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※ Đặc trưng của trại hè 

Cebu Ivy EIC(English Immersion Camp) là CAMP “đam mê” (Immersion) duy nhất ở Philippines 

đưa ra chương trình học tiếng Anh của ACT – cơ quan đánh giá năng lực thi vào đại học cùng 

với SAT và thông qua các tiết học 1:1 với nền tảng của EAP (English for Academic Purpose) phù 

hợp với những thiếu nhi đến từ Châu Á với mục tiêu chính là học tiếng Anh.  

- Các sách giáo khoa do ACT phát triển được sử dụng trong quá trình dạy học, các 

chứng chỉ sẽ do ACT trực tiếp cấp 

- ACT là gì? Đây là một tổ chức phi lợi nhuận của Hoa Kỳ, được biết đến như là một bài 

kiểm tra chuẩn cùng với SAT được thiết kế để đánh giá thành tích học tập của học sinh 

trung học và sẵn sàng nhập học vào trường đại học ở Mỹ 

 

EAP 

Tiết học 1:1 dựa trên 

nền tảng luyện tập 

tiếng Anh và nâng cao 

năng lực tiếng Anh cho 

người học với các kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết 

 

ACT ELP(English 

Language Program) : 

Học nhóm Debate, Role 

playing trong lớp học 

của Mỹ 

 

Academic English 

Đào tạo tiếng Anh trọng 

điểm 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

※ Tổng quan 

Địa điểm tổ chức :  Trường Cebu Ivy Education Center (CIEC) 

 

Thời gian 

2 /7/2018- 15/7/2018 ( 2 tuần) 

1/6/2018- 28/6/2018 (4 tuần) 

2/7/2018- 29/7/2018 (4 tuần) 

1/6/2018-15/7/2018( 6 tuần) 

1/6/2018- 29/07/2018( 8 tuần) 

 

Độ Tuổi : Từ 7 tuổi cho đến 16 tuổi 

Nơi ở : Phòng đôi / phòng ba giường tại campus chính/ Giám sát 24/24 

Chi Phí : $1,250(2 tuần) /$2,500(4 tuần) / $ 3,400(6 tuần) /  $4,200(8 tuần) 

Đã bao gồm:  học phí, phí kí túc xá, ăn uống, đồ ăn nhẹ, phí SSP, phí địa phương, phí gia hạn 

Visa, phí bảo hiểm du lịch, phí nhập cảnh, Giấy phép ủy quyền cho trẻ dưới 15 tuổi, phí hoạt 

động cuối tuần 

Chi phí chưa bao gồm: Vé máy bay khứ hồi, chi phí làm lại hộ chiếu, chi phí chi tiêu cá nhân 

Chuẩn bị : Hộ chiếu, , 2 ảnh thẻ hộ chiếu, Sách toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

※ Chương trình trại 

Giờ học 

 

Bao gồm 5 lớp 1:1, 3 lớp nhóm ACT, 1 giờ viết nhật kí tiếng anh và bài kiểm 

tra từ vựng hàng ngày, 1 giờ tự học môn Toán 

 

Chương trình 

học 

 

Lớp 1:1: Nghe, Nói, Đọc, Viết và Ngữ pháp 

Lớp nhóm; Chương trình ACT theo phong cách giảng dạy của Mỹ 

Tự học: Viết nhật kí, Toán, Từ vựng mới 

 

Chứng chỉ 

 

Sau khi tham gia khóa trại hè, những học sinh hoàn thành bài luận và đánh giá 

sẽ nhận được chứng chỉ chứng nhận đã hoàn thành khóa học từ tổ chức ACT 

của Mỹ và CIEC 

 

Quản lý bám 

sát 

 

Trong suốt quán trình diễn ra trại hè, phụ huynh luôn có thể quan sát và biết 

được các hoạt động hàng ngày của con cái thông qua mạng xã hội Facebook. 

Đội ngũ quản lý sẽ luôn cập nhật những hình ảnh và tư liệu mới nhất lên. 

 

Nội dung các 

lớp học 

 

Trong các lớp 1:1, các em sẽ tập trung học 4 kỹ năng chính của tiếng anh. Các 

giáo viên sẽ giúp các em nâng cao trình độ tiếng anh học thuật. Đối với các 

lớp nhóm sẽ tập trung vào các trò chơi nhập vai ( role-playing), thuyết trình, và 

tranh luận với sự chỉ dẫn của giáo viên. Những giáo viên này đã được training 

trực tiếp bởi ACT. Những lớp nhóm ACT này sẽ cho phép các học sinh được 

trải nghiệm thực tế phương pháp dạy và học của người Mỹ. 

 

Sửa nhật kí 

tiếng anh và 

học toán 

 

Viết và sửa nhật kí tiếng anh hàng ngày sẽ giúp các em nâng cao trình độ ngữ 

pháp, từ vựng cũng như kĩ năng viết. Trong thời gian tự học toán các em sẽ 

được giám sát bởi giáo viên Hàn Quốc, sẽ giúp các em nâng cao thêm kĩ năng 

tính toán 

 

Hệ thống bảo 

đảm sự an 

toàn 

 

Các giáo viên, quản lý học viên các nước khác nhau cũng như đội ngũ bảo vệ 

và y tế sẽ luôn đảm bảo sự an toàn cho các em trong suốt thời gian diễn ra 

trại hè, hướng dẫn các em về y tế, sức khỏe cũng như các hoạt động vui chơi 

giải trí. 

 



Hoạt động 

ngoại khóa 

cuối tuần 

 

Các hoạt động ngoại khóa hàng tuần sẽ giúp các em có những kỉ niệm khó 

quên để kể với bạn bè sau khi trại kết thúc. Và đây cũng là dịp giúp các em 

học thêm các kỹ năng và tân hưởng kì nghỉ hè lành mạnh. 

Hoạt động 

tình nguyện 

ấm lòng 

người, trao 

yêu thương 

 

 Chương trình giúp các em xây dựng một nhân cách tốt với mọi người xung 

quanh và giúp các em hiểu được giá trị của cuộc sống qua việc giúp đỡ những 

người khó khăn hơn. Và các em cũng được cấp chứng nhận tình nguyện sau 

khi tham gia 

 

 

 

 

 

P. 4 SCHEDULE 

※ Thời khóa biểu trại hè 

TIME Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật 

08:00~8:50 Thức dậy / tập thể dục / đánh răng rửa mặt / ăn sáng / 

chuẩn bị đi học 

Thức dậy / tập thể 

dục / đánh răng rửa 

mặt / ăn sáng / thời 

gian tự do và lớp học 

đặc biệt (Special 

Classes) 

08:50~9:40 

4 lớp 1:1 (Reading/Listening/Speaking/Writing) 
09:50~10:40 

10:50~11:40 

11:50~12:40 

12:40~13:40 Ăn Trưa 

13:40~14:30 
1 lớp 1:1(từ vựng/ngữ pháp)  

3 lớp nhóm ACT ELP(English Language Program) 

Island Hopping Tour, 

Resort Day Tour, 

Outreach Program, 

Papa Kiz, City Tour 

14:40~15:30 

15:40~16:30 

16:40~17:30 Hoạt động hàng ngày và làm các bài tập 

17:30~18:30 Ăn tối 

18:30~19:20 
Tự học( học toán, viết nhật kí, từ vựng…) dưới sự hướng 

dẫn của giáo viên 

Nghỉ ngơi và gọi điện 

về cho bố mẹ 
19:30~20:20 

20:30~21:20 

21:20~ Nghỉ ngơi, dọn dẹp, ngủ 

 



※ WEEKEND ACTIVITY PROGRAM 

Hoạt động ngoại khóa hàng tuần 

Ngày thứ bảy sau khi đến nơi Lễ nhập học, orientation, tiệc chào mừng 

Thứ bảy tuần 

thứ 1 
Hopping tour trên bờ biển 

Chủ nhật tuần 

thứ 1 

Đi tham quan thành phố và 

trung tâm mua sắm 

Thứ bảy tuần 

thứ 2 

Hoạt động tình nguyện và 

đi bơi 

Chủ nhật tuần 

thứ 2 

Papa Kids (đu dây, đi câu, 

cưỡi ngựa) 

Thứ bảy tuần 

thứ 3 
Resort day trip 

Chủ nhật tuần 

thứ 3 

Thăm quan trung tâm mua 

sắm; phát biểu 

(presentation) và chuẩn bị 

tốt nghiệp 

Thứ bảy tuần 

thứ 4 

Thăm vườn hoa và học 

tiếng Anh qua màn ảnh 

(screen) 

Chủ nhật tuần 

thứ 4 
Đi bơi 

Thứ bảy tuần 

thứ 5 
Trải nghiệm Cart zone 

Chủ nhật tuần 

thứ 5 

Chơi bowling và thăm 

trung tâm mua sắm 

Thứ bảy tuần 

thứ 6 
Đi bơi 

Chủ nhật tuần 

thứ 6 
Xem phim  

Thứ bảy tuần 

thứ 7 
Trải nghiệm bắn súng sơn 

Chủ nhật tuần 

thứ 7 

Thăm quan trung tâm mua 

sắm; phát biểu 

(presentation) và chuẩn bị 

tốt nghiệp 

 

P. 5 Gallery 

 

P. 6  Những vật dụng cần chuẩn bị và checklist  

Checklist Tick Cần chuẩn bị 

Giấy tờ □ 
Hộ chiếu( phải đảm bảo còn thời hạn trên 6 tháng) 

2 ảnh thẻ size hộ chiếu, 1 photo giấy khai sinh bằng tiếng anh 



Thiết bị điện tử □ 

Đồng hồ báo thức, Đồng hồ đeo tay, Máy ảnh kỹ thuật số (không bắt 

buộc) 

Thuốc chống muỗi , Từ điển  (Không cho phép sử dụng từ điển trong 

điện thoại di động) 

* Vui lòng không mang theo đồ đắt tiền như bất kỳ máy chơi game, 

điện thoại di động và hoạt các thiết bị có chứa một chức năng trò 

chơi. Trong trường hợp vận chuyển chúng, chúng tôi sẽ tịch thu chúng 

sau chi trại kết thúc bạn sẽ được nhận lại 

Quần áo □ 

7 áo sơ mi ngắn tay, 2 áo sơ mi dài tay, 4 quần ngắn, 1 quần dài, 2 bộ 

quần áo ngủ, 7 bộ đồ lót, 3 cặp giày thể dục, 1 bộ quần áo bơi, 1 cặp 

kính bơi, 1 chiếc mũ bơi, 1 mũ, 1 đôi dép, 1 đôi giày chơi quần vợt, 1 

đôi dép 

* Ghi nhãn quần áo và đồ vật bằng tên của học sinh để nhận diện dễ 

dàng .. 

Thuốc □ 

Thuốc giảm đau, thuốc ói mửa, thuốc giảm đau, thuốc tiêu hóa, thuốc 

gây dị ứng, thuốc chống muỗi, thuốc mỡ, thuốc chống trầm cảm và các 

loại thuốc khác mà học sinh cần sử dụng 

Vật dụng cá 

nhân 
□ 

Dầu gội, kem đánh răng, xà phòng, 5 khăn, lược, kem dưỡng da, 1 kem 

chống nắng. 

Hành lý □ 

Hành lý kí gửi: Dưới 20kg (Không được mang vật sắc nhọn như kéo, 

dao vv) 

Hành lý xách tay: Dưới 7kg (Các loại dung dịch như dầu gội, sữa 

tắm….trên 100ml phải được kí gửi) 

Chi phí cá nhân □ 

$100( 4 tuần) 

* Có thể mang đô sang Philippines để đối thành Peso hoặc đổi trực 

tiếp tại Việt Nam 

* Trong trường hợp mua quà lưu niệm cần chuẩ bị thêm chi phí 

Túi xách đi học □ Bất kỳ loại túi có thể mang theo sách giáo khoa cho các lớp học  

Dụng cụ học 

tập 
□ 

Từ điển Điện tử (nên có), Viết (Bút chì, Bút bi, Xóa), Nhật ký, Máy tính 

xách tay 

Sách toán, Các sách khác để học tiếng Anh 

Kính cận hoặc 

áp tròng 
□ Nên mang theo dự phòng trường hợp mất hoặc hư hỏng 

Những vật 

dụng khác 
□ Dù, áo mưa... 

 



CHÍNH SÁCH 

• Khi đăng kí khóa camp thì sẽ đóng trước 500$ là phí đặt chỗ, phí này sẽ 

được khấu trừ vào học phí.Đối với trường hợp đã đăng kí nhưng sau đó hủy, khi 

mà việc đăng kí đã hoàn tất thì sẽ không được nhận lại khoản phí này. 

• Thanh toán khoản học phí còn lại (đã khấu trừ lệ phí đăng kí) trước 4 

tuần tính từ ngày bắt đầu trại. 

• Tất cả những khoản phí cho trại sẽ không được phép chuyển giao  

• Nếu học sinh hủy đăng kí trong vòng 2 tuần tính từ ngày bắt đầu thì 50% 

phí sẽ được hoàn lại ngoại trừ 500$ lệ phí đăng kí.  

• Sau khi trại hè bắt đầu nếu học sinh hủy mà không có lí do chính đáng 

thì sẽ không được hoàn trả bất cứ chi phí gì và mọi chi phí phát sinh về việc này 

sẽ do người giám hộ tự chi trả. 

• Trong thời gian diễ ra trại hè, nếu học sinh phải trở về Việt Nam để nhận 

sự chữa trị đặc biệt từ bệnh viện vì lý do sức khỏe thì 50% của chi phí trong thời 

gian còn lại sẽ được hoàn trả. Tuy nhiên sẽ không hoàn trả chi phí trong trường 

hợp vì lý do nhớ nhà… 

• Trong thời gian của trại, nếu học sinh nhập viện để điều trị ,một trong 

những người quản lý trại sẽ chăm sóc cho các em và lo các thủ tục nhập viện. 

Các hóa đơn bệnh viện do điều này gây ra sẽ do người giám hộ trả trước và 

công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho họ theo chính sách bảo hiểm.  

• Trong trường hợp có sự cố bất ngờ trong suốt thời gian trại, họ được 

bảo hiểm theo chính sách bảo hiểm mà người tổ chức bảo hiểm đã mua theo 

gói.  



• Trong trường hợp lớp học không diễn ra trong thời gian trại vì bất kỳ 

cuộc đình công nào từ giáo viên, từ chức, học sinh vắng mặt buổi học đó, CIEC 

sẽ cung cấp cho học sinh giáo viên dạy thay 

• CEBU IVY EDU CENTER không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại 

nào gây ra bởi các lý do không thể kiểm soát như thiên tai và tai nạn bất ngờ, 

chiến tranh, cướp bóc, tai nạn máy bay, bạo động, dịch bệnh ...  

• Nếu học sinh không đưa tiền và đồ vật có giá trị của mình cho các quản 

lý học viên bảo quản thì CEBU IVY EDU CENTER không chịu trách nhiệm cho việc 

mất mát đó mà học sinh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm .  

• Trường hợp có thể xảy ra tai nạn không thể dự đoán được và không thể 

kiểm soát được như đánh nhau giữa học sinh, thương tích do trượt và ngã, tai 

nạn …CEBU IVY CENTER sẽ thực hiện cách xử lý tốt nhất, thông báo cho người 

giám hộ biết tình huống gì đã xảy ra, Tuy nhiên, học sinh và người giám hộ của 

họ không thể bắt CEBU IVY CENTER chịu trách nhiệm về những trường đó. Các 

chi phí y tế và các biện pháp điều trị kéo theo sẽ được chi trả bởi công ty bảo 

hiểm và theo chính sách bảo hiểm mà người tổ chức đã mua. Những chí phí 

không được bao gồm trong chính sách bảo hiểm sẽ người giám hộ chi trả.

 
 

 


