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Bảo vệ 24h
Nhiệt độ thích hợp

để sốngĐa dạng các hoạt động

- Ở cùng với giáo viên.
- Quản lý triệt để việc truy  
   cập từ bên ngoài.

- Khí hậu nhiệt đới.
- Nhiệt độ trung bình từ 20~  
   25 độ.

- Không chỉ cải thiện về việc 
   học mà còn cải thiện về 
   tính cách và thể lực.

IMS đã mở rộng thành ba trung tâm đặt tại Guam và Philippines, cung cấp nhiều chương trình Anh ngữ tại trung tâm thành phố Cebu tại Ayala 
và Banilad Philippines, bao gồm các khóa học như ESL, IELTS, TOIEC, các lớp chuẩn bị đại học, khóa học dành cho gia đình và nhiều khóa học 
khác.

IMS được Bộ Giáo dục Philippines (TESDA) và Bộ Nhập cư Philippines công nhận hợp pháp. Trại hè IMS đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình 
của các học sinh và phụ huynh mỗi mùa, cho thấy rằng trại hè IMS có hiệu quả để học sinh nâng cao kĩ năng tiếng Anh cũng như sự độc lập 
của trẻ em, phát triển xã hội và tăng trưởng về tình cảm, cảm xúc.

Trại hè Anh ngữ toàn cầu IMS cung cấp cho các học viên một cơ hội tuyệt vời để phát triển như một nhà lãnh đạo toàn cầu bằng cách cung cấp 
cho học viên bằng nhiều hoạt động khác nhau, kinh nghiệm văn hóa và giáo dục sáng tạo. Và bây giờ, chúng tôi xin giới thiệu chương trình trại 
hè Tiếng Anh khóa Junior Camp và khóa dành cho gia đình.

Đất nước nói tiếng
Anh gần chuẩn nhất

- Cách 3h30 đến 4 giờ bay.
- Hệ thống giáo dục Mỹ.

International Maekyung School

INTERNATIONAL MAEKYUNG SCHOOL
2018  SUMMER CAMP

Đặc điểm học tiếng Anh ở Philippines



Cơ sở được chính phủ Philippines cho phép

Trại hè an ninh

Havruta là gì?

Bữa ăn

Hệ thống quản lý IMS độc quyền 

Chương trình học

Lớp học tiếng Anh chuyên sâu.

Hệ thống quản lý độc quyền IMS

Lợi thế đặc biệt của Trại hè Philippines

· Cơ sở tốt nhất, vị trí tối ưu – môi trường thoáng mát.
· Cơ sở lớp học 1:1, lớp học nhóm… được cải thiện.

· Hướng dẫn trong học tập, cuộc sống và sự an toàn của học viên.
· Giáo viên theo dõi sát sao học viên.
· Hệ thống an ninh 24h - ở với giáo viên, người giám hộ và cố vấn.

· Các suy nghĩ của người Do Thái thông qua giao tiếp, đối thoại, khuyến khích 
   và sự đồng cảm..
· Hiệu quả học tập: 5% bài giảng 1 chiều < 90% bài thảo luận.

· Cung cấp ẩm thực châu Á kết hợp.
· Được nấu ăn bởi đầu bếp khách sạn.

· Tuyển dụng trực tiếp để quản lý
· Các hoạt động cuối tuần có quản lý đi cùng (Nhằm an toàn, tiện lợi và bảo 
   vệ các tai nạn).

· Lớp học 1:1 dựa trên trình độ và đặc điểm của học viên.
· Sửa đổi và phát triển ngôn ngữ thông qua các lớp học nhóm.
· Đảm bảo thời gian giáo dục thể chất hằng ngày.

· Power Speaking tập trung vào lớp học 1:1.
· Sữa chữa bài luận.
· Tăng cường sự tự tin thông qua cuộc thi nói.

· Gửi hình ảnh cuộc sống hằng ngày của học viên qua tin nhắn.
· Gửi thư chân thành từ cha mẹ qua trang web IMS.



Hoạt động đặc biệt tại Trại hè Anh ngữ Philippines

Hoạt động đặc biệt
(Cùng giáo viên)

· Cuộc thi hùng biện
· Đọc sách tiếng Anh
· IMS Olympic
· Tài năng IMS
· Lớp học hát
· Lớp xem phim
· Lớp học nhảy
· Hoạt động Role-Play

Hoạt động cuối tuần

· 88 hot spring
· Blue resort
· BBQ trên tàu
· Cưỡi ngựa
· Nghệ thuật ở đảo
· Wakeboard
· Công viên Enchanted
   Kingdom
· Canyon Cove Resort



Chương trình học Trại hè Anh ngữ Philippines

07:40~08:20

08:30~09:15

09:25~10:10

10:20~11:05

11:15~12:00

12:00~12:50

12:50~13:35

13:45~14:30

14:40~15:25

15:35~15:50

15:50~16:35

16:45~17:30

17:25~18:00

18:00~18:50

19:00~20:50

Thức dậy / Bữa sáng

Bữa trưa

Lớp học nhóm

Lớp học nhóm

Lớp học nhóm

Bữa ăn nhẹ

Hoạt động (Nhảy dây, Bóng rổ, Cầu lông, Bơi lội)

P.E

Nghỉ giải lao

Lớp học tối Nghỉ ngơi

Lớp học 1:1 Nhà thờ/ Nghỉ ngơi 

Bữa trưa

SIêu thị/ Nghỉ ngơi

Bữa tối

Hoạt động vui chơi 

cuối tuần

Thời gian Ngày thường Thứ bảy Chủ nhật

Listening,Grammar, 

Phonics, P.E, Science, 

Vocabulary, Reading, 

Writing, Math, Show&Tell, 

Watch&Tell, Role-playing, 

English Game and etc.

Môn học Sách

Bơi lội, Bóng bàn, Cầu 
lông, Bóng rổ và Nhảy 

dây.

Học sinh tiểu học: Pop- 
song, Movie and Role play

Lớp học chuyên sâu – từ 
lớp 6 trở lên: Patterned 

English, Vocabu- lary and 
Writing

Lớp buổi tối Hoạt động

Đây là lịch học mẫu (Lớp học có thể thay đổi mà không báo trước)



Tuyển sinh Trại hè Anh ngữ Philippines

Địa điểm

Đối tượng

Chương trình học

Không bao gồm

Lịch học và
Chi phí

Bao gồm

Tài liệu sơ bộ

IMS Tagaytay Camp
Tốt cho 4 học viên/ phòng với an ninh 24h
Tọa lạc tại Tagaytay, Cavite Philippines

Từ lớp 2 đến lớp 12

Lớp học Havruta 1:1( 4 lớp), Lớp học nhóm(3 lớp), Viết, Kiểm tra Từ vựng và PE (1h mỗi ngày)

Vé máy bay khứ hồi, Tiền tiêu vặt (Ví dụ: $100 mỗi tuần)

Học phí, Sách, Chỗ ở( dọn dẹp và giặt ủi), Bài kiểm tra.Vé vào cổng các hoạt động cuối tuần, Đồng phục, 
Vở nhật ký, SSP (Giấy phép học tập đặc biệt), Gia hạn visa, Phí nhập cảnh (chỉ dưới 15 tuổi), WEG, Exit 
tax

Hộ chiếu, Tài liệu công chứng : Bản sao đăng ký thường trú tiếng Anh, Bản sao hộ chiếu của cha mẹ, 
Bản sao hộ chiếu của học viên.

4tuần(4/6 ~ 1/7)

6tuần(4/6 ~ 15/7)

8tuần(4/6 ~ 29/7)

USD 2,600

USD 3,800

USD 4,800

Lịch học Chi phí

Cơ sở vật chất IMS Trại hè Philippines



Tuyển sinh Trại hè dành cho Gia đình

Địa điểm

Đối tượng

Chương trình học

Chỗ ở
(cho 4 tuần)

Không bao gồm

Lịch học và
Chi phí

Bao gồm

Tài liệu sơ 
bộ

Cơ sở Banilad IMS ở Cebu

Phụ huynh và học viên

Học viên: Lớp 1:1( 4 lớp), Lớp học nhóm (3 lớp).
Phụ huynh: Lớp 1:1 (3 lớp), Lớp học nhóm(1 lớp).

Khách sạn (The Henry) – Từ $2,000 ~
Apartelle (Alicia) - $1,000 ~(bao gồm tiền điện)

Vé máy bay khứ hồi, tài liệu học tập, SSp, gia hạn visa, ký túc xá

Học phí, Bữa ăn(Bữa trưa), Phí đăng ký và dịch vụ đưa đón tại sân bay

Hộ chiếu, Bản sao đăng kí thường trú bằng tiếng Anh (Đây là những yêu cầu từ Cơ quan Nhập cư tại 
sân bay)

Cho 4 tuần (Nhập học vào mỗi Chủ nhật) USD 1,090 USD 640

Lịch học Học viên Phụ huynh

Cơ sở vật chật IMS khóa Gia đình tại Philippines



Chương trình học

KakaoTalk ID

Facebook

IMS7

IMS ACADEMY

IMS3 LINE ID

SKYPE ID

cebuims7

imsmkt01@gmail.com 

Lớp học 
chuyên sâu 

Hệ thống quản
lý 24h

Đa dạng các
học viên

Chất lượng hoạt
động cao


