
TRUNG TÂM ANH NGỮ E-ROOM 
 

  Giấc mơ Anh ngữ tại Philippine 
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Xin chào các bạn! Chúng tôi là Trung tâm đào tạo Anh ngữ  e-Room. 

 

e-Room là trung tâm đào tạo Anh ngữ  được thành lập vào tháng 5 năm 2005, tại Bacolod, Philippines, với 

nhiều chương trình học Anh ngữ đa dạng, đặc biệt là hình thức giảng dạy “man to man (1:1)” chất lượng 

cao với nhiều giờ học tại Bacolod dành cho các bạn học sinh muốn cải thiện khả năng Anh ngữ của mình. 

 

Cơ sở vật chất tối tân, môi trường sạch sẽ va ̀ thoải mái cùng đội ngu ̃ giáo viên xuất sắc. 

Đội ngu ̃ giáo viên của trung tâm đào tạo ngôn ngữ e-Room dược tuyển chọn bởi các tiêu chí sau: 

 

 Giáo viên có trình độ hiêu biết tiếng Anh cao 

 Giáo viên có kỹ năng truyền đạt tốt  

 Giáo viên kinh nghiệm có hướng dẫn giao tiếp tốt bằng tiếng Anh  

 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp cho học sinh các loại cơ sở tiện ích như ký túc xá, bể bơi, wifi, nhà 

ăn, phòng tự học và phòng sinh hoạt chung v.v. 

e-Room sẽ nỗ lực hết mình để các bạn có thể hoàn thành giấc mơ của mình. 

                                                                                                                                                                                                                                                                   Xin chân thành cảm ơn! 
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Vị trí 

 

 

• LUXUR PLACE, BACOLOD 

 

SỐ ĐĂNG KÝ SSP 

 

• AFF-06-022   

 

Tô ̉ chức phòng học 

 

• Phòng học 1:1 - 80 phòng(phòng 
cách âm) 

• Phòng học nhóm: 4 phòng 

Tô ̉ chức ky ́ túc xa ́ 

 

• Phòng 1 người: 4 phòng 

• Phòng 2 người: 50 phòng 

• Phòng 3 người: 5 phòng 

Sô ́ học sinh chính thức 

 

• Tổng 120 người 

Nhân viên 

 

• Giám đốc trung tâm người Hàn 
Quốc, 4 quản lý́                           

Nhân viên người 
Philippine 

 

• 1 Quản lý người Philippine 

• 3 trợ lý quản lý 

Giáo viên 

 

• 70 người~80 người 

Phòng khác 

 

• Phòng nghi ̉, phòng tự học 

• Bể bơi, nha ̀ ăn 
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Tầng 3 và 4 của khách sạn LUXUR PLACE HOTEL chính là ký túc xá của e-Room, mỗi phòng 

được trang bị TV, điều hòa, giường, bàn học, quạt, tủ lạnh, máy nươc nóng, bồn tắm…. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Phía sân vườn cạnh ký túc xá có hồ bơi dài 25M, nhà hàng mở 24/24 giờ, có bãi cỏ rộng rãi, 

thích hợp cho các buổi dạo mát, giải tỏa stress vào cuối ngày học. 
                     

 

 

 

 

 

 

 

Các bữa ăn được thay đổi liên tục từ món Hàn đến món Philippine, nên dù bạn có là người kén 

ăn cũng đừng e ngại nhé, thức ăn của e-Room sẽ làm bạn hài lòng 
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 BASIC 

 Sơ đồ tổ chức 

cấp học 

Bao gồm 5 cấp học 

UPPER-  

BASIC 

PRE- 

INTERMEDIATE 

INTERMEDIATE 

UPPER- 

INTERMEDIATE 
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Cấp học Nội dung Môn học 

Basic  

  

Là giai đoạn mới hoàn toàn, giúp học sinh hiểu và viết được những từ, 

câu đơn giản, học được cách biểu hiện suy nghĩ và làm quen với những 

cấu trúc câu đơn giản Conversation 
/ 

Listening 
/ 

Reading 
/ 

Writing 
/ 

Grammar 
/ 

Vocabulary 
/ 

Idiom  
/ 

TOEIC 
/ 

IELTS 
/ 

TOEFL 

Upper- 

Basic  

Mở rộng phạm vi sử dụng từ ngữ, đào tạo kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 

các câu cơ bản, giới thiệu các quy tắc cơ bản về ngữ pháp và đặc biệt 

tìm hiểu về chủ ngữ, động từ 

Pre-

Intermediate 

Là chương trình dành cho những người có khả năng nghe hiểu tiếng 
Anh từ sơ cấp trở lên, tập trung tăng cường khả năng nghe thông qua 
việc sử dụng và nghe viết các ngữ pháp, thành ngữ, đồng thời đây cũng 
là giai đoạn bao gồm nhiều chương trình đọc, viết, thảo luận đa dạng 
với các chủ đề thú vị. 

Intermediate  
Làm quen với phương pháp sử dụng các biểu hiện thường dùng, đào 

tạo kỹ năng nói và viết để thể hiện được suy nghĩ của bản thân, tìm 

hiểu các thành phần của câu, cụm từ, đoạn văn, thì chia động từ, v.v. 

Upper- 
Intermediate  

Không những giúp học sinh thành thạo hội thoại thông thường mà còn 
có khả năng sử dụng ngôn ngữ cao cấp, phát triển cách sử dụng từ vựng 
phong phú và thổi hồn cho tiếng Anh thông qua các từ vựng cơ bản.  
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Giờ học 1:1  

• A – 5 tiết 

• B – 6 tiết 

• C – 7 tiết 

 

Giờ nhóm 1:4 

•1 tiết 

Giờ học đặc biệt 

•PRESENTATION 

DEBATE/ROLE-PLAY 

Giờ học tự chọn ban đêm 

• TOEIC 

• BUSINESS 

• GRAMMAR 

• PRONUNCIATION 

1 ngày học 7~9 
tiết 
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Giờ học 1:1 

 

• A - 5 tiết 

• B – 6 tiết 

• C – 7 tiết 

 
 

Giờ học nhóm 1:4 

 

• 1 tiết 

Lớp học vào buổi tối 

(Thứ 2- thứ 5) 

• 1 giờ 

Tự học bất buộc 

2 giờ 

 

Bài kiểm tra từ vựng vào buổi sáng 

30 phút 

 

Một ngày học 
9~11 tiết 
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Giờ học 1:1 

 

• A - 5 tiết 

 
 

Giờ học nhóm 1:4 

 

• 2 tiết 

Bài kiểm tra từ vựng vào 
buổi sang 

30 phút 

Tự học bất buộc 

2 giờ 

 

 

Một ngày học 
9~10 tiết 
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•TOEIC 

•BUSINESS 

•GRAMMAR 

•PRONUNCIATION 

•PRESENTAITON 

2 tuần/1 lần 

Trong giờ học 

nhóm 

 
•DEBATE/ROLE-PLAY 

8 tuần/1 lần 

Theo đề xuất của 

quản lý 

 

 

Cấp 

INTERMEDAITER 

trở lên 

•BUSINESS 

•CONVERSATION 

•TOEIC 

 

Dành cho 4 người 

 

 

•GRAMMAR  

•VOCABULARY  

•PRONUNCIATION 

•READING 

•WRITING 

•COMPREHENSION 

•CONVERSATION 

•SLANG 

•TOEIC 

•TOEFL 

•IELTS 

•RESUME 

•INTERVIEW 

 

 

Giờ học 1:1 

Học 5 tiết 

Giờ học nhóm 

Học 1 tiết 

Chương trình  

ngoài giờ học 

Giờ học tự  

chọn ban đêm 

 Học 1 tiết 

E-ROOM LC 
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Time Subject 

07:00 ~ 07:30 Bữa sáng 

07:30 ~ 08:00 Kiểm tra từ vựng 

08:00 ~ 08:50 Giờ học 1:1 

09:00 ~ 09:50 Giờ tự học 

10:00 ~ 10:50 Giờ học 1:1 

11:00 ~ 11:50 Giờ học 1:1 

12:00 ~ 13:00 Bữa trưa 

13:00 ~ 13:50 Giờ tự học 

14:00 ~ 14:50 Giờ học nhóm 1:4 

15:00 ~ 15:50 Giờ học 1:1 

16:00 ~ 16:50 Giờ học 1:1 

17:00 ~ 17:50 Giờ tự học 

18:00 ~ 19:00 Bữa tối 

19:00 ~ 19:50 Giờ học buổi tối bắt 

buộc 

20:00 ~ 22:00 Giờ tự học bất buộc 

23:00 Giờ giới nghiêm 

Time Subject 

07:00 ~ 08:00 Bữa sáng 

08:00 ~ 08:50 Giờ học 1:1 

09:00 ~ 09:50 Giờ học 1:1 

10:00 ~ 10:50 Giờ tự học 

11:00 ~ 11:50 Giờ học 1:1 

12:00 ~ 13:00 Bữa trưa 

13:00 ~ 13:50 Giờ học 1:1 

14:00 ~ 14:50 Giờ học nhóm 1:4 

15:00 ~ 15:50 Giờ tự học 

16:00 ~ 16:50 Giờ học 1:1 

17:00 ~ 17:50 Giờ tự học 

18:00 ~ 19:00 Bữa tối 

19:00 ~ 19:50 Lớp buổi tối (không 

bất buộc) 

23:00 Giờ giới nghiêm 

Semi-Sparta CLASSIC 



 

13 

Giờ học 1:1 và giờ học nhóm Thuyết trình 

DABATE/ROLE-PLAY Giờ học tự chọn ban đêm 

E-ROOM LC 
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Học phí khóa học ( CLASSIC = SemiSparta)  
(khóa học B – thêm 70$ {4 tuần}, khóa học C –thêm 140$ {4 tuần}) 

14 

 Học phí(course ESL - A) 

Thời gian  Phòng 3 người Phòng 2 người Phòng 1 người 

4 tuần 960(US$) 1000 1200 

8 tuần 1920 2000 2400 

12 tuần 2840 2960 3560 

16 tuần  3780 3940 4740 

20 tuần 4720 4920 5920 

24 tuần  5660 5900 7100 
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Học phí khóa học ( CLASSIC = SemiSparta)  
(khóa học B – thêm 70$ {4 tuần}, khóa học C –thêm 140$ {4 tuần}) 
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 Học phí(Course IELTS / TOEIC - A) 

Thời gian  Phòng 3 người Phòng 2 người Phòng 1 người 

4 tuần 1000(US$) 1040 1240 

8 tuần 2000 2080 2480 

12 tuần 2960 3080 3680 

16 tuần  3940 4100 4900 

20 tuần 4920 5120 6120 

24 tuần  5900 6140 7340 
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Chi tiết bao gồm trong học phí Chi tiết không bao gồm 

- Học phí và phí ký túc xá 

- Bao gồm phí vệ sinh, giặt đồ, nước 

sinh hoạt 

- Tiến hành thủ tục xin cấp thị thực 

- Quản lý và hợp tác trong cuộc sống 

sinh hoạt tại bản địa 

 Phí nhập học vào trung tâm đào tạo: 100US$  

 (chỉ tương ứng với tháng đầu tiên đăng ký vào trung tâm đào tạo)  

 Chi phí xin cấp SSP: 6.200PESO  

 (Vui lòng nộp cho trung tâm đào tạo bản địa tại Philippine) 

 Phí đưa đón: 25US$ (Phí đón tại sân bay Bacolod) 

 Tiền điện: Được yêu cầu thanh toán hàng tháng theo chi phí sử dụng  

 (Khoảng 500~1000PESO/tháng) 

 Vé máy bay quốc tế/nội địa, thuế hàng không khi xuất cảnh (200PESO)  

 Chi phí vé , phí bảo hiểm du lịch 

 Phí gia hạn thị thực: Thay đổi theo thời gian lưu trú  

 (Khoảng 1500~3400PESO/tháng)  

 Tiền đặt cọc ký túc xá: 3000PESO  

 Chi phí xin cấp I-card : 2600PESO 

Chi tiết khác 

- Khi thêm 1 tiết học thì nộp thêm 80US$ (nếu gia hạn tại bản địa thì nộp 3,500PESO) 

- Tiền tiêu vặt cá nhân (100~ 200US$)  

- Phí mua sách vở học tập (350~450PESO/quyển) 

- Semi-Sparta: Phí đặt cọc 1,000Peso ( 4 tuần ) 

E-ROOM LC 
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Học phí khóa học ( JUNIOR – Below 15Y)  
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 Học phí 

Thời gian  Phòng 3 người Phòng 2 người Phòng 1 người 

4 tuần 1400(US$) 1450 1550 

Chi tiết bao gồm trong học phí Chi tiết không bao gồm 

 Chi phí xin cấp SSP: 6.200PESO  

  Tiền điện:  thanh toán hàng tháng theo chi phí sử 

dụng  

 

 Phí gia hạn thị thực: Thay đổi theo thời gian lưu trú 

 

 Tiền đặt cọc ký túc xá 

 

  Chi phí xin cấp I-card  

 

  1 ngày tham quan, du lịch biền hoặc resort  

 

 2 ngày  trung tâm mua sắm 

 

 

 Phí nhập học vào trung tâm đào tạo: 100US$  

  (chỉ tương ứng với tháng đầu tiên đăng ký vào trung tâm đào 

tạo) 

   

 Phí đưa đón: 25US$ (Phí đón tại sân bay Bacolod) 

 

 Vé máy bay quốc tế/nội địa 

 

 Thuế hàng không khi xuất cảnh (200PESO)  

 

 Phí bảo hiểm du lịch 

 

 

E-ROOM LC 
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 Thi thử - kiểm tra sự tiến bộ: 

       Học sinh sẽ trải qua kì kiểm tra định kỳ hàng tháng (sau 1 tháng nhập học, tính từ ngày đầu nhập học) để giáo viên nắm bắt  

trình độ mà đưa ra chương trình giảng dạy phù hợp hơn 

      Không kiểm tra, không thể sẵn sàng thay đổi lớp  

 

 Quản lý học sinh: 

    Điểm danh học sinh hàng ngày theo đơn vị tiết học 

      Nâng cao tỷ lệ đi học của học sinh bằng cách đăng tải bảng điểm danh học sinh trên bảng tin của ký túc xá và trung tâm 
đào tạo vào thứ hai hàng tuần. 

      Nếu vắng mặt 2 lần với tổng thời gian từ 5 tiết trở lên trong một tuần thì sẽ bị xóa tên. 

      

 Khống chế thời gian: 

       Thứ hai ~ thứ năm, chủ nhật: Áp dụng lệnh giới nghiêm cho đến 11 giờ trưa 

       Thứ sáu ~ thứ bảy: Áp dụng lệnh giới nghiêm cho đến 1 giờ sang 

       (Kiểm tra qua CCTV và nhật ký của bảo vệ) 

        Nếu vi phạm tổng cộng 3 lần thì sẽ bị  xóa tên ngay lập tức 

 

 Các nội dung khác 

       Nghiêm cấm ra vào sòng bài 

  Nếu vi phạm sẽ bị  xóa tên ngay lập tức 

 

 Hình phạt (Semi-Sparta)  

       Lần đầu – 200Peso, 5lần ( 4 tuần ) – thay đổi thành CLASSIC 
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THANK YOU  
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