
FAMILY COURSE 
Start your Learning Journey With CELLA 



CELLA được thành lập vào năm 2006 dưới sự chứng nhận của TESDA (Technical Education and Skills 

Development Auhority)- một tổ chức giáo dục ở Philippines. CELLA cung cấp các khóa học chuyên biệt 

mà điều này đã góp phần đưa chúng tôi trở thành một trong những trường Anh ngữ hàng đầu ở Cebu. 

Hơn 15.000 sinh viên đã tốt nghiệp từ năm 2006, CELLA là một trường đào tạo ngôn ngữ lâu đời ở 

Philippines.  

 

CELLA PREMIUM CAMPUS tọa lạc trên con đường A.S. FORTUNA tại thành phố Cebu, Philippines, 

một thành phố nổi tiếng với các viện giáo dục Anh ngữ chuyên sâu và các điểm tham quan du lịch nổi 

tiếng thế giới bởi đây là thành phố an toàn đối với các học viên lẫn khách du lịch.  



CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN   
 

 Bắt đầu  Mỗi thứ Hai hàng tuần  

 Thời gian học  4 tuần trở lên 

 Đối với Junior : độ tuổi tham gia khóa học là từ 7 tuổi đến 18 tuổi. 

 Phòng  Phòng Premium hoặc Phòng Family 

            (Có thể nấu ăn trong ký túc xá - Tính phí) 

 Học viên từ 16 tuổi đến 18 tuổi có thể chọn tham gia khóa học khác như Power Speaking hay IELTS 

hoặc TOEIC thay cho khóa Junior nếu như họ muốn. 

 Học viên Guardian có thể chọn những chương trình học khác. 

 



CHƯƠNG TRÌNH HỌC JUNIOR 
Ở CELLA, tất cả các giáo viên JUNIOR đều có 

bằng tốt nghiệp tiểu học giáo dục bởi vì chúng 

tôi tin rằng họ sẽ có đủ các kĩ năng để làm chủ 

các tình huống trong lớp học và cũng hiểu cách 

giáo dục học sinh tốt hơn trong các giai đoạn 

khác nhau của khóa học.  

Khoá học của JUNIOR được chia thành 6 

phần: nghe, nói, đọc, viết, ngữ pháp và từ 

vựng. Giáo viên có thể điều chỉnh chương trình 

học theo các điều kiện và trình độ khác nhau 

của học sinh để tạo ra kế hoạch học tập phù 

hợp nhất cho từng học sinh.  



PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ HỌC  

Học viên sẽ tham gia thi 

xếp lớp vào ngày đầu tiên 

của khóa học và sẽ có 

những bài kiểm tra hàng 

tháng nhằm đánh giá  

trình độ tiến bộ của học 

viên, đồng thời điều chỉnh 

tài liệu học và lớp học 

phù hợp cho học viên 

hơn sau khi đánh giá dựa 

trên kết quả thi.  



Lớp 1-1  

JUNIOR: LỚP 1-1  : 6 LỚP  GUARDIAN LỚP 1-1 : 4 LỚP  

Chương trình học bên cạnh tập trung cải thiện trình độ ngôn ngữ cho học viên còn nhấn mạnh khả 

năng trải nghiệm văn hoá đa dạng trong quá trình học. Tất cả các lớp học của cha mẹ và con được 

sắp xếp theo hình thức một-một. Chương trình giảng dạy do giáo viên điều chỉnh sao cho phù hợp 

với từng trình độ và nhu cầu của học viên. 



THỜI KHÓA BIỂU  
Thời Gian  JUNIOR GUARDIAN 

07:00~07:50 Ăn sáng  

Tiết 1 08:00~08:45 Speaking Reading 

Tiết 2 08:50~09:35 Listening Listening 

Tiết 3 09:40~10:25 Writing Writing 

Tiết 4 10:30~11:15 Reading  Speaking & Expression 

Tiết 5  11:20~12:05 

Ăn trưa 

Tiết 6  13:00~13:45 

FREE TIME 

Tiết 7  13:50~14:35 Vocabulary & Pronunciation 

Tiết 8  14:40~15:25 

Tiết 9  15:30~16:15 Conversation 

Tiết 10  16:20~17:05 

17:10~17:55 Ăn Tối  

Thời khóa biểu sẽ thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể *Thời gian học 45 phút+ 5 phút giải lao* 



Premium Campus 



Phòng ăn Lớp nhóm  

Phòng Thiếu Nhi  Phòng Tự Học  Lớp 1-1 



Mỗi phòng đều trang bị đầy đủ tiện nghi bao gồm các thiết bị cần thiết như máy lạnh, tủ lạnh, tủ quần áo, 

bàn ghế… Ngoài ra còn có bếp và phòng vệ sinh khá rộng. Gia đình có thể nấu ăn tại khu bếp trong 

phòng . Loại phòng này được thiết kế theo kiểu căn hộ gia đình vì thế khá thoải mái tạo cảm giác cho học 

viên như đang sống ở nhà.  





Phòng 4 

Phòng 2 



Phòng Tập Thể Dục 

Khu Vực Xung Quanh   





THƯ VIỆN DÀNH CHO THIẾU NHI  

Thư viện dành cho trẻ em JUNIOR, nơi đặt các sách dành cho thiếu nhi và trò chơi trên bảng bằng tiếng 

Anh. CELLA  cũng sắp xếp một hoặc hai giáo viên chơi cùng với học viên cho đến sáu giờ tối. Cha mẹ 

không phải lo lắng về thời gian sau giờ học. Các học viên JUNIOR cũng có thể giao tiếp với các học viên 

đến  từ các quốc gia khác bằng tiếng Anh một cách hiệu quả. Đây là một môi trường nói tiếng Anh rất tốt.  



BẢO VỆ TRỰC 24/24 KẾT HỢP CÙNG  

HỆ THỐNG CCTV  



BỮA ĂN CỦA TRƯỜNG  



CƠ SỞ HỌC TẬP  

GOGOCAFE là một quán café 

được mở bởi một người Nhật 

Bản. Quán nằm ngay trong 

khuôn viên của cơ sở Premium. 

Ngoài bán café, trà, bánh ngọt 

và đồ uống,  quán còn bán các 

loại thức ăn khác như cơm, 

Ramen, bánh mì, thức ăn nhẹ… 

Ngoài ra vào cuối tuần thứ 7: 

nơi đây sẽ có sự kiện trao đổi 

ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng 

Nhật.  
 

            *Giờ làm việc 08:00~22:00* 

 



PHÒNG TẬP THỂ DỤC  

Sau giờ học, học viên có thể đến 

phòng tập thể dục để luyện tập 

nhằm tăng cường sức khỏe, và 

tăng khả năng tập trung trong 

học tập nhiều hơn. Nếu bạn 

muốn trải nghiệm cảm giác thư 

giãn trong phòng xông hơi, 

Chúng tôi cũng có một phòng 

Sauna để phục vụ học viên.  
 

 

* Phòng tập thể dục mở cửa từ 

06:00~21:00* 

* Phòng Sauna P100/ 1 lần* 



TIỆN NGHI XUNG QUANH  

RUSTAN'S SUPERMARKET là một siêu thị lớn mà chỉ mất 3 phút đi bộ từ trường. Vì vậy sinh viên không phải 

lo lắng về thức ăn hay các vật dụng cần thiết. Ở đây bán đầy đủ các thực phẩm khô cho đến tươi sống ( thịt, 

sữa, trái cây, rau quả…) . Các sản phẩm dùng hàng ngày như mỹ phẩm hay các vật dụng khác đều dễ dàng 

được tìm thấy ở đây. Mặc dù bạn học ở một quốc gia khác những sẽ vẫn nhận đươc những tiện nghi đầy đủ.  



TIỆN NGHI XUNG QUANH  

Nằm cách trường 10 phút lái xe, 

tầng trên cùng của J CENTER MALL 

có Công viên nước. Một nơi tuyệt 

vời để vui chơi vào cuối tuần. 



TIỆN NGHI XUNG QUANH   

Cebu không chỉ có các địa điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch mà còn nổi tiếng bởi các trung tâm massage vì 

chất lượng dịch vụ và giá cả tuyệt vời. Có một số cơ sở massage có chất lượng tốt gần trường( chỉ mất 3-5 phút 

đi bộ). Một loạt các loại hình massage như massage Thái hay massage bằng đá nóng…. sẽ giúp học viên cảm 

thấy thư giãn sau giờ học. 



CHI PHÍ CHƯƠNG TRÌNH HỌC 

CÁC KHOẢN CHI PHÍ  JUNIOR GUARDIAN 

Phí Đăng Kí  150$ 150$ 

Phí Học 980$ 630$ 

Phí Kí Túc Xá 

Premium Room Family Room 

Twin Triple Quad Twin Triple Quad 

920$ 820$ 720$ 850$ 750$ 650$ 

Đơn vị : USD  



Tiền Đặt 

Cọc  

Tiền Sách  I- Card  SSP Visa  ACR-

CARD 

Phí Pick 

Up  

4 Tuần  4000 1 Quyển Sách 

từ 400- 600 

1 học viên 

trung bình sẽ 

học từ 4 đến 6 

Quyển.  

200 6500 800 

8 Tuần  8000 200 6500 3640 800 

12 Tuần  12000 200 6500 3640 + 4910 3500 800 

Đơn vị : Peso  CHI PHÍ ĐỊA PHƯƠNG  

*Các khoản khấu trừ từ tiền đặt cọc: ( Điện : P400 / tuần+ Phí Quản lí : P300/ tuần) * 



Welcome to CELLA ACADEMY 


