử dụng Tiếng Anh ngoài đời thực

*General English 1:8 Học từ vựng, các thành ngữ và các mẫu câu thường được sử dụng bởi người bản xứ, từ đó thông thạo và tự 
tin hơn trong việc sử dụng Tiếng Anh ngoài đời thực

Premier Dictation 1:4 Tham gia những hoạt động nói hiệu quả để nâng cao kỹ năng nói và thúc đẩy sự tự tin

Special Class (Tự Chọn) Group Học viên được chọn một trong số các lớp học Đặc biệt như: Xem phim, Cải thiện ngữ âm, Nghe nhạc, Lớp 
TOEIC hoặc Lớp tự học

Self-Study Group Học viên dành thời gian để hoàn thành bài tập hàng ngày/bài tập ở nhà. Học viên sẽ được hướng dẫn và theo 
dõi bởi một giáo viên chuyên môn

Self-Study Group Học viên dành thời gian để hoàn thành bài tập hàng ngày/bài tập ở nhà. Học viên sẽ được hướng dẫn và theo 
dõi bởi một giáo viên chuyên môn

Lưu ý : những học viên ở trình độ 1 và 2 sẽ được chuyển sang lớp 1:2 thay vì lớp 1:8.
Tiếng anh tổng quát ( lớp 1:2, giáo viên người Philippines): những lớp này được thiết kế đặc biệt dành riêng học học viên trình độ 1 và 2. Phương 
pháp này tập trung tiếp cân vào sự phát triển cả 4 kỹ năng qua việc trình độ và nền tảng ngang nhau .Học viên có được những trải nghiệm hữu ích 
trong các đoạn hội thoại và thực hiện chỉnh sửa với bạn cùng lớp.

Những lợi ích chính
- Tiến bộ nhanh trong môi trường học thuần tiếng Anh

- Nâng cao tự tin khi sử dụng tiếng Anh

- Nâng cao vốn từ vựng và các cách diễn đạt tiếng Anh

- Nhiều bài tập về nhà để tạo thói quen tự học, tự rèn

Đối tượng của khóa học
- Người muốn rèn luyện khả năng tự học

- Người cần tiến bộ trongmộtthờigianngắn

- Nviên làm quen với nhiều giọng bản xứ chuyện 

   thông dụng; học các phương pháp nghe

- Ngườimuốntiếptụchọcởcác nước nóitiếngAnh

Ngàykhaigiảng
ThứHaihàngtuần

Trình độ yêu cầu
Tấtcảcáctrình độ

Thời gianhọcmộtngày
10 tiếng 20 phút
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Khoá học IELTS được thiết kế bởi các chuyên gia của CPILS. Khoá học cung cấp nhiều cách thức nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Nâng cao sự 
tự tin của học viên và trang bị cho học viên tất cả các kiến thức cần thiết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Học viên được cung cấp các thông tin, sự hướng 
dẫn và hỗ trợ chuyên nghiệp giúp họ đạt được kết quả cao nhất có thể trong kỳ thi IELTS.

< Đặc điểm của khóa học
■ Có 3 khóa học:
• Pre-IELTS (1L - 2H+)
• IELTS Basic (3L-3H)
• IELTS Intermediate (4L-up)

■ Có 18 cấp bậc từ cơ bản đến nâng cao
■ Phương pháp học tập chú trọng hiệu quả ngay từ đầu
■ Bao gồm hơn 50 bài học về tất cả các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, 
     cùng các bài học về kỹ năng học thuật, ngữ pháp và từ vựng thiết yếu
■ Học viên được luyện tập theo các xu hướng ra đề thi IELTS mới nhất

■  Học viên được các chuyên gia IELTS đánh giá năng lực xuyên suốt khoá 
học để xây dựng lộ trình học nhằm đạt được mục tiêu của họ, xác định 
thời gian học cần thiết để học viên đạt được số điểm mong muốn.
■  Học viên nhận được sự hỗ trợ toàn diện trong suốt quá trình học 

ngay cả khi họ chưa đạt được số điểm mong muốn của mình – 
chương trình IELTS đảm bảo
■  Học viên được tham gia thi thử mỗi tuần, phần thi nói được tiến hành 

bởi các giáo viên bản ngữ đến từ Anh, Úc hoặc Mỹ
■ KỳthiIELTSđượctổchứchàng tháng (IETS Học thuật/Tổng quát).

< Thang điểm

PRE - IELTS

Intensive Guarantee

Basic Intermediate Basic Intermediate

ESL placement Test 1L – 2H + 3L - 3H 4L Up 3L - 3H 4L Up

IELTS placement Test 1.0 – 3.0 3.0 – 4.0 Up 4.5 UP 3.0 – 4.0 Up 4.5 UP

Real IELTS Test 1.0 – 3.0 3.0 – 4.0 Up 4.5 UP 3.0 – 4.0 Up 4.5 UP

< Khóa IELTS đảm bảo – điểm đảm bảo
ESL Placement Test IELTS Placement Test Period  of Stay

Overall Band Score 
Requirement

IELTS
Basic

3L Up 3.0 - 4.0 Up

12 weeks 5.5

16 weeks 6.0

20 weeks 6.5

24 weeks 7.0

IELTS
Intermediate

4L Up 4.5 - 5.0 Up

12 weeks 6.0

16 weeks 6.5

20 weeks 7.0

24 weeks 7.5

Những lợi ích chính
- Tiến bộ nhanh trong môi trường học thuần tiếng Anh

- Nâng cao tự tin khi sử dụng tiếng Anh

- Nâng cao vốn từ vựng và các cách diễn đạt tiếng Anh

- Nhiều bài tập về nhà để tạo thói quen tự học, tự rèn luyện

Đối tượng của khóa học
- Giáo viên dạy tiếngAnhchotrẻ emhayngười lớn

- Ngườicó kinh nghiệm giảng dạy và muốn nâng cao kỹ năng dạy ESL

- Giáoviên TESOL muốn nâng cao kiến thức, kỹ năng qua một khoá học ngắn hạn

Ngày khai giảng
ThứHaituầnthứhaivàtuầnthứtưmỗI tháng

Trình độ yêu cầu
Từ trình độ

Thời gian khóa học
3M trở lên 8 tuần

Số lƣợng học viên trong 1 lớp học
Cao nhất là 4 học viên

Thời gian học một ngày
10 tiếng 20 phút
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< PRE-IELTS (1L - 2H+)
Lớp Quy mô Mô tả

IELTS Speaking 1:1 Giới thiệu từ vựng, cụm từ, và những từ ngữ liên quan có thể áp dụng cho bất kỳ chủ đề nào với trọng 
điểm phát âm và ngữ pháp. Học viên cũng được học kỹ năng và phương pháp làm bài thi IELTS

IELTS Writing 1:1 Nâng cao khả năng ngôn ngữ, kiến thức và áp dụng các bài tập thực hành để học viên rèn luyện kỹ năng 
làm bài thi

IELTS Grammar 1:1 Giới thiệu những phạm trù ngữ pháp và từ vựng quan trọng cùng các bài tập thực hành và kỹ năng làm 
bài thi để cải thiện kỹ năng ngữ pháp

Regular ESL~ Reading & Writing 1:1 Phát triển và rèn luyện kỹ năng nghe và đọc của học viên; hướng đến sử dụng trôi chảy và chính xác 2 kỹ 
năng này bằng cách cung cấp các bài tập mẫu có liên quan

Regular ESL~ 
Listening & Speaking 1:1 Giúp học viên giao tiếp một cách hiệu quả hơn trong nhiều tình huống; đồng thời học được các kỹ năng 

nghe và giao tiếp cần thiết
Regular ESL~ 

Cooperative Learning 1:4 Hướng học viên đến các cuộc đối thoại giao tiếp hàng ngày để xây dựng sự tự tin trong giao tiếp Tiếng 
Anh thông qua sự tương tác giữa các nhóm nhỏ

Regular ESL~ *General English 1:8 Học từ vựng, các thành ngữ và các mẫu câu thường được sử dụng bởi người bản xứ, từ đó thông thạo và 
tự tin hơn trong việc sử dụng Tiếng Anh ngoài đời thực

IELTS Master Class- All Skills Group Xây dựng nền tảng một cách hệ thống cho tất cả các học phần cùng với việc thực hành theo định dạng 
bài thi IELTS

IELTS Group Vocabulary & 
Reading Group  Kết hợp các kỹ năng đọc và viết cơ bản để nâng cao hiệu năng viết và trả lời bài thi

Special Class (Tự Chọn) Group Học viên được chọn một trong số các lớp học Đặc biệt như: Xem phim, Cải thiện ngữ âm, Nghe nhạc, Lớp 
TOEIC hoặc Lớp tự học

Self- Study Group Học viên dành thời gian để hoàn thành bài tập hàng ngày/bài tập ở nhà. Học viên sẽ được hướng dẫn và 
theo dõi bởi một giáo viên chuyên môn

Self- Study Group Giúp đỡ sinh viên tự học, giải quyết các khó khăn trong học tập và theo dõi sự tiến bộ thông qua các giờ 
học cá nhân.

< IELTS BASIC (3L-3H)/ INTERMEDIATE (4L-up)
Lớp Quy mô Mô tả

Speaking 1 1:1 Phương pháp toàn diện và có cấu trúc để sử dụng từ vựng, ngôn ngữ một cách chính xác cho đến thực 
hành các kỹ thuật thi.

Speaking 2 1:1
Áp dụng sự phát triển ngôn ngữ, kỹ năng và kỹ thuật thi để cải thiện khả năng nói thông qua các phương 
pháp cụ thể để tạo điều kiện cho học viên thực hành nói và thảo luận, trong đó có cách phát âm và sử 
dụng Tiếng Anh hàng ngày của người bản xứ

Writing Task 1 1:1 Cách tiếp cận cấu trúc để thi IELTS bao gồm các giai đoạn quan trọng và phân tích các kỹ năng chính, kỹ 
thuật và ngôn từ với các chiến lược làm bài

Writing Task 2 1:1 Giới thiệu kỹ năng viết, cách phát triển ngôn từ và kỹ thuật làm bài thi thông qua các hướng dẫn từng 
bước một

Group Listening 1 Group Tập trung vào kỹ năng nghe, phát triển ngôn từ và kỹ năng làm bài thi để đảm bảo sự hiểu biết đầy đủ và 
kiến thức về các kỹ năng mục tiêu

Group Listening 2 Group Áp dụng các kỹ thuật kiểm tra nghe khác nhau để nâng cao kỹ năng và khả năng làm bài thi

Group Writing Task 2 Group Cung cấp các phương pháp để viết bài luận bao gồm các chiến lược và kỹ thuật làm bài thi trong môi 
trường nhóm

Group Reading Group Tập trung vào nhiều chủ đề để xây dựng vốn từ vựng và cách trả lời các loại câu hỏi có liên quan đến bài 
thi

Grammar & Vocabulary Group  Tập trung vào các ngữ pháp cần thiết và cách sử dụng từ vựng đúng, phù hợp với từng ngữ cảnh để hoàn 
thành bài thi

Self- Study Group
Học viên dành thời gian để hoàn thành bài tập hàng ngày/bài tập ở nhà. Học viên sẽ được hướng dẫn và 
theo dõi bởi một giáo viên chuyên mônSelf- Study Group

Self- Study Group

1)  Tham dự 100% các lớp học (bao gồm các kỳ thi thử IELTS và bài kiểm tra ESL). Các trường hợp được văng mặt hợp lệ: Người thân trong gia đình mất 
đột ngột, ốm đau có giấy chứng nhận từ bác sĩ hay bệnh viện hoặc các vấn đề liên quan đến gia hạn visa hợp lệ. Trong trường hợp bị nhận hơn 5 
điểm phạt ngoài trừ điểm phạt liên quan đến học thuật, việc đảm bảo sẽ không còn hiệu lực.

2) Hoàn thành 100% bài tập về nhà. Nếu học viên không hoàn thành bài tập về nhà trước khi đến lớp, việc đảm bảo sẽ không còn hiệu lực.
3) Học viên phải giữ điểm bài kiểm tra IELTS chính thức không được thấp hơn điểm của mình ở lần trước. Nếu không, cam kết sẽ không còn hiệu lực.
4) Chúng tôi chỉ cam kết với điểm tổng quát của học viên, không cam kết với điểm từng môn thi. 
5) Chấp hành đúng tất cả quy định và điều kiện của khóa đảm bảo.

< IELTS đảm bảo
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Khóahọc tập trunggiúphọcviênlàm quenvớikỳthiTOEICvàlập chiến lược để đạt số điểm mong muốn. Khoá học giảng dạy từ vựng, mẫu câu, mạch văn 
và các chiến lược làm bài khác. Khoá học rèn luyện tất cả các phần thi cho học viên, tăng tối đa thời gian luyện tập thông qua các lớp học cá nhân, 
nhóm nhỏ và nhóm lớn.

< Đặc điểm của khóa học
■ Có 3 khóa học:
• Pre-TOEIC (1L-2L)
• TOEIC Intensive : Basic (2L+ - 3M+)/Intermediate (3H-up)
• TOEIC Guarantee : Basic (2L+ - 3M+)/Intermediate (3H-up)

■ Rèn luyện thành thạo bốn kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết
■ Ứng dụng kỹ năng tiếng Anh qua các bài tập thực tiễn
■ Học viên được hướng dẫn để làm quen với hình thức thi
■ Lớp học tăng cường vào thứ Sáu hàng tuần, kéo dài 40 phút

Những lợi ích chính
- Tiến bộ nhanh trong môi trường học thuần tiếng Anh

- Nâng cao tự tin khi sử dụng tiếng Anh

- Nâng cao tự tin khi sử dụng tiếng Anh

- Nhiều bài tập về nhà để tạo thói quen tự học, tự rèn luyện

Đối tượng của khóa học
- Ngườimuốn nâng cao tiếng Anh và đạtđiểmTOEIC cao

- Người cần trang bị kỹ năng giao tiếp cao cấp để làm việcL

- Sinh viên và những người muốn tiến bộ trong học tập và công việc

- Ngườimuốn học tập tại các nước nói tiếng Anh hoặc có y định nhập cư

Ngày khai giảng
ThứHaiđầu tiênmỗitháng

Trình độ yêu cầu
Tất cả các trình độ8 tuần

Thời gian khóa học
Cao nhất là 4 học viên

Số lượng học viên trong 1 lớp học
Thấp nhát là 2 học viên

Thời gian học một ngày
10 tiếng 20 phút

< Thang điểm

PRE - TOEIC

Intensive Guarantee

Basic Intermediate Basic Intermediate

ESL placement Test 1L - 2L 2L + - 3M + 3H – Up 2L + - 3M + 3H – Up

TOEIC placement Test 25 - 249 250 - 499 500 - 800 250 - 499 500 - 800

Real TOEIC Test 25 - 249 250 - 499 500 - 800 250 - 499 500 - 800

< Khóa TOEIC đảm bảo – điểm đảm bảo
TOEIC

Placement 
Level

CPILS
ESL Level

Period of Stay
(week)

TOEIC Score
Requirement

Period of Stay
(week)

TOEIC Score
Requirement

Period of Stay
(week)

TOEIC Score
Requirement

250 2L+ 12 350 16 375 20 400

300 2M-2H 12 450 16 475 20 500

400 3L-3M 12 550 16 575 20 600

500 3H 12 650 16 675 20 700

600 4L 12 700 16 725 20 750

700 4M 12 800 16 825 20 850

800 4H 12 900 16 925 20 950



< PRE-TOEIC (1L-2L)
Lớp Quy mô Mô tả

Regular ESL~ Personalized 
Instruction 1:1 Phương pháp giảng dạy cá nhân tập trung vào việc khắc phục điểm yếu và nâng cao điểm mạnh của học 

viên trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết

TOEIC~ Vocabulary 1:1 ập trung mở rộng vốn từ vựng cho học viên, các từ ngữ thường dùng trong nhiều chủ đề được trình bày 
và thảo luận trong lớp học này

TOEIC~ Developing Listening 1:1 Giúp học viên phát triển các phương pháp nghe hữu ích như nghe lấy ý kiến, nghe chi tiết và nghe ý chính

TOEIC~ Grammar 1:4 Học viên được tiếp xúc với các câu hỏi cùng các điểm ngữ pháp quan trọng thường có trong đề thi TOEIC 
và có mức độ khó tương đương với đề thi thật

TOEIC~ Reading Part 7 1:4 Hướng đến kỹ năng đọc lưu loát và chính xác. Học viên thực hành đọc hiểu thông qua đoán nghĩa bằng 
ngữ cảnh và suy luận.

TOEIC~ Listening Parts 1-2 Group Tăng cường khả năng nghe và hiểu Tiếng Anh, ôn tập từ vựng, những mẫu câu hỏi thường gặp

TOEIC~ Listening Parts 3-4 Group Tăng cường khả năng nhận biết từ khóa trong các đoạn trò chuyện và hội thoại ngắn

TOEIC~Reading Parts 5-6 Group Rèn luyện kỹ năng đọc, ổn tập ngữ pháp và cấu trúc câu thông qua bài tập sửa lỗi và hoàn thành câu

Regular ESL~ Group Listening Group  Nâng cao kỹ năng nghe bằng các đoạn hội thoại Tiếng Anh thực tế

TOEIC Course Group Nâng cao các kỹ năng nghe và đọc thông qua việc ôn tập tập trung từ vựng, cấu trúc câu và đoán nghĩa 
bằng ngữ cảnh

Self- Study Group Học viên dành thời gian để hoàn thành bài tập hàng ngày/bài tập ở nhà. Học viên sẽ được hướng dẫn và 
theo dõi bởi một giáo viên chuyên môn

Self- Study Group Học viên dành thời gian để hoàn thành bài tập hàng ngày/bài tập ở nhà. Học viên sẽ được hướng dẫn và 
theo dõi bởi một giáo viên chuyên môn

< TOEIC INTENSIVE/ GUARANTEE (Basic 2L+ - 3M+/ Intermediate 3H-up)
Lớp Quy mô Mô tả

Regular ESL~ Personalized 
Instruction 1:1 Phương pháp giảng dạy cá nhân tập trung vào việc khắc phục điểm yếu và nâng cao điểm mạnh của học 

viên trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết

TOEIC~ Vocabulary 1:1 ập trung mở rộng vốn từ vựng cho học viên, các từ ngữ thường dùng trong nhiều chủ đề được trình bày 
và thảo luận trong lớp học này

TOEIC~ Developing Listening 1:1 Giúp học viên phát triển các phương pháp nghe hữu ích như nghe lấy ý kiến, nghe chi tiết và nghe ý chính

TOEIC~ Grammar 1:4 Học viên được tiếp xúc với các câu hỏi cùng các điểm ngữ pháp quan trọng thường có trong đề thi TOEIC 
và có mức độ khó tương đương với đề thi thật

TOEIC~ Reading Part 7 1:4 Hướng đến kỹ năng đọc lưu loát và chính xác. Học viên thực hành đọc hiểu thông qua đoán nghĩa bằng 
ngữ cảnh và suy luận.

TOEIC~ Listening Parts 1-2 Group Tăng cường khả năng nghe và hiểu Tiếng Anh, ôn tập từ vựng, những mẫu câu hỏi thường gặp

TOEIC~ Listening Parts 3-4 Group Tăng cường khả năng nhận biết từ khóa trong các đoạn trò chuyện và hội thoại ngắn

TOEIC~Reading Parts 5-6 Group Rèn luyện kỹ năng đọc, ổn tập ngữ pháp và cấu trúc câu thông qua bài tập sửa lỗi và hoàn thành câu

Regular ESL~ Group Listening Group  Nâng cao kỹ năng nghe bằng các đoạn hội thoại Tiếng Anh thực tế

TOEIC Course Group Nâng cao các kỹ năng nghe và đọc thông qua việc ôn tập tập trung từ vựng, cấu trúc câu và đoán nghĩa 
bằng ngữ cảnh

Self- Study Group Học viên dành thời gian để hoàn thành bài tập hàng ngày/bài tập ở nhà. Học viên sẽ được hướng dẫn và 
theo dõi bởi một giáo viên chuyên môn

Self- Study Group Học viên dành thời gian để hoàn thành bài tập hàng ngày/bài tập ở nhà. Học viên sẽ được hướng dẫn và 
theo dõi bởi một giáo viên chuyên môn

1)  Tham dự 100% các lớp học (bao gồm các kỳ thi thử TOEIC và bài kiểm tra ESL). Các trường hợp được văng mặt hợp lệ: Người thân trong gia đình 
mất đột ngột, ốm đau có giấy chứng nhận từ bác sĩ hay bệnh viện hoặc các vấn đề liên quan đến gia hạn visa hợp lệ. Trong trường hợp bị nhận hơn 
5 điểm phạt ngoài trừ điểm phạt liên quan đến học thuật, việc đảm bảo sẽ không còn hiệu lực.

2) Hoàn thành 100% bài tập về nhà. Nếu học viên không hoàn thành bài tập về nhà trước khi đến lớp, việc đảm bảo sẽ không còn hiệu lực.
3) Học viên phải giữ điểm bài kiểm tra TOEIC chính thức không được thấp hơn điểm của mình ở lần trước. Nếu không, cam kết sẽ không còn hiệu lực.
4) Chúng tôi chỉ cam kết với điểm tổng quát của học viên, không cam kết với điểm từng môn thi. 
5) Chấp hành đúng tất cả quy định và điều kiện của khóa đảm bảo.

< TOEIC đảm bảo
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< Tầng trệt

Lối ra vào chính
Khách ra vào được kiểm tra qua máy quét

1

Văn phòng Hướng dẫn
Nhân viên tư vấn người Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Trung Quốc, Nga và Việt Nam

2

Quầy thông tin
Cungcấpthôngtin chung, thông tin du 
lịch,các hoạt động của trường

3  

Phòng y tế 
Y tá luôn túc trực tại phòng khám, bác 
sĩ sẽ có mặt tại phòng khám một tuần

một lần để chăm lo sứckhỏehọcviên

4

Phòng hành chính
Nơi đăngkýgiahạnvisa,mua giáotrình

5

Căn tin
Báncácloạinướcuống,đồănnhẹ,cóquầygiặt ủimiễnphí.

6

Phòng ăn
Phụcvụ3bữamỗingàyvớithựcđơntheotuần

7

Hồ bơi
Học viên sử dụng hồ bơi miễn phí

8



CƠ
 SỞ

 H
Ạ

 TẦ
N

G

< TẦNG LỬNG

Phòng học 
Mỗi phònghọcđềucó

hệ thống máyđiều hoà

9

Phòng Audio Visual 
Để trình chiếu phim và DVD với hệ thống 

máy chiếu và âm thanh

10

GYM 
Dụng cụ tập thể dục hiện đại,cóchuyên 

giahuấnluyện(Dạy miễn phíyoga,võ tổng hợp 
và nhảy vào các buổi tối)

11

Phòng Internet 
Sử dụngmáytínhvàwifi miễnphí. Ngoài ra, còn một

số khu vực khác có wifi miễn phí,giúp học viên sử
dụng internet dễ dàng với các thiết bị cá nhân

12

Phòng tự học
Nơi họcviêncóthểhọctậpngoàigiờ lên lớp.

13
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< Ký túc xá (tầng 2,3,4)

■  Hơn 200phòngkýtúcxábao gồm phòngđơn, phòng 
đôi, phòng 3 người, phòng 4 người và phòng 5 
người. Trong các phòng cógiườngđơn,máylạnh,Tivi,
bànhọc,ghế,tủquầnáo,điệnthoại bàn,gương, …

■  Mỗi phòng có phòng vệsinhvàmáynướcnóng.
■  Tầng2làtầngchonữ,cóbảovệnữcanhgác 24/24

AmadouBarrySinh viên Pháp
Khóa học ESL Tổng quát

Lúc đầu, tôi hơi phân vân khi đăng ký học tiếng Anh ở trung tâm USJ-ESL. Nhưng 
khi đến đây, tôi nhận ra USJ-ESL là nơi tuyệt vời để học tiếng Anh và gặp gỡ bạn bè 

từ khắp nơi trên thế giới.

EkaterinaKukchenko
Sinh viên Nga
Khóa học ESL Tổng quát

Tôi được xếp vào lớp rất phù hợp với trình độ của mình. Tôi nghĩ rằng trường có giáo 
trình ESL tốt nhất. Những lớp học đặc biệt của Trung tâm USJ-RESL đều vô cùng bổ ích! 
Khi thấy mệt mỏi sau những giờ học ở lớp, bạn có thể đến tập thể dục ở phòng gym 

hiện đại hay đi bơi nữa chứ.



Baogồmcáchoạtđộngđadạngnhưgolf,lặn,tourđảo,

thể thao giải trí trên biển, city tour, du lịch, hoạt độngtình nguyện.

TOUR ĐẢO

LẶN

GOLF

CITY TOUR

<< Hoạt động ngoại khoá
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CPILS là tên viết tắt củaCenterforPremierInternationalLanguageStu
dies,Inc.

1. Đăng ký nhập học
Saukhiđiền vào đơnxinnhậphọc,nộpđơnvàphíđăngkýchođạilýđượ
ccôngnhậncủaCPILS(Cầnnộptrướcítnhất6tuần để các thủ tục được 
diễn ra thuận tiện).Trongđơnnhậphọcphảighiđầyđủtình trạng 
sức khoẻ, bệnh tật,loạidịứng,thươngtậtcủahọcviênđăngký nếu 
có.Saukhi nhập họcnếu tình trạngsức khỏecủahọcviên khác với 
đơn thì trường có quyềnchobảolưuhoặcchothôihọc.

2. Thời hạn xác nhận khóa học và đóng học phí
Sau khi đăng ký nhập học, trong vòng 1 tuần bạn sẽ nhận được 
giấy xác nhận khóa học. Học phí phải được đóng đầy đủ ít nhất 3 
tuần trước khi nhập học. Nếu bạn không hoàn thành việc đóng học 
phí mà không có thông báo trước, đơn đăng ký sẽ bị huỷ.

3. Dịch vụ đón ở sân bay
Đại diện CPILS sẽ đón và đưa họcviêntừsânbayđếnnơiở.Học viên 
cần cung cấp thông tin về lịchtrìnhchuyếnbaytrướcítnhất4 tuần.

4. Chính sách hoàn tiền
• Bạn phải gửi thư thông báo về việc huỷ đơn đăng ký học trước 

ngày khai giảng.
• Lệ phí đăng ký không được hoàn trả.
• Hủy trước 21 ngày trước ngày rời nước thì được hoàn toàn bộ 

học phí và phí sinh hoạt.
• Hủy sau 21 ngày trước ngày khai giảng thì được hoàn học phí và 

phí sinh hoạt ngoại trừ phí đăng ký và phí ăn ở một tuần.
• Đến trường sau ngày khai giảng hoặc nghỉhọc thì sẽ không được 

hoàn tiền giờ học đó và không có lớp dạy bù. Hơn nữa, nếu học 
viên không đến trong vòng bảy (7) ngày sau khi khai giảng, học 
viên hội đủ điều kiện để được hoàn trả nhưng bốn (4) tuần học 
phí và phí ăn ở sẽ bị trừ đi từ tổng số tiền được hoàn trả.
• Hủy khóa học cận ngày khai giảng, sẽ không được hoàn lại bốn (4) 

tuần học phí và phí ăn ở.
• Khi đăng ký thay đổi khóa học, nếu khóa học mới có chi phí thấp 

hơn khóa học cũ và thời gian còn lại của khóa học cũ còn từ 4 
tuần trở lên, học viên sẽ được hoàn trả 50% số tiền chênh lệch 
giữa 2 khóa học.
• Học viên được hoàn trả 50% học phí và phí ăn ở còn lại nếu còn 

hơn bốn (4) tuần ở CPILS.
• Việchoàntiền sẽ được giải quyết và thanh toántrongvòng60ngày

kểtừngàyrờikhỏikýtúcxá.

5. Gia hạn khóa học
Học viên muốn gia hạn khoá học phải thông báo ít nhất 6 tuần 
trước khi khoá học kết thúc, phải thanh toán chi phi cho việc gia 
hạn khoá học trước khi khóa học cũ kết thúc.

6. Ngày nghỉ lễ
Vàocác ngàylễ của Phi l ippines, lớphọc được nghỉvà học 
viên sẽ không được sử dụng đượcmộtsốthiếtbịcủatrường.
Khôngcóbồithường cho các lớp học đóng cửa trongngàynghỉlễ.

7. Giấy chứngn hận
Học viên không được cấp giấy chứng nhận trong trường hợp sau: 
tham dự thấp hơn 95% tổng thời gian các lớp học; không tham dự 

kỳ kiểm tra quá trình hoặc bị đuổi học.

8. Kýtúcxá
• Dọnvệsinhvà thay ga trải giường miễn phímột tuần một lần.
• Khi muốn đổi phòng, học viên cần điền vào đơn đăng ký. 

Nếumuốn đổi sang phòng ít người hơn, phải trả thêm phí chênh 
lệch.
Hơn nữa, nếu chuyển sang phòng đông người hơn sẽ không 
được sẽ không được hoàn phí chênh lệch
• Dịch vụ giặt ủi miễn phí, tuy nhiên những đồ có giá trị hoặc đặc 

biệt không được giặt bằng máy thì học viên phải giặt bằng tay.
• Giờ giới nghiêm:

Học viên không được ra ngoài vào các ngày trong tuần.Tuy nhiên,
trường hợp ngoại lệ học viên được ra ngoài thì phải tuần thủ 
theo
giờ giới nghiêm:
Chủ nhật và các ngày trong tuần: 21h
Thứ 6, thứ 7: 24h
Chú ý: nếu sau là ngày lễ thì ngày đó sẽ được chuyển sang giờ 
giới
nghiêm tới 24h

9. Khác
• Cóthểphátsinhchiphí khi tham gia dã ngoại với trường, chi phí y 

tế, hoạt động ngoại khoá, thay đổi khoá học, đổi phòng ở, thay 
đổi quy định của chính phủ… Tất cả học viên phải đóng bảo 
hiểm và trình giấy bảo hiểm cho CPILS.
• Khách đến thăm có thể gặp vào lúc 9:00AM~11:00AM, 

14:00PM~16:00PM hàng ngày từ thứHai đến thứ Sáutại khu vực 
lễ tân hoặc siêu thị mini, không được vào các nơi khác.
• Giữ trật tự từ 11h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau.
• CPILS không chịu trách nhiệm khi đồ dùng hay tài sản cá nhân 

của học viên bị mất trong các chuyến đi không phải do trường tổ 
chức.
• Ngoài những điều trên,CPILS có quyền chỉ định trong các vấn đề 

luật pháp và tố tụng khác.

10. Quyền hạn và trách nhiệm
• Trườnghợp CPILS không thể cung cấp những dịch vụ trong hợp 

đồng do các lý do như khủng hoảng kinh tế, dịch vụ hàng không 
bị trễ hay hủy, thảm hoạ thiên nhiên như bão, động đất hay các 
tình huống bất khả kháng, CPILS và trung tâm đại diện của CPILS 
không phải chịu bất kì trách nhiệm nào.
• CPILScó quyền thay đổi mức phí bất cứ khi nào vì các lý do mà 

CPILS không khống chế được như tỉ giá, thuế hay các biện pháp 
điều chỉnh khác của chính phủ.
• CPILS có quyền thay đổi ngày khai giảng, giáo trình, chương 

trình dạy khi cần thiết.
• CPILScóquyền cảnh cáo các học viên vi phạm quy định của 

trường, và quyền đuổi học không hoàn phí.
• CPILS có quyền thay đổi hoặc bổ sung quy định của mình và phải 

thông báo đầy đủ đến học viên.
• Đối với trườnghợp học viên lôi kéo các học viên khác tụ tập, biểu 

tìnhgâythiệt hại cho CPILS, trường có thể đuổi học học viên và có 
quyền tố tụng đòi bồi thường thiệ thại.
• Khi học viên bị đuổi học hay học viên yêu cầuhoàn tiền, trường 

sẽ thông báo đến người bảo hộ và đại lý của học viên.

< Quyđịnhcủa trường
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CPILS đã phát triển các kỹ năng giáo dục duy nhất để quản lý tất cả các học sinh một cách hiệu quả nhất kể từ năm 2001.
1. Học viên có thểđổi lớp theo lịch hàng tuần.
2. Nếu học viên không tham gia kỳ thi kiểm tra quá trình sẽ không được cấp giấy chứng nhận của CPILS.
3.  Nếu một giảng viên bản ngữ không thể đứng lớp vì các lý do như: nghỉ phép, nghỉ hưu, bệnh tật hoặc đình công, một giảng viên người 

Philippines sẽ được chỉ địnhdạy thay. Trong trường hợp giảng viên trước (giảng viên bản ngữ) không đứng lớp trong vòng 4 tuần, học viên 
sẽ được bồi thường 50USD cho mỗi 4 tuần.

4. Trường hợp giảng viên người Philippines không thể đứng lớp do nghỉ phép, nghỉ hưu hoặc bệnh tật, sẽ được thay thế bởi giảng viên khác.
5.  Nếu học viên có kết quả thi đầu vào thấp hơn mức tối thiểu hay quá cao thì CPILS có quyền thay đổi một chương trình đào tạo khác 

vàkhông có trách nhiệm hoàn tiền.
6. Vào các ngày lễ của Phiippines, các lớp học được nghỉ và học viên sẽ không sử dụng được một số thiết bị của trường.
CPILS sẽ không bồi thường trong trường hợp này.

Khinhập học tại CPILS,tất cả họcviênphảiđồngýtuântheonhữngquyđịnhsau và chấp nhận biện pháp xử phạttùytheosốđiểmphạt.
Nếucóđiểmphạttíchlũytừ10trởlên,học viên sẽ bị cho thôi học, gia đình và đại diện tư vấn của học viên sẽ nhận được thông báo thôi học, 
đồng thời học viên buộc phảilậptứcrờikhỏikýtúcxá. Không được hoàn trả học phí còn lại khi bị buộc thôi học.

1. Trễgiờhọctrên lớp (lớp chính thức và đặc biệt bao gồm cả tiết tự học)–phạt1điểm.
2.  Một học viên bị cho là nghỉ học nếu đến lớp muộn 10 phút.Trong các trường hợp vắng mặt (lớp chính thức và lớp đặc biệt bao gồm cả tiết 

tự học) – phạt 2 điểm.
   (Chú ý, không bị điểm phạt nếu học viên nhập viện theo lời đề nghị của bác sĩ. Tuy nhiên, sẽ bị trừ vào phần trăm trong bảng điểm danh).
3. Nếu bạn không đồng ý với giáo viên và biện minh cho sự vắng mặt, bạn sẽ lập tức bị buộc thôi học ngay khi bị phát hiện.
4. Dùng tiếng khác ngoài tiếng Anh trong lớp – phạt 1 điểm.
5. Dùng các thiết bị điện tử trong lớp không nhằm mục đích tra từ điển tiếng Anh – phạt 1 điểm.
6. Nếu bị phát hiện vào phònghọcviênkhácgiới–phạt10điểm.(ngay lập tức bị buộc thôi học mà không cần báo trước)
7.  Tham gia các hoạt động giải trí không lành mạnh(bikini bar, gay bar….), đánh cờ bạc ( bao gồm cả việc ra vào casino)trộmcắp,đánh nhau 

và vi phạm pháp luật–phạt10điểm
8. Nấu ăn trong phòng, sử dụng các thiết bị có khả năng gây hoả hoạn–phạt5điểm.
9. Tựýđổiphòngkýtúcxá–phạt2điểm
10. Hútthuốcởkhuvựccấmhúttrongtrườnghaytrongkýtúcxá–phạt5điểm
11. Cố ý đemrượu, bia, hoặc thức uống có nồng độ cồn vào trongtrường–phạt8điểm
12.  Ngủở ngoài không thông báo–phạt 5 điểm (thậm chí trong giấy cho phép qua đêm không trùng với nơi đến hoặc nếu học viên không 

thể xuất trình hóa đơn vé hay nơi ở sau chuyển du lịch, điều đó được xem là không hợp lệ)
13. Không tuân theo các chỉthị chính đáng của bảo vệ (vi phạm quy định)-phạt5điểm
14. Có hành động làm ảnh chuyến đến môi trường học hay ký túc xá(làm ồn, lahét)
15. Trong trường hợp sử dụng thẻ ra ngoài của học viên khác sẽ bị đuổi học ngay lập tức

Cải thiện điểm phạt :
※ Điểm phạt sẽ được áp dụng trong suốt khóa học. Nếu học viên muốn giảm điểm phạt, học viên phải làm một bài kiểm tra 20 phút vào tiết 
12 mỗi thứ hai hàng tuần. Số điểm sẽ được trừ tùy thuộc vào kết quả bài kiểm tra của học viên.

< Nội quy

< Quyđịnhquảnlý
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6 điểm Không được ra ngoài thứ 6

8 điểm Không được ra ngoài thứ 6, thứ 7
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