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Học Anh ngữ tại Trung tâm trực thuộc 
Đại học có truyền thống lâu đời Visayas

Trường đại học có lịch sử lâu đời 
Visayas và Trung tâm ZA English là gì? Lịch sử của trường

Trường Đại học Visayas là trường Đại học đầu tiên tại đảo Cebu, Philippines. 

Trường có tổng cộng 8 cơ sở. Từ lúc thành lập trường cho đến thời điểm hiện 

tại, trường đã đào tạo được nhiều nhân tài ưu tú cho đất nước.

Trung tâm ZA English tọa lạc trong khuôn viên thuộc hệ thống y tế của trường 

đại học, nằm ở vị trí đắc địa của thành phố Cebu với giao thông tiện lợi, tình 

hình an ninh chặt chẽ cùng một môi trường vô cùng tuyệt vời do dược thiên 

nhiên ưu đãi.

Những năm gần đây, trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế gay gắt, thì việc nắm 

vững một ngôn ngữ nước ngoài là tiếng Anh ngày càng được chú trọng, ngay 

cả khi làm việc tại môi trường trong nước. Tại ZA English, những học viên sơ 

cấp vẫn có thể đạt được tới trình độ cao cấp, nhờ vào những giảng viên giàu 

kinh nghiệm, phụ trách những buổi học mang tính chất cá nhân với hình thức 1 

thầy – 1 trò, qua đó tạo cho học viên có hứng thú và niềm say mê học tập.

Nơi đây thực sự là một môi trường học thuật tuyệt vời, với đầy đủ trang thiết bị 

tốt nhất dành cho những học viên muốn chuyên tâm trau dồi và nâng cao trình 

độ tiếng Anh. Hiện nay, trường nhận được sự tin tưởng của rất nhiều học viên, 

từ nhân viên của các công ty, sinh viên của các trường đại học nổi tiếng trong 

nước, hay của cả những người muốn củng cố lại trình độ tiếng Anh của mình.

1919
Don Vincente Gullas đặt nền móng đầu tiên cho Học viện Visayas

1946
Thành lập trường đại học tại khu vực Argao

1947
Chuyển đến khu vực Colon, nơi là cơ sở chính của trường Đại 
học Visayas hiện nay

1948
Trường được công nhận là trường đại học đầu tiên tại đảo Cebu

1977
Thành lập UV Gullas Campus

1981
Thành lập Bệnh viện Don Vicente Gullas

2002
Chuyển khoa điều dưỡng đến trung tâm Gullas Medical

2003
Trường được mở rộng ra 8 cơ sở

2009
Khai giảng UV ESL tại trung tâm UV Gullas Medical

2017
Đổi tên trường từ UV ESL thành ZA English Academy

Trong suốt hơn 15 năm phát triển của ZA English ( tiền thân là UV ESL), chúng 

tôi luôn tâm niệm làm sao để mang đến một môi trường học tập Anh ngữ thích 

hợp nhất cho mọi học viên. Trong hơn 10 năm, với tư cách là một thành viên của 

ZA English, tôi luôn tự hào về tinh thần nỗ lực không ngừng, nhằm tạo ra một 

môi trường mà ở đó, mọi đối tượng học viên có thể chuyên tâm học tập và có 

những trải nghiệm ý nghĩa. Với mục tiêu hướng đến tầm cao mới, chúng tôi nghĩ 

rằng ZA English không thua kém bất cứ trung tâm ngoại ngữ nào khác về điểm 

mang lại cho học viên một môi trường mà ở đó học viên có thể đạt được năng 

lực Anh ngữ cần thiết. Tôi luôn tự tin về đội ngũ giáo viên của trường, những 

giáo viên dày dặn và có bằng cấp  chuyên môn trong  việc dạy tiếng Anh như 

một ngôn ngữ thứ hai. Nếu học viên muốn học tiếng Anh để sử dụng trong công 

việc, trường có các lớp luyện thi TOELF, IELTS và TOEIC. Nếu học viên muốn 

nâng cao kỹ năng đàm thoại, trường có các lớp học giao tiếp cơ bản. Dù với 

mục đích nào đi chăng nữa, ZA English luôn ở đây để giúp học viên đạt được 

mục tiêu của mình

Lời mở đầu
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 Trường đại học có lịch sử lâu đời tại Cebu, Philippines

Lời mở đầu

Các cấp độ và phương pháp giảng dạy

Khóa học tiếng Anh cơ bản ESL, Khóa học TOEIC,
Khóa học TOEFL, Khóa học IELTS,
Khoá học Business English 
Chương trình đại học thính giảng, 
Chương trình thực tập quốc tế.

Đặc trưng của ZA Academy

Môi trường và cơ sở vật chất của ZA English Academy
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Trung tâm Anh ngữ ZA trực thuộc Đại học Visayas
Học viên ZA English có thể sử dụng quán cafe và thư viện trong trường Đại học như tất cả các sinh viên 
khác. Đối với những học viên học từ 4 tuần trở lên và không vi phạm nội quy sẽ được cấp chứng chỉ công 
nhận kết thúc khóa học và có ghi rõ thành tích cụ thể, do trường Đại học Visayas cấp. Chứng chỉ này có 
thể giúp ích cho học viên khi đi xin việc. Ngoài ra, trong trường còn có hệ thống ATM rất tiện lợi.

Là nơi luyện thi tiếng Anh tuyệt vời
Trường thiết kế các khóa học riêng để luyện thi TOEIC, TOEFL, IELTS dành cho mục đích du học. Nếu học 
viên tham gia đầy đủ khóa học 4 tuần thì điểm thi TOEIC có thể tăng khoảng 70 – 180 điểm, và có thể tăng 
khoảng 250 – 300 điểm nếu tham gia đầy đủ khóa học 8 tuần.

Đội ngũ giáo viên ưu tú và giàu kinh nghiệm

Nhân viên người Việt thân thiện luôn sẵn sàng giúp đỡ

Ký túc xá học viên đẹp và tiện lợi
Ký túc xá được thiết kế đi kèm với cửa hàng tiện lợi và phòng tập gym. Trong mỗi phòng đều được trang bị 
tivi, giường, bàn ghế, tủ lạnh, máy điều hòa... Nhà vệ sinh trong mỗi phòng được trang bị bồn cầu theo công 
nghệ Nhật Bản có thể xả nước kèm giấy vệ sinh đem lại sự thuận lợi cho học viên. Ngoài ra, việc dọn vệ 
sinh và giặt giũ quần áo được thực hiện hai lần mỗi tuần. Chỉ cần bỏ quần áo vào giỏ chuyên dụng và đặt 
trước cửa phòng, thì quần áo sẽ được giặt hoàn tất trong ngày. Đây là tiện ích rất được yêu thích của 
trường.

Học viên có cơ hội nâng cao trình độ Anh ngữ qua việc ở 
chung phòng với người Philippines
Với việc thiết kế cho học viên ở chung phòng với nhân viên có khả năng phát âm tiếng Anh chuẩn, mang 
lại kỳ vọng nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho học viên.
Loại phòng: phòng 2 hoặc 3 người. Áp dụng với tất cả các khóa học.

Học viên có nhiều cơ hội giao lưu văn hóa thông qua các 
hoạt động tình nguyện
Mỗi tháng 1 lần, trường có tổ chức cho học viên tham quan các trường đại học tại địa phương, hoặc tham 
gia các hoạt động tình nguyện cống hiến cho xã hội như hoạt động trồng cây. Những học viên tham gia các 
hoạt động này đều được cấp giấy chứng nhận.

Môi trường thuận tiện do lợi thế nằm ở trung tâm thành 
phố Cebu
Cơ sở học tập của trường nằm ngay trung tâm thành phố Cebu, là khu vực có mức độ trị an tốt nhất. Chỉ cần 
10 phút đi bộ là đến trung tâm mua sắm lớn, hoặc các cửa hàng bán thức ăn hay nguyên liệu thực phẩm.

Nội dung của Group Lesson xoay quanh cách phát âm, đàm thoại hàng ngày. Ngoài ra, giáo viên còn áp dụng các chủ 
đề từ tin tức thời sự để giúp học viên hiểu rõ hơn cách sử dụng văn phong tiếng Anh. Thêm nữa, học viên được tăng 
cường kỹ năng nghe thông qua việc xem phim không kèm phụ đề. Bên cạnh đó, còn có những lớp học Business, 
Presentation do những giảng viên người Anh phụ trách, thích hợp với học viên ở cấp độ trên trung cấp hoặc business-
man.

Trường có đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và có trình độ sư phạm trong việc giảng dạy tiếng Anh.
Hơn thế nữa, mỗi tuần, trường còn tổ chức những buồi tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng và tinh thần giảng 
dạy cho đội ngũ giáo viên.

Trường được đánh giá cao qua những giờ học nhóm 
phong phú và những giờ học Business hay Presentation 
do giảng viên người Âu Mĩ năng động phụ trách.

Thời gian biểu mỗi ngày

Phương pháp giảng dạy

Phân chia cấp độ

Phương pháp đánh giá cấp độ

Bài kiểm tra đầu vào Bài thi kiểm tra Bài thi đánh giá

NOVICE INTERMEDIATE ADVANCEDLEVEL

Các cấp độ tại Trung tâm ZA English Thời gian biểu tại ZA English

LOW MID HIGH LOW MID HIGH LOW MID HIGH

Bài kiểm tra đầu vào theo tiêu chuẩn của 
ZA (nghe, nói, đọc, viết) và bài kiểm tra 
TOEIC. Với những học viên đã chọn khóa 
đặc biệt (IELTS, TOEFL) thì thực hiện các 
bài thi riêng biệt tương ứng với khóa học.

Tại Trung tâm ZA English, vào ngày thứ 6 tuần thứ 4 của mỗi tháng, trường có tổ chức kiểm tra các kỹ năng của 
học viên thông qua 4 phần Nghe – Nói – Đọc – Viết (đối với những học viên dự thi TOEIC – TOEFL – IELTS sẽ 
có những bài kiểm tra tương đương với từng cấp độ học viên), và được thông báo kết quả riêng cho mỗi phần.

Nhằm nắm được điểm mạnh và
điểm yếu của học viên.

Được diễn ra vào ngày thứ 6 tuần
thứ 4 của mỗi tháng

Khóa học tiếng Anh cơ bản ESL (khóa General, khóa Semi Intensive)

Khóa học TOEIC – Khóa học TOEFL – Khóa học IELTS
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Quản lý học viên người Việt tại ZA English luôn thường trực và sẵn sàng giúp đỡ, tạo sự an tâm cho học 
viên, ngay cả khi học viên mới lần đầu đi du học. Thêm nữa, một đặc điểm nổi bật khác ở đây, là có bệnh 
viện trực thuộc trường đại học nằm trong khuôn viên trường, nên lúc nào cũng có y tá thường trực phòng 
tình huống khẩn cấp. 

Kỳ thi kiểm
tra đầu vào

Profiling

Luyện tập
và

bài tập
Đánh giá

Thời gian Chương trình trong ngày

Mỗi buổi học kéo dài 50 phút. Giờ học 1:1 là giờ 
học cá nhân chỉ với 1 giáo viên và 1 học viên.
Giảng viên được bố trí theo chuyên môn

Khoá học bao gồm các giờ học Business và Presentation cùng với Native Speaker, kết hợp với phương pháp giảng dạy chất lượng cao 
nhằm tăng cường năng lực Anh ngữ cũng như sự tự tin đối với tiếng Anh, và chú trọng vào từng quá trình, mục tiêu cụ thể vào những 
phần còn chưa hoàn thiện của học viên. Trường có tổ chức những bài kiểm ra theo từng giai đoạn và cấp thông báo kết quả riêng cho 
từng phần.

Hướng dẫn cho học viên các chiến lược và kỹ thuật làm bài thi, nhằm nâng cao thành tích một cách hiệu quả nhất đối với các kỳ thi 
TOEIC, TOEFL, IELTS. Trong giai đoạn này tập trung vào việc giải các đề thi nhằm nâng cao kỹ năng làm bài cho học viên. Ngoài ra, 
trường có tổ chức kỳ thi thử mỗi tháng 1 lần, nhằm tăng sự tự tin cho học viên.

Bữa sáng
Tiết 1  Giờ học 1:1
Tiết 2   Giờ học 1:1
Tiết 3   Giờ học 1:1
Tiết 4   Giờ học 1:1
Tiết 5   Giờ học 1:5
Bữa trưa
Tiết 6   Giờ học 1:5
Tiết 7   Giờ học 1:10
Tiết 8   Giờ học 1:10
Tiết 9/ Giờ học tự chọn
Tiết 10/ Giờ học tự chọn
Bữa tối
Thời gian tự do



TOEFL (Test of English as a Foreign Language) là kỳ thi tiếng Anh học 
thuật, nhắm đến đối tượng có nguyện vọng du học ở những quốc gia 
sử dụng tiếng Anh như Mĩ.

IELTS (International English Language Testing System) là kỳ thi đánh giá năng lực Anh ngữ 
được công nhận quốc tế. Kỳ thi nhằm đánh giá năng lực tiếng Anh của các đối tượng có 
nguyện vọng du học, định cư, xin việc ở những quốc gia sử dụng tiếng Anh. Kỳ thi này được 
đưa ra vào năm 1989, bởi IDP Enducation: IELTS Australia, Cambridge TESOL, British 
Council.

Trường đã thiết kế nhiều chương trình đa dạng để học viên có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu và mục đích học 
tập. Từ Khóa học General ESL giúp cho học viên trau dồi kỹ năng giao tiếp, đến Chương trình Global Internship, 
Chương trình University Sit-in, Khóa học TOEIC – TOEFL – IELTS dành cho nhu cầu xin việc, vào đại học hoặc 
học liên thông của học viên. Khóa học TOEIC

Khóa học TOEFL

Khóa học General ESL

Khóa học IELTS

ZA English Academy Courses & Curriculum06 ZA English Academy Courses & Curriculum 07

◎Khóa General
◎Khóa Semi Intensive

★Khóa Semi Intensive, học viên được chọn thêm 1 lớp trong các lớp Listening, Speaking, Reading, hoặc Writing.

1 thầy – 1 trò

◎Khóa General ( 4 tiết/mỗi tiết 50 phút)
◎Khóa Semi Intensive (5 tiết/mỗi tiết 50 phút)

Small Group Class (2 tiết/mỗi tiết 50 phút)

1:1 Class

Special Class (2 tiết/mỗi tiết 50 phút)

Big Group Class (2 tiết/mỗi tiết 50 phút)

Khóa học này chú trọng đến việc trau dồi kỹ năng giao tiếp của học viên, với những tiết học có hiệu 
quả cao, mang lại sự tự tin và nâng cao năng lực Anh ngữ cho từng học viên.
Học viên có thể chọn một ngày 8 tiết của khóa General và một ngày 9 tiết của khóa Semi Intensive.

TOEIC (Test of English for International Communication) là kỳ thi  
tiếng Anh giao tiếp, dành cho người sử dụng tiếng Anh không phải là 
tiếng mẹ đẻ.

1:1 –  4 tiết   SG – 2 tiết   BG – 2 tiết    SC – 2 tiết

1:1 –  5 tiết   SG – 2 tiết   BG – 2 tiết    SC – 1 tiết

1:1 –  4 tiết   SG – 2 tiết   BG – 2 tiết    SC – 2 tiết

1:1 – 4 tiết    SG – 2 tiết    BG – 2 tiết    SC – 2 tiết

1:1 – 4 tiết    SG – 2 tiết    BG – 2 tiết    SC – 2 tiết

• Mỗi giờ học chú trọng vào 1 kỹ năng nhất định.
• Học viên học được 2 kỹ năng từ 1 giảng viên.
• Sử dụng những giáo trình phù hợp với lớp học 
  1:1 và năng lực của mỗi cá nhân học viên.

• Trong tiết học nhóm nhỏ, lớp được chia ra làm 3 cấp độ.
• Small Group Class có tổng cộng 8 chủ đề.
• Đối với những phần mà học viên nghĩ là mình còn thiếu, thì mỗi 
  cá nhân được chọn 2 phần để học.

• Trong tiết học nhóm nhỏ, lớp được chia ra làm 3 cấp độ.
• Big Group Class có tổng cộng 6 chủ đề.
• Đối với những phần mà học viên nghĩ là mình còn thiếu, thì mỗi 
  cá nhân được chọn 2 phần để học.

• Được thiết kế nhằm mục đích tạo cho học viên sự vui vẻ khi tiếp     
  cận với tiếng Anh. Nội dung lớp học được thay đổi 2 tuần/lần.
• Học viên có thể chọn những nội dung mà mình có hứng thú.  
  (Discusion Class, Role-Playing or Dynamis Class, 
   Cultural Awareness, English Circle)

Giáo viên sẽ hướng dẫn từng học viên, sao cho học viên có đủ năng 
lực và kỹ năng cần thiết, đáp ứng yêu cầu của kỳ thi.
Giáo viên tìm ra điểm yếu của học viên, từ đó đưa ra biện pháp khắc 
phục.
Tổ chức kỳ thi Mock Test 4 tuần/lần.
Học viên được phân lớp theo cấp độ, dựa vào kết quả của kỳ thi 
nhập học hoặc dựa vào số điểm mà học viên đạt được trong kỳ thi 
TOEFL.

Tổ chức các kỳ thi thử sát với kỳ thi thực tế, nhằm giúp học viên 
nâng cao kỹ năng làm bài thi. Những giờ học của khóa học IELTS 
chủ yếu chú trọng đến phương pháp giải đề cho học viên.
Tổ chức kỳ thi Mock Test 4 tuần/lần.
Học viên được phân lớp theo cấp độ, dựa vào kết quả của kỳ thi 
nhập học hoặc dựa vào số điểm mà học viên đạt được trong kỳ thi 
IELTS.

Luyện tập các câu hỏi hay ra trong kỳ thi và luyện thi TOEIC một 
cách có chiến lược.
Tập trung vào những câu trả lời sai của học viên, tìm ra nguyên 
nhân của lỗi sai và đưa ra phương pháp khắc phục.
Giáo viên phụ trách theo sát học viên, đồng thời bổ sung những 
điểm còn yếu của học viên trong suốt khóa học.
Đưa ra các hướng dẫn cụ thể, giúp cho học viên đạt được điểm số 
theo yêu cầu.
Tổ chức kỳ thi Mock Test 4 tuần/lần.
Học viên được phân lớp theo cấp độ, dựa vào kết quả của kỳ thi 
nhập học hoặc dựa vào số điểm mà học viên đạt được trong kỳ thi 
TOEIC.
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Lịch học có thể thay đổi tùy vào lịch trình của trường Đại học Visayas

Học viên được tham gia các tiết học thực tế của trường Đại học Visayas, do đó có cơ hội áp dụng những kiến 
thức đã học tại Trung tâm ZA English. Vì vậy, học viên được nâng cao năng lực tiếng Anh thông qua các giờ 
học Sit-in do chính học viên lựa chọn.

Chương trình University Sit-in

1:1 – 3 tiết    Native Speaker BGC – 2 tiết    Sit-in – 1 tiết    SC -  2 tiết

ENGL1 (Tiếng Anh), MATH1 (Toán học), CHEM1 (Hóa học), PE1 (Thể dục), BIO 117 (Vi sinh vật & Ký sinh trùng)

BIOETHICS (Lý luận sinh học), PHILO7 (Triết học), PHARMA (Dược học)  -  Chọn 1 trong những môn trên

Discussion Class, Role-Playing hoặc Dynamis Class, Cultural Awareness, English Circle  -  Chọn 1 trong những môn trên

Discussion Class, Role-Playing hoặc Dynamis Class, Cultural Awareness, English Circle  -  Chọn 1 trong những môn trên

Lớp Sit-in

Native Speaker

Các môn học của khóa University Sit-in (chỉ được chọn 1)

Môn học

Tiếng Anh
Có thể chọn 

1 trong 2 buổi học

Có thể chọn 
1 trong 2 buổi học

Học tại phòng học
và phòng thí nghiệm

Học tại phòng học
và phòng thí nghiệm

Học tại phòng học
và phòng thí nghiệm

Số học

Tâm lý học

Hóa học

Thể dục

Triết học

Dược học

Vi sinh vật & 
Ký sinh trùng

Lý luận sinh học

Khóa học Business giúp học viên tăng thêm vốn từ vựng chuyên ngành, thuật ngữ kinh doanh và các thành 
ngữ, và khóa học cũng trình bày một loạt các tình huống kinh doanh dưới các hình thức nghiên cứu, đóng vai 
và các cuộc thảo luận nhằm giúp học viên làm quen với các vấn đề mà học viên có thể gặp phải khi làm việc 
trong các tổ chức kinh doanh. Ngoài ra học viên còn có cơ hội để phát triển các kỹ năng giao tiếp một cách 
hiệu quả.

Khi hoàn thành khóa học Tiếng anh General Business tại ZA English, học viên có thể đạt được những kỹ năng 
như sau:

Giao tiếp tự tin hơn trong các giao dịch kinh 
doanh bằng Anh ngữ.
Trò chuyện chính xác hơn và lưu loát hơn 
trong việc thảo luận về các tình huống thực 
tế.
Mở rộng vốn từ vựng và sử dụng cấu trúc 
ngữ pháp phức tạp trong các bối cảnh kinh 
doanh.
Tham gia các cuộc họp và hội thảo với sự 
tự tin tuyệt đối.

Cải thiện các kỹ năng trong việc đàm phán 
thỏa thuận.

Trình bày bài thuyết trình hiệu quả.

Soạn thảo các email, thư từ và các báo cáo 
một cách chính xác.

Đọc hiểu các bản báo cáo kinh doanh và 
cách trả lời hợp lý.

Khoá Business

Hướng dẫn khoá học Business

Đặc điểm khoá học

Đối tượng
Yêu cầu

Thời gian học
Ngày nhập học

Giấy chứng nhận

Giáo trình

Chương trình học 1:1 – 4 tiết   SG - 2 tiết   BG – 2 tiết    SC – 2 tiết

Học viên có nhu cầu tập trung cải thiện Anh ngữ trong môi trường kinh doanh và nơi làm việc.

General Business English
(Listening, Speaking, Reading and Writing)

Business English Essentials
(Meeting, Emails, Telephoning, Socializing, Negotiating, Presentaions)

Business Discourse : Speaking
Business Discourse : Writing

Presentation (Native Speaker)
Business English (Native Speaker)

Từ 4 tuần trở lên.

Từ 18 tuổi trở lên, khả năng Anh ngữ ở mức cơ bản nghe – hiểu, TOEIC 400 trở lên.

Thứ Hai hàng tuần

Dưới 4 tuần, học viên nhận giấy chứng nhận của ZA English Academy. 
Tham gia khóa học từ 4 tuần trở lên và vắng mặt không quá 10% số lớp học, học viên nhận 
giấy chứng nhận do trường đại học Visayas cấp.

1. Market Leader      2. Giảng viên người Anh với 2 chủ đề chính là Business và Presentation.
3. Tài liệu riêng của trường phù hợp với từng tình huống đa dạng trong kinh doanh.   



Chương trình Global Internship là chương trình liên kết giữa Trung tâm ZA English với các doanh nghiệp địa 
phương, để chuẩn bị cho quá trình tìm việc của học viên. Đây là cơ hội để học viên trau dồi vốn từ vựng và khả 
năng Anh ngữ về những lĩnh vực mà mình quan tâm. Chương trình gồm 8 đến 12 tuần học tiếng Anh tại Trung 
tâm ZA English và tối thiểu 4 tuần thực tập tại các doanh nghiệp liên kết.

Chương trình Global Internship

Hướng dẫn chương trình Global Internship
Đối tượng

Trường học và địa điểm đào tạo
Thời gian và lịch trình
Trình độ tham gia thực tập

Loại phòng ở

Ưu điểm

Khóa tiếng Anh từ 8 - 12 tuần

Quá trình thực tập tối thiểu 4 tuần

Các doanh nghiệp có liên kết với Chương trình Global Internship
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Học viên tuỳ chọn các khoá ESL, IELTS, TOEIC, TOEFL, Business

Mang lại tự tin cho học viên 
về trình độ Anh ngữ nhờ vào 
thời gian học tiếng Anh tại 
Trung tâm ZA English

Thông qua khóa thực tập 
tại doanh nghiệp trong 4 
tuần, học viên được trau 
dồi kỹ năng ứng xử trong 
môi trường quốc tế

Tư vấn
Giải đáp những lo lắng, 
thắc mắc của sinh viên, 
tạo cho chương trình luôn 
được hoạt động trôi chảy

Cuộc sống sinh 
hoạt trong ký túc 
xá của trường
Môi trường sinh 
hoạt an toàn

Sinh viên trường đại học và học viên ZA English

Trường Đại học Visayas & ZA English Academy, Cebu, Philippines

Sau 8 - 12 tuần đào tạo ngôn ngữ, học viên có 4 tuần thực tập

Từ Intermediate Low trở lên

Phòng 1, 2, 3, 4

1 .Được cấp chứng chỉ thực tập      2. Được cấp chứng chỉ của Đại học Visayas
3. Tăng cường khả năng Anh ngữ thực hành      4. Được trải nghiệm văn hóa nước ngoài

Địa điểm thực tập được 
quyết định dựa vào lĩnh 
vực quan tâm của từng 
học viên và từng cấp độ

Hotel hoặc Resort. 
Front Desk

Trợ giảng của trường

Được lựa chọn thực tập ở
1 trong những công ty hợp 

tác với nhà trường

Do trung tâm nằm ngay trong trường đại học nên các hoạt động giao lưu với sinh viên luôn diễn 
ra sôi nổi. Trường luôn tự hào về không khí học tập, môi trường sạch đẹp, cùng những trang 
thiết bị tiện lợi. Hơn nữa, trong trường luôn có y tá thường trực, nên học viên có thể an tâm về 
mặt sức khỏe.

Khu Học viện

Phòng học Big Group Phòng học Small Group Phòng học 1:1

Bản tin Lối đi

Bên trong học viện

Khu Học
viện



◎Khái quát về trường
Địa chỉ

Điện thoại

SSP

Giảng viên

Phòng học nhóm

Tỷ lệ người Nhật

+63-32-236-9351

AFF-02-109

75 người

17 phòng

20 – 40%

2002

Đã đăng ký

200 người

75 phòng

Nhật Bản (3-4 người), Hàn Quốc, Đài Loan, Việt Nam

Năm thành lập

TESDA

Số lượng học viên tối đa

Phòng học 1:1

Quản lý học viên

G&G suites, UV Banilad Campus, Gullas Medical Compound, Cebu City 6000, Philippines

◎Môi trường sinh hoạt

Internet

Loại phòng

Đón tại sân bay

Dịch vụ dọn dẹp

Ngày vào ở (ngày đến)

1 người, 2 người, 3 người, 4 người

600 peso/người (cuối tuần)   1000 peso/người(ngày trong tuần)

2 lần/tuần

Thứ 7, Chủ nhật *Phần lớn là ngày chủ nhật

Chủ nhật – Thứ 5: 23:00  Thứ 6, Thứ 7 , Trước ngày nghỉ lễ: 01:00

3 bữa/ngày (365 ngày)

2 lần/ tuần(Nếu để quần áo cần giặt trước cửa phòng thì sẽ xong trong ngày)

Thứ 7, Chủ nhật *Phần lớn là ngày chủ nhật

Giờ giới nghiêm

Bữa ăn

Dịch vụ giặt là

Ngày rời ký túc xá (ngày về nước)

Có thể sử dụng Internet tại phòng thông qua thiết bị kết nối Wifi không dây, có dịch vụ thuê thiết bị Wifi di động (khoảng 100 peso/tuần)

Trang thiết bị phòng ở Giường, tủ lạnh, máy điều hòa, vòi sen có nước nóng, bồn vệ sinh kiểu Nhật, bàn ghế, gương soi, quạt …

Trong khuôn viên trường có bệnh viện thuộc đại học có thể xử lí các trường hợp cấp cứu. Nơi 
đây có môi trường sinh hoạt thoải mái, tiện lợi với nhiều loại hình cơ sở vật chất khác nhau như: 
Gaisano Country Mall, Banilad Town Center, trường đại học, trường quốc tế, cửa hàng tiện lợi 
và cửa hàng bán thức ăn nhanh, trung tâm thể thao, spa…

Bên trong trường Đại học Visayas -  Bệnh viện đại học

Bright Academy Univ. of the San Carlos Grocery Jolibee

Gaisano Country Mall

Gaisano Country Mall(15 phút) 

Banilad Town Shopping Mall

Banilad Town Shopping Mall(15 phút) 

(15 phút) 

(15 phút) (2 phút) 
(2 phút) 

(5 phút) 
(5 phút) 

Môi trường
sinh hoạt

Bệnh viện trực thuộc
Gullas Medical Center

Bên trong trường Đại học Visayas
ZA English Academy

Ký túc xá được thiết kế đi kèm với cửa hàng tiện lợi và phòng tập gym. Trong mỗi phòng đều được trang bị tivi, 
giường, bàn ghế, tủ lạnh, máy điều hòa... Nhà vệ sinh trong mỗi phòng được trang bị bồn cầu theo công nghệ 
Nhật Bản có thể xả nước kèm giấy vệ sinh đem lại sự thuận lợi cho học viên. Ngoài ra, việc dọn vệ sinh và giặt 
giũ quần áo được thực hiện hai lần mỗi tuần. Chỉ cần bỏ quần áo vào giỏ chuyên dụng và đặt trước cửa phòng, 
quần áo sẽ được giặt hoàn tất trong ngày. Đây là tiện ích rất được yêu thích của trường.

Tòa nhà ký túc xá

Phòng 1 người Phòng 2 người Phòng 3 người 

Phòng tự học

Cửa hàng tiện lợiPhòng ăn

Phòng gym ATM

Ký túc xá
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Vào ngày thứ 7 tuần thứ 3 của mỗi tháng, trung tâm ZA English tổ chức cho các học viên cùng tham gia các hoạt 
động tình nguyện như: thăm trại trẻ mồ côi, nhà dưỡng lão, trường dành cho người khiếm thị hoặc hoạt động dọn 
vệ sinh bờ biển… Những học viên tham gia sẽ được nhận giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động tình nguyện 
(Certificate of Participation) do tổ chức tình nguyện cấp.

Học viên nói về ZA English Academy Các hoạt động đặc biệt của ZA English Academy14 15

Hoạt động tình nguyện

Vào mỗi thứ tư, trung tâm ZA Engish đều có chương trình tổ chức cho học viên tham quan vòng quanh thành phố. 
Học viên sẽ có cơ hội được mua sắm ở những trung tâm thương mại lớn, tham quan Carbon Market – chợ lớn 
nhất trên đảo Cebu và được đến những địa điểm du lịch nổi tiếng mà còn ít người biết đến.

Tham quan vòng quanh thành phố

Chia sẻ của học viên

Tina - Học viên IELTS  

Sau gần 2 tháng học tại ZA, mình có thể nói rằng khóa học 
IELTS của ZA rất là hiệu quả. Đặc biệt đối với mình, đây là lần 
đầu tiên mình học IELTS, mình nhận ra rằng nó không thật sự 
quá khó và mình có thể theo kịp các bạn chung lớp. Mình đã 
đạt được những tiến bộ vượt bậc chỉ trong 2 tháng học tại 
đây. Vì vậy, mình tin rằng khóa học IELTS của ZA đã giúp 
mình đạt được mục tiêu đề ra. 

Bea - Học viên Global Internship  

Thật ra thì mỗi ngày đến trường là một niềm vui đối với mình. 
Mình thích tất cả các lớp mà mình theo học. Các giảng viên rất 
nhiệt tình, nhiệt huyết trong việc giảng dạy. Họ rất cởi mở. 
Mình phải dùng từ này để diễn tả: Tuyệt vời. Các giảng viên 
nhận ra những nỗ lực của mình, những tiến bộ mình đạt 
được. Và họ luôn luôn khuyến khích mình học tiếng Anh. 
Ngoài ra, mình còn biết thêm rất nhiều điều về văn hóa và con 
người Philippines nữa. 

Sachang - Học viên ESL
Tôi nghĩ rằng kỹ năng nghe của tôi đã tăng lên đáng kể, 
những giảng viên của tôi cũng nhận ra điều này. Tôi đã có thể 
nói được những điều mà tôi muốn bày tỏ, và tôi cũng đã đạt 
được một mức độ nhất định về kỹ năng giao tiếp với người 
nước ngoài. Tôi có thể nói rằng tôi đã đạt được mục tiêu tôi đề 
ra.
Bây giờ, tôi cảm nhận sâu sắc rằng tiếng Anh mà tôi học được 
giúp ích rất nhiều trong tất cả các chuyến đi.

Jason - Học viên TOEIC

Khi vừa tới ZA, mình không thể nói được bất cứ gì cả. Mình 
chỉ có thể sử dụng vài từ đơn giản để ráp thành câu. Tuy 
nhiên, bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Bởi vì bất cứ khi nào mình 
mắc lỗi, các giảng viên sẽ chỉnh giúp mình và dạy mình nhiều 
cách nói khác nhau. Ở đây rất an toàn và mình hoàn toàn hài 
lòng với dịch vụ tại ký túc xá vì mỗi tuần các nhân viên đều 
dọn dẹp và giặt giũ đồ 2 lần. Mình cảm thấy rất thoải mái, và 
mình có thể tập trung vào việc học.


