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Được thành lập từ tháng 3 năm 2004, Trường Anh ngữ CG cung cấp các lớp học 
tiếng Anh theo phương thức đơn ngữ truyền thống, đồng thời mang đến cho học 
viên bầu không khí thoải mái và thân thiện.

Ở CG, chúng tôi không những tạo dựng một môi trường học tập tiếng Anh chuyên 
nghiệp mà còn liên tục nghiên cứu các phương pháp nhằm nâng cao trình độ tiếng 
Anh cho học viên. Kết thúc mỗi khóa học, học viên không chỉ đạt được những đột 
phá trong tiếng Anh mà còn mang về cho mình những trải nghiệm văn hóa mới 
trong môi trường đa văn hóa thân thiện.

Quá trình đào tạo được chia thành bốn giai đoạn, từ lớp nhập môn cho các học viên 
còn yếu kiến thức cơ bản, lớp sơ cấp giúp học viên trở nên quen thuộc với ngoại 
ngữ, lớp trung cấp nhằm hướng đến phát triển khả năng phát âm như người bản địa 
và lớp cao cấp rèn luyện các kỹ năng nghe/viết/dịch cabin. Ở mỗi giai đoạn, học 
viên được đào tạo chuyên sâu và chi tiết.

Dreams come true
IN CG ESL CENTER

Chinh phục mục tiêu tiếng Anh nhanh chóng và hiệu quả tại CG.
CG – Nơi chắp cánh cho những ước mơ bay cao và vươn xa.
CG – The best choice in Cebu 
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Chứng nhận
SEC

Chứng nhận
SSP

Chứng nhận
TESDA

Chứng nhận
CALA

Chứng nhận
PSAA

CG ESL CENTER tọa lạc tại Cebu, thành phố du lịch nổi tiếng trên toàn thế giới

CG ESL CENTER được thiết kế theo phong cách khu nghỉ dưỡng cao cấp và diễm lệ

CG giảng dạy các chương trình tiếng Anh theo phương thức đơn ngữ tốt nhất tại Philippines

Gaisano Country Mall

Gaisano Mall

Robinson Mall

SM Mall Seaside

IT Park

Banilad Town Center

Sân bay Mactan

Cebu Doctor’s Hospital

 

SM Mall Cebu City

Ayala Mall

CÁC KHU VỰC TIỆN ÍCH
LÂN CẬN
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SPARTA- Từ thứ Hai ~ thứ Năm (thứ Sáu học đến 5h chiều) từ 8h sáng đến 10h tối, cung cấp bài học tiêu chuẩn cao và mang tính hệ    
thống không có giờ giảng trống bởi các giáo viên nhiều kinh nghiệm.
- Cấm ra ngoài trong tuần (trừ lý do khẩn cấp), tạo dựng môi trường tập trung cao độ.

GIỜ HỌC TIẾNG ANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐƠN NGỮ CƯỜNG ĐỘ CAO LÊN TỚI 12 TIẾNG MỘT NGÀY

- Tăng cường lớp 1:1 là điểm mạnh vượt trội nhất tại Philippines.
- Lớp hoc 1:1 Sparta Course học 4 lớp/ngày.
- Lớp học 1:1 Premier Sparta Course học 5 lớp/ngày.

CUNG CẤP 4 - 5 LỚP HỌC 1:1 LỚP HÀNG NGÀY

- Lớp nhóm 1:4 nhằm tối ưu hóa khả năng tương tác tiếng Anh, giúp học viên tập trung cao độ trong môi trường thoải mái.
- Các môn học đa dạng để học viên tự do lựa chọn theo mục tiêu của mình.

LỚP HỌC NHÓM KHÔNG VƯỢT QUÁ 4 NGƯỜI

- Được quản lý và đánh giá bởi Ban Quản lý và Giám sát viên.
- Có năng lực quản lý bản thân và liên tục phát triển kỹ năng một cách vượt trội.

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ GIÀU KINH NGHIỆM

- Thực hiện EOP (Chính sách chỉ dùng tiếng Anh) trong hội thoại để tăng cường hiệu quả năng lực tiếng Anh.
- Thời gian tiến hành: Trong thời gian giờ học chính quy (từ 8h sáng đến 4h50 chiều).
- Khu vực ngoại lệ: Ký túc xá, văn phòng.
- Thời gian ngoại lệ: Ngoài giờ học chính quy và ăn trưa.

TIẾN HÀNH EOP (ENGLISH ONLY POLICY)

- Mỗi học viên có giám sát viên phụ trách từ khi bắt đầu đến kết thúc khóa học.
- Giám sát viên phụ trách, đánh giá trình độ học viên hàng tuần, hàng tháng. Hướng dẫn phương pháp và tư vấn định hướng 
học tập.
- Tuần cuối cùng của mỗi tháng, học viên được đánh giá sự tiến bộ thông qua các bài thi kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết).

QUẢN LÝ TỪNG CÁ NHÂN HỌC SINH MỘT CÁCH HỆ THỐNG

- Cung cấp miễn phí bàn học, giá sách, tủ quần áo, giường, điều hòa, wifi, phòng vệ sinh cho mỗi phòng.
- Trung tâm cung cấp các tiện ích như bể bơi, khu vực tập gym, thể thao, máy đi bộ, canteen, thư viện, phòng thảo luận, 
wifi miễn phí toàn học viện.

CUNG CẤP MỌI TIỆN ÍCH CHO SINH HOẠT VÀ HỌC TẬP

- Từ thứ Hai đến thứ Năm, bữa tối được phục vụ theo hình thức buffet.
- 3 ~ 4 món chính và hơn 20 món phụ.
- “Island Bar” phục vụ các thức uống, hoa quả, rau & salad theo mùa.
- Bữa trưa đặc biệt (1 lần/tuần): Ngày BBQ đặc biệt, Ngày Joll ibee, Ngày Samgyeopsal (đồ nướng Hàn),
Ngày Hamburger, v.v

CUNG CẤP BỮA ĂN THEO HÌNH THỨC BUFFET
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- Khuôn viên ký túc xá được thiết kế hài hòa với thiên nhiên xanh mát với hồ bơi, hàng ghế dài được đặt dưới những tán cây 
xanh mát tạo cho học viên sự thoải mái và niềm yêu thích khi học tập và sinh hoạt.
- Các loại hình phòng: 1 người, 2 người, 3 người, 4 người với cơ sở vật chất hiện đại.

HỆ THỐNG TRANG THIẾT ĐƯỢC BỊ THIẾT KẾ THEO MÔ HÌNH KHU NGHỈ DƯỠNG PHONG CÁCH
CHÂU ÂU CAO CẤP

Ưu điểm
chỉ có tại CG

Trung tâm Tiếng Anh theo phương 
thức đơn ngữ tốt nhất CEBU
Trung tâm được thiết kế dạng khu 
resort xanh mát và diễm lệ

CG đào tạo tiếng Anh theo phương thức đơn ngữ tốt nhất tại CEBU, với quy mô hơn 154 học viên. Hàng ngày chúng 
tôi đều kiểm tra khả năng tiếng Anh, sức khỏe, bài tập để quản lý sự tiến bộ của từng cá nhân. Do đó, tại CG học viên 
có được môi trường học tập và sinh hoạt thân thiện như một gia đình.



BANILAD- Tăng cường lớp 1:1 là điểm mạnh vượt trội nhất tại Philippines.
- Lớp hoc 1:1 Sparta Course học 4 lớp/ngày.
- Lớp học 1:1 Premier Sparta Course học 5 lớp/ngày.

CUNG CẤP 4-5 LỚP HỌC 1:1 LỚP HÀNG NGÀY

- Tùy theo mục đích, học viên được lựa chọn nhiều lớp học khác nhau.
- Sau những giờ học, học viên được phép ra ngoài cho việc cá nhân kể cả những ngày trong tuần.

LỚP HỌC CÁ NHÂN HÓA (NHIỀU NHẤT 8 LỚP/NGÀY)

- Lớp nhóm 1:4 nhằm tối ưu hóa khả năng tương tác tiếng Anh, giúp học viên tập trung cao độ trong môi trường thoải mái.
- Các môn học đa dạng để học viên tự do lựa chọn theo mục tiêu của mình.

LỚP HỌC NHÓM KHÔNG VƯỢT QUÁ 4 NGƯỜI

- Được quản lý và đánh giá bởi Ban Quản lý và Giám sát viên.
- Có năng lực quản lý bản thân và liên tục phát triển kỹ năng một cách vượt trội.

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ GIÀU KINH NGHIỆM

- Mỗi học viên có giám sát viên phụ trách từ khi bắt đầu đến kết thúc khóa học.
- Giám sát viên phụ trách, đánh giá trình độ học viên hàng tuần, hàng tháng. Hướng dẫn phương pháp và tư vấn định hướng 
học tập.
- Tuần cuối cùng của mỗi tháng, học viên được đánh giá sự tiến bộ thông qua các bài thi kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết).

QUẢN LÝ TỪNG CÁ NHÂN HỌC SINH MỘT CÁCH HỆ THỐNG

- Tham gia và thưởng thức những trải nghiệm văn hóa đa dạng. 
- Nhiều địa điểm lý tưởng chỉ cách trường 5 phút đi bộ như: Trung tâm thương mại, Spa & Massage, Nhà hàng, Bệnh viện, v.v.

TỌA LẠC TẠI TRUNG TÂM CEBU

- Cung cấp miễn phí bàn học, giá sách, tủ quần áo, giường, điều hòa, wifi, phòng vệ sinh cho mỗi phòng.
- Trung tâm cung cấp các tiện ích như bể bơi, khu vực tập gym, thể thao, máy đi bộ, canteen, thư viện, phòng thảo luận, 
wifi miễn phí toàn học viện.

CUNG CẤP MỌI TIỆN ÍCH CHO SINH HOẠT VÀ HỌC TẬP

- Từ thứ Hai đến thứ Năm, bữa tối được phục vụ theo hình thức buffet.
- 3 ~ 4 món chính và hơn 20 món phụ.
- “Island Bar” phục vụ các thức uống, hoa quả, rau & salad theo mùa.
- Bữa trưa đặc biệt (1 lần/tuần): Ngày BBQ đặc biệt, Ngày Joll ibee, Ngày Samgyeopsal (đồ nướng Hàn),
Ngày Hamburger, v.v

CUNG CẤP BỮA ĂN THEO HÌNH THỨC BUFFET

- Từ thứ Hai đến thứ Năm, bữa tối được phục vụ theo hình thức buffet.
- 3 ~ 4 món chính và hơn 20 món phụ.
- “Island Bar” phục vụ các thức uống, hoa quả, rau & salad theo mùa.
- Bữa trưa đặc biệt (1 lần/tuần): Ngày BBQ đặc biệt, Ngày Joll ibee, Ngày Samgyeopsal (đồ nướng Hàn),
Ngày Hamburger, v.v

CUNG CẤP BỮA ĂN THEO HÌNH THỨC BUFFET
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- Không gian được thiết kế nhằm hướng đến sự thoải mái, yên tĩnh.
- Nhiều tiện nghi hiện đại bao gồm: Hồ bơi, Khu giải trí, Canteen mang đến sự hài lòng cho học viên từ mọi quốc gia.

TRANG THIẾT BỊ TIỆN NGHI, THOẢI MÁI THEO PHONG CÁCH GARDON

LEVEL UP
TEST CONTEST

LEARNING
MANAGEMENT

SYSTEM
DAILY
ESSAY

VOCABULARY
TEST



08 09

Global Business (Native  Speaker)
Học viên có cơ hội luyện tập những buổi phỏng vấn việc làm, những bài diễn đạt trang 
trọng, biết cách phát triển những tài liệu và các bài thuyết trình theo hướng thương mại.

American English Conversation (Native  Speaker)
Khóa học này cho phép học viên học giao tiếp bằng giọng Anh Mỹ với giáo viên bản xứ. 
Học viên sẽ học ngữ pháp căn bản, từ vựng thông dụng và cách diễn đạt của người Anh. 
Mỹ trong cuộc sống hàng ngày. 

Daily Expresssions/ Survival English 
Trải nghiệm những vấn đề khác nhau mà bạn có thể gặp phải trong các tình huống 
thực tế.
Học viên được học và luyện tập với nhiều từ ngữ, các cụm từ, các cách diễn đạt, các câu 
hỏi và câu trả lời phổ biến trong tiếng Anh.

CNN
Học viên được học về những tin tức và vấn đề nổi bật trên toàn cầu. Giáo viên sẽ cho 
học viên nghe, thảo luận và xem bản tin.

Media
Học viên được phát triển kỹ năng trong việc đưa ra những lời bình luận, góp ý, đặt vấn 
đề và bày tỏ quan điểm cá nhân thông qua việc coi phim ảnh, nghe nhạc, học các đoạn 
quảng cáo sản phẩm.

Debate & Argumentation
Lớp học Speaking “ĐƯA RA QUAN ĐIỂM CỦA BẠN” là thảo luận về những vấn đề và 
sự kiện nổi bật đang gây tranh cải hiện nay. Lớp học giúp học viên xây dựng sự tự tin, 
thể hiện quan điểm sắc bén và thuyết phục.

Forms of Listening
Học viên sẽ tự tin về khả năng nghe, nắm được các dạng câu và hiểu những gì người 
khác nói thông qua các lớp học.

Public Speaking/ Speech Communication
Giúp học viên tự tin và giao tiếp một cách lưu loát, rõ ràng, gây ấn tượng và thu hút 
người nghe.

Creative & Structural Writing
Học viên được rèn luyện trong việc sử dụng cấu trúc ngữ pháp đúng, thể hiện mọi thứ 
từ suy nghĩ, cảm xúc, phát triển trí tưởng tượng phong phú và có thể viết lên những ý 
tưởng độc đáo, riêng biệt.

Oral Conversation & Listening
Phương pháp giao tiếp tương tác giúp học viên tiến bộ nhanh nhất có thể thông qua 
những mẫu hội thoại thực tiễn, phát triển kỹ năng nghe và nói.

Supplementary English  
“KHÔNG CÒN CHẦN CHỪ VÀ LẨM BẨM” chính là khẩu hiệu cho lớp học, học viên 
sẽ được cung cấp kiến thức những phần quan trọng trong tiếng Anh như cụm động 
từ, thành ngữ và cách diễn đạt hữu ích.

Fundamental Guide to Effective Writing
Lớp học sẽ giúp học viên nắm vững được từ vựng và ngữ pháp thích hợp để viết theo 
mọi chủ đề. Học viên được tiếp cận các bài viết mẫu và tập trung vào phân tích các phần 
trong bài viết nhằm nâng cao kỹ năng viết cũng như đọc hiểu.

OPIC
The Oral Proficiency Interview (OPIC) là một kỳ thi quốc tế kiểm tra khả năng nói của 
học viên. Chuẩn các bài Opic tạo cho học viên sự tự tin trong các bài nói của mình.

Intensive Approach to A New TOEIC Listening
Là kỳ thi đánh giá khả năng tiếng Anh của học viên dưới nhiều cấp độ. Lớp học giúp học viên 
tập trung nâng cao các kỹ năng và chuẩn bị cho bài thi TOEIC, đặc biệt là ở kỹ năng nghe.

Tactics for TOEIC Speaking
Lớp học được thiết kế để đánh giá kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của học viên trong môi 
trường quốc tế. Bài kiểm tra này thể hiện khả năng sử dụng ngoại ngữ của học viên và 
giúp học viên đạt điểm cao trong ky thi nói TOEIC. 

Intensive IELTS Preparation Course
Listening & Speaking: lớp học này giúp phát triển kỹ năng nghe nói và chiến lược 
làm bài thi chuẩn bị cho kỳ thi IELTS.

LỚP NHÓM 1:4

Basic
Course

• Lớp học 1:1 (4 lớp – IELTS, ESL) + Lớp Nhóm (4 lớp – IELTS, ESL)
• Evening class (1 lớp - IELTS) hoặc Tự học 
• Vocabulary Test & Essay (1 lớp) + Tự học – Có thể tự chọn (2 lớp)

Guarantee
Course

• Ngày khai giảng: Khai giảng mỗi tháng 1 lần  (Theo lịch thi IDP - Cebu)
• Thời gian khóa học: 12 Tuần (Lớp học kéo dài 10 tuần + 2 tuần duy trì học tiếp đợi 
kết quả thi)
• Điểm yêu cầu đầu vào để đảm bảo đạt điểm mục tiêu của khóa học
- IELTS 5.5 Course: Điểm IELTS đầu vào phải từ 3.5 hoặc TOEIC từ 500
- IELTS 6.0 Course: Điểm IELTS đầu vào phải từ 5.0 hoặc TOEIC từ 700
- IELTS 6.5 Course: Điểm IELTS đầu vào phải từ 6.0 hoặc TOEIC từ 810
   Lớp 1:1 (4 lớp - IELTS Speaking, Writing, Reading, Grammar)
   Lớp 1:4 (4 lớp - IELTS Listening, IELTS Preparatory Exam)
- Evening Class (1 lớp - IELTS)
- IELTS Vocabulary (1 lớp) + Tự học (2 lớp) bắt buộc
- Học viên làm bài thi thử hàng tuần

No
Guarantee
Course

• Ngày khai giảng: Mỗi thứ Hai hàng tuần
• Thời gian khóa học: 4 - 12 tuần (Không giới hạn số tuần đăng ký nếu kết hợp cùng 
các khóa IELTS khác)
• Điều kiện đăng ký khóa học: 
- Khóa IELTS 5.0 ~ 5.5: Kiểm tra IELTS đầu vào từ 3.5 trở lên hoặc TOEIC 500 trở lên
- Khóa IELTS 6.0 ~ 6.5: Kiểm tra IELTS đầu vào từ 5.0 trở lên hoặc TOEIC 700 trở lên
  Lớp 1:1 (4 lớp- IELTS Speaking, Writing, Reading, Grammar)
  Lớp 1:4 (4 lớp - IELTS Listening, IELTS Preparatory Exam)
- Evening Class (1 lớp - IELTS)
- IELTS Vocabulary (1 lớp) + Self-study (2 lớp) có thể lựa chọn
- Học viên làm bài thi thử mỗi 2 tuần

IELTS COURSE

1. Elemenraty

2. Low Beginner

3. Mid Beginner

4. High Beginner

5. Low Intermediate

6. Mid Intermediate

7. High Intermediate

8. Advance

THANG ĐO
TRÌNH ĐỘ

• Lớp học 1:1 (4 lớp) + Lớp 1:4 (4 lớp)
• Evening class (1 lớp: Grammar hoặc TOEIC Listening, IELTS) hoặc Tự học 
• Vocabulary Test & Essay (1 lớp) + Tự học – Có thể tự chọn (2 lớp){Sparta Course

• Lớp học 1:1 (5 lớp) – Lựa chọn trong các kỹ năng Listening, Reading & Vocabulary, 
Grammar, Speaking + Lớp 1:4 (3 lớp)
• Evening class (1 lớp: Grammar hoặc TOEIC Listening, IELTS) hoặc Tự học 
• Vocabulary Test & Essay (1 lớp) + Tự học – Có thể tự chọn (2 lớp){TOEIC Premier Course

• Lớp học 1:1 (5 lớp) + Lớp 1:4 (3 lớp)
• Evening class (1 lớp: Grammar hoặc TOEIC Listening, IELTS) hoặc Tự học 
• Vocabulary Test & Essay (1 lớp) + Tự học – Có thể tự chọn (2 lớp){Premier Sparta Course

THỜI GIAN LỚP CHƯƠNG TRÌNH GHI CHÚ

07:00 ~ 08:00

08:00 ~ 08:45

08:55 ~ 09:40

09:50 ~ 10:35

10:45 ~ 11:30

11:40 ~ 12:25

12:25 ~ 13:25

13:25 ~ 14:10

14:20 ~ 15:05

15:15 ~ 16:00

16:10 ~ 16:55

17:05 ~ 17:50

17:50 ~ 19:00

19:00 ~ 20:00

20:10 ~ 21:00

21:10 ~ 22:00

BỮA SÁNG

BỮA TRƯA

Lớp tối (Evening Class)

Kiểm tra từ vựng & Viết tiểu luận (Vocabulary Test & Essay)

Tự học - Có quyền tự chọn (2 Tiếng)

BỮA TỐI

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5 Có thể ăn trưa

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Tiết 9

Lớp học 1:1
hoặc Lớp nhóm
hoặc Tiết nghỉ

Lớp học 1:1
hoặc Lớp nhóm
hoặc Tiết nghỉ

2018 EDITION

THỜI GIAN BIỂU TRONG MỘT NGÀY
L ớ p  h ọ c  1 2  ti ế n g  1  n g à y

• Lớp học 1:1 (4 lớp – Lựa chọn trong các kỹ năng Listening, Reading & Vocabulary, 
Grammar, Speaking)  + Lớp 1:4 (4 lớp)
• Evening class (1 lớp: Grammar, TOEIC Listening, IELTS) hoặc Tự học 
• Vocabulary Test & Essay (1 lớp) + Tự học – Có thể tự chọn (2 lớp){TOEIC Course

• Lớp học 1:1 (4 lớp – Business, ESL) + Lớp 1:4 (4 lớp – Global Business, ESL)
• Evening class (1 lớp: Grammar hoặc TOEIC Listening, IELTS) hoặc Tự học 
• Vocabulary Test & Essay (1 lớp) + Tự học – Có thể tự chọn (2 lớp){Business Course

S C H E D U L ECHƯƠNG TRÌNH HỌC



Speaking & Listening /Pronunciation/ Reading & writing 
Specialized professional/ Vocabulary/ Free conversation
Educational field trips/ Vocabulary development

S C H E D U L ECHƯƠNG TRÌNH HỌC

THỜI GIAN LỚP HỌC CHƯƠNG TRÌNH

07:00 ~ 08:00

08:00 ~ 08:45

08:50 ~ 09:35

09:40 ~ 10:25

10:30 ~ 11:15

11:20 ~ 12:05

12:05 ~ 13:05

13:05 ~ 13:50

13:55 ~ 14:40

14:45 ~ 15:30

15:35 ~ 16:20

16:25 ~ 17:00

17:05 ~ 17:50

17:50 ~ 19:00

19:00 ~

BỮA TRƯA

Lớp tự chọn 1 - Essay

Thời gian nghỉ cá nhân

Lớp tự chọn 2 - Grammar, TOEIC Listening

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Tiết 9

Lớp học 1:1
hoặc Lớp 1:4

hoặc Tiết nghỉ

Lớp học 1:1
hoặc Lớp 1:4

hoặc Tiết nghỉ

2018 EDITION

THỜI GIAN BIỂU TRONG MỘT NGÀY

BỮA SÁNG

BỮA TỐI (Dưới dạng Buffet)

Lớp học 1:1 (5 tiết) +
Lớp nhóm 1:4 (1 tiết) +
Lớp tự chọn 1 (Essay) +
Lớp tự chọn 2 (Grammar
hoặc TOEIC Listening)

Lớp học 1:1 (4 tiết) +
Lớp nhóm 1:4 (2 tiết) +
Lớp tự chọn 1 (Essay) + 
Lớp tự chọn 2 (Grammar
hoặc TOEIC Listening)

Intensive ESL Course

General ESL Course

{ Lớp học 1:1
(4 tiết)

Lớp 1:1 (6 tiết) +
Lớp tự chọn 1 (Essay) +
Lớp tự chọn 2 (Grammar
hoặc TOEIC Listening)

Lớp học 1:1 (5 tiết) +
Lớp nhóm 1:4 (1 tiết)

Power ESL Course

Guardian ESL Course

Junior ESL Course

CÁC LOẠI HÌNH LỚP HỌC

Daily Expresssions/ Survival English 
Trải nghiệm những vấn đề khác nhau mà bạn có thể gặp 
phải trong các tình huống thực tế.
Học viên được học và luyện tập với nhiều từ ngữ, các cụm 
từ, các cách diễn đạt, các câu hỏi và câu trả lời phổ biến 
trong tiếng Anh.

Debate & Argumentation 
Lớp học Speaking “ĐƯA RA QUAN ĐIỂM CỦA BẠN” là 
thảo luận về những vấn đề và sự kiện nổi bật đang gây 
tranh cải hiện nay. Lớp học giúp học viên xây dựng sự tự 
tin, thể hiện quan điểm sắc bén và thuyết phục. 

Public Speaking/ Speech Communication  
Giúp học viên tự tin và giao tiếp một cách lưu loát, rõ ràng, 
gây ấn tượng và thu hút người nghe.

Creative & Structural Writing
Học viên được rèn luyện trong việc sử dụng cấu trúc ngữ 
pháp đúng, thể hiện mọi thứ từ suy nghĩ, cảm xúc, phát 
triển trí tưởng tượng phong phú và có thể viết lên những ý 
tưởng độc đáo, riêng biệt.

Oral Conversation & Listening 
Phương pháp giao tiếp tương tác giúp học viên tiến bộ 
nhanh nhất có thể thông qua những mẫu hội thoại thực 
tiễn, phát triển kỹ năng nghe và nói.

CHỦ ĐỀ
CÁC LỚP NHÓM

Daily Expressions & Survival English
Debate & Argumentation
Public Speaking & Speech Communication
Creative Writing
Oral Conversation & Listening

LỚP 1:4

LỚP 1:1

CG

10 11
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 & BANILAD

 SPARTA

S
P

A
R

T
A

REGISTRATION FEE

TUTION FEE

Registration Fee $100

1. Sparta Course

2. Premier Sparta Course

3. TOEIC Course

4. TOEIC Premier Course

5. IELTS Basic Course

6. IELTS Guarantee Course

7. IELTS No Guarantee Course

8. Business English Course

$700

$800

$750

$850

$750

$900

$850

$750

12 Weeks only

4 Weeks only

Course Price (per 4 weeks)

2018 EDITIONBẢNG BÁO GIÁ

Ref

LOCAL PAYMENT

1. SSP (Special Study Permit)

2. Maintenance Fee

3. Deposit

4. Pick-Up Fee

5. Gia hạn Visa lần 1

6. Gia hạn Visa lần 2

7. Thẻ Acr I-card

8. Gia hạn Visa lần 3

PHP 6.500

PHP 1.700

PHP 1.000

PHP 800

PHP 3.630

PHP 4.800

PHP 3.000

PHP 2.930

Cho một lần

Mỗi 4 tuần

Mỗi 4 tuần

Cho một người

Cho 8 tuần

Cho 12 tuần

Cho 12 tuần

Cho 16 tuần

9. Gia hạn Visa lần 4

10. Gia hạn Visa lần 5

11. Gia hạn Visa lần 6

PHP 2.930

PHP 2.930

PHP 4.340

Cho 20 tuần

Cho 24 tuần

Cho 28 tuần

Room Type Price Ref

DORMITORY FEE

1. Quad Room

2. Triple Room

3. Twin Room

4. Single Room

$550

$600

$650

$800

$600

$650

$900

Course Price (per 4 weeks) Banilad (per 4 weeks)

B
A

N
IL

A
D

 1. General ESL Course

 2. Intensive ESL Course

3. Power ESL Course

4. Family Course (Guardian)

 5. Family Course (Junior)

$600

$650

$700

$600

$950

S P A R T A

B A N I L A D

TẠI CG
Hình ảnh cơ sở vật chất

TẠI CG
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SAU QUÁ TRÌNH HỌC TẬP TẠI CG

I am Mila I have studied English in CG for 6 months. In my perspective, 
it is good for Vietnamese students to learn English in the Philippines 
because the tuition is affordable.

I really like CG ESL Center. I could not speak English well before and I 
was not confident in communicating with others in English because my 
pronunciation was very terrible and almost incomprehensible to 
foreigners. However, my teachers have been very enthusiastic as well 
as patient to correct my pronunciation and impart knowledge for my 
improvement in English skills and CG management and teachers have 
become my family who took good care of my health and daily life in CG.

Thanks to CG for giving me the chance to meet a lot of friends. I fully 
appreciate teachers here. I have improved in my English skills a lot. I 
highly recommend Vietnamese students should come to study in CG 
for it is your best and smartest choice to improve your English skills 
quickly and effectively.

Tên: Đoàn Thúy Hải (Mila)
Quốc tịch: Việt Nam
Khóa học:  07/24/2016 ~ 01/07/2017 (24 tuần)

I had a nice time in CG for 1 month. CG has strict rule that pushes 
me to study. I think that I can’t have the chance to put myself in 
this strict environment again. You may think “Isn’t it too strict?”, 
There are humorous teachers, a lot of friends from other 
countries, cheering each other, and having some time to play 
made me not to think that it’s hard to endure. I can study English 
practically, different from the one that I can learn in Japan. So, I 
could get TOEIC score surprisingly higher than before. If you’re 
hesitating, I recommend you to study in CG!

Hello, I’m Harvey.
I studied in CG and it was so effective. I chose CG because it is 
located far from city, so that I can focus on studying. The main 
purpose that I study English is to improve my speaking skill for daily 
life and also for business. I’m totally satisfied of this effect that I get 
during 5 weeks. I recommend you have chance to go to island 
hopping tour that CG provides, and enjoy the beautiful life in Cebu.

Tên: Liang Han Yun (Harvey)
Quốc tịch: Đài Loan
Khóa học: 09/05/2016 ~ 10/23/2016 (5 tuần)

I have some feedbacks about my life in CG school. Since I came 
here in July, I consider that I have improved my English skills.

And I could get higher IELTS score than before. In addition, I have 
had many friends as well as teachers and they have helped me to 
communicate by English without being shy.
Now I don’t feel any dificulty when I speak in English.

The last thing, CG is the best school I have studied. CG provides 
high quality curriculum. If I just follow that, I can improve my 
English skills. I think you should keep it up.
Wish you the best.

Tên: Nguyễn Quốc Hưng (David)
Quốc tịch: Việt Nam
Khóa học: 07/15/2017 ~ 12/30/2017 (24 tuần)

Sinh hoạt theo quy tắc hỗ trợ học viên rất nhiều trong việc học 
tiếng Anh hiệu quả.
Ăn sáng đầy đủ chất là nền tảng bắt đầu một ngày đầy sức sống.

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊNMột ngày tại

CG
7:00~8:00
Mỗi buổi sáng bắt đầu bằng …

Giờ bắt đầu cho tất cả các khóa 
học, với lớp 1:1 và 1:4.

Lớp 1:4 ( 45 phút mỗi lớp )
Có từ 3 đến 4 lớp tùy từng khóa học.

Lớp 1:1 ( 45 phút mỗi lớp )
Có từ 4 đến 5 lớp 1:1 mỗi ngày tùy thuộc vào từng khóa học. Với mô hình này học viên có thể 
thảo luận trực tiếp với giáo viên để cải thiện tốt nhất những kỹ năng tiếng Anh của mình. 
Ưu điểm lớn nhất của lớp học này là các bài học được dựa trên nhu cầu bổ sung kiến thức và 
trình độ của học viên.

8:00~17:00
Lớp học 1:1 và 1:4

Thực đơn ngày càng phong phú và đa dạng phù 
hợp với khẩu vị của các quốc tịch khác nhau.

Evening Class, Vocabulary Test và Essay là lớp 
học bắt buộc đối với mô hình Sparta.

12:00~13:00
Giờ ăn trưa

Lớp 1:1 - Độ dài mỗi lớp học 45’

Lớp 1:4 - Độ dài mỗi lớp học 45’

Evening Class Vocabulary Test Essay

Giờ ăn tối tại cả hai cơ sở được 
phục vụ dưới dạng Buffet.

18:00~19:00
Giờ ăn tối

Tên: Muto Izumi
Quốc tịch: Nhật Bản
Khóa học: 07/01/2017 ~ 07/29/2017 (4 tuần)
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Các hoạt động



cần chuẩn bị cho học tập

Vé máy bay

Hộ chiếu (Bắt buộc)

Thẻ thanh toán quốc tế
Bảo hiểm người du lịch
Ảnh dự bị
Túi nhỏ

Sổ ghi chép

Camera

Đồ dùng nhu yếu phẩm

Mũ/ kính râm
Đồ bơi
Kem chống nắng
Giày dép thoải mái
Xăng đan nhẹ
Ô cầm tay
Mỹ phẩm
Lược/ máy sấy tóc
Dao cạo râu
Áo thun/ quần ngắn
Áo khoác mỏng
Đồ lót

Khăn

Băng vệ sinh

Thuốc

Bấm móng tay/ ngoáy tai

Kim từ điển
Laptop
Giáo trình

Photo một mặt có ảnh của hộ chiều phòng trường hợp thất lạc và giữ ở nơi khác với bản gốc.
Kiểm tra ngày xuất cảnh, ngày nhập cảnh, tên tiếng Anh, thời gian có hiệu lực và photo cũng 
như giữ ở nơi khác phòng trường hợp thất lạc.
Thẻ có khả năng sử dụng được ở nước ngoài.
Phòng tránh rủi ro.
Chuẩn bị khoảng 4 ảnh đề phòng mất hộ chiếu hoặc làm SSP.
Bảo quản đồ có giá trị.
Ghi nhớ lại số hộ chiếu, số hiệu chuyến bay, số thẻ ngân hàng, số điện thoại trung tâm tư vấn 
tại Việt Nam và văn phòng của trường.
Dụng cụ học tập có thể mua tại Philippines hoặc học viên cũng có thể tự mua trước khi đi.
Nếu có nhu cầu.
Đồ dùng nhu yếu phẩm tịa địa phương khá rẻ, nên học viên có thể mua tại địa phương (Dầu 
gội đầu /sữa tắm/kem đáng răng...).
Cần thiết.
Cần thiết.
Cần thiết.
Chuẩn bị giày dép thoải mái như dép xỏ ngón, dép xốp...
Tiện lợi cho đi biển hơn giày thể thao.
Dùng vào ngày mưa.
Học viên có thể sẽ không tìm được loại phù hợp với loại da tại Philippines.
Cần thiết, có thể mua ở Philippines.
Có thể mua được tại Philippines với giá rẻ.
Chuẩn bị đủ quần áo thoải mái.
Khi di chuyển trên máy bay, xe có máy lạnh, khi trời mưa.
Chuẩn bị nhiều
Mang nhiều khăn
Nên mang khăn có sọc màu sáng hoặc thiết kế lạ mắt (Dễ tìm kiếm).
Có thể mua được tại cửa hàng địa phương. Nhưng nếu học viên muốn sử dụng sản phẩm 
riêng thì có thể chuẩn bị để mang qua Philippines.
Thuốc đau bụng, cảm cúm, nhức đầu, băng cá nhân, vitamin C …
Nên mang theo dũa móng tiện lợi.
Nên chuẩn bị bông ngoáy tai cho những chuyến đi.
Có thể dùng ứng dụng trên điện thoại thông minh.
Có thể dùng để xem video hoặc lưu giữ hình ảnh.
Dùng để tự học ngoài giờ (tùy ý).

01. Không được tự ý thay đổi giáo viên phụ trách hay giai đoạn đào tạo 
(Đăng ký thay đổi giờ học thứ 4 hàng tuần, áp dụng từ thứ 2).
02. Trường hợp muộn, về sớm, nghỉ bị áp dụng điểm phạt.
03. Khi không qua được kỳ Vocabulary Test sẽ bị cấm ra ngoài 
vào cuối tuần.
04. Được nghỉ học vào ngày lễ chỉ định và ngày quốc khánh của 
Phillipines.
05. Trung tâm ngoại ngữ CG có thể thay đổi chương trình đang vận 
hành sau khi thông báo trước.
06. Các vật dụng cần thiết như xà phòng, kem đánh răng, dầu gội đầu, 
giấy vệ sinh v.v... bản thân học viên tự chuẩn bị
07. Trung tâm không chịu trách nhiệm về những mất mát hay trộm cấp 
vật dụng cá nhân không được đăng ký bảo quản riêng với người quản lý.
08. Phải nộp tiền điện theo đồng hồ đo của điều hòa ở mỗi phòng tách 
riêng với tiền điện chung. (Nếu tự ý điều chỉnh đồng hồ sẽ bị điểm phạt 
hoặc nộp tiền phạt)
09. Khi thực hiện các hành vi dưới đây sẽ bị điểm phạt
* Không tham dự bài Level Test chính quy
* Vi phạm thời gina cấm ra ngoài
- Không được ra ngoài vào ngày thường (Chỉ được ra ngoài sau 16:50 
ngày thứ 6)
- Cuối tuần (thứ 6, thứ 7) và 24:00 nửa đêm đêm hôm trước ngày 
nghỉ lễ
- Ngày cuối cùng của ngày nghỉ lễ và ngày chủ nhật (Trường hợp ngày 
hôm sau ngày ngày có giờ học) 21:00.

Danh sách đồChecklist

HẠNG MỤC CẦN KIỂM TRA KIỂM TRA NỘI DUNG ĐỒ CẦN CHUẨN BỊ

Chuẩn bị hộ chiếu
Nhất định phải kiểm tra thời gian còn hiệu lực của hộ chiếu

(Cần hộ chiếu còn hiệu lực từ 6 tháng trở lên)
Trường hợp hộ chiếu còn hạn không trên 6 tháng đều không 

thể xuất cảnh hay nhập cảnh được.

Chuẩn bị vé máy bay
Cần kiểm tra xem tên tiếng Anh trên vé máy bay 

và hộ chiếu có giống nhau không.
Trường hợp khác nhau sẽ không lên máy bay 

được và cần phải cấp phát lại vé máy bay.

NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

QUY ĐỊNH HOÀN TIỀN
XUẤT CẢNH

2 tuần
trước khi xuất cảnh

25% thời gian học

50% thời gian học

01. Yêu cầu hoàn tiền 2 tuần trước khi xuất cảnh

02. Yêu cầu hủy trước ngày xuất phát 2 tuần kể từ ngày xuất cảnh

03. Sau khi bắt đầu nhập học, yêu cầu hoàn tiền trong khoảng 25% thời gian học tập

04. Sau khi bắt đầu học, yêu cầu hoàn tiền trong khoảng 25% ~ 50 % thời gian học tập

05. Sau khi bắt đầu học, yêu cầu trong khoảng ngoài 50% thời gian học tập

Hoàn toàn bộ tiền ngoại trừ tiền nhập học

Hoàn 80% tiền

Hoàn 50% ngoại trừ tuần đã học

Hoàn 20% tiền ngoại trừ tuần đã học

Không được hoàn tiền

MỐC THỜI GIAN MỨC HOÀN TIỀN

CHI PHÍ THÊM Ở ĐỊA PHƯƠNG

- Việc ra ngoài vào cuối tuần chỉ giới hạn ở việc đi du lịch. Tuy nhiên phải 
nộp sẵn bản kế hoạch đi du lịch, phải nộp các tài liệu chứng minh như 
hóa đơn đã nghỉ tại khách sạn vào thứ hai tuần sau.
* Hành vi thử uống rượu hoặc mang rượu
* Vào phòng của người khác giới
* Hành vi khác không thực hiện theo chỉ thị của người quản lý.
10. Tích lũy kế điểm phạt, cấm ra ngoài vào cuối tuần theo điểm 
tương ứng.
11. Khi phát sinh các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, 
tranh chấp, hoãn máy bay, hủy máy bay v.v... trung tâm không 
chịu trách nhiệm.
12. Mọi trách nhiệm về tai nạn hoặc sự việc đầu tiên thuộc về bản thân 
học viên, những tai nạn hay sự việc phát sinh do học viên tự ý ra ngoài 
ký túc xá vì lý do riêng, hay đi du lịch, trung tâm không chịu trách nhiệm.
13. Để tránh các trường hợp tai nạn an toàn hay mất cắp xảy ra trong 
quá trình học, học sinh phải gia nhập bảo hiểm du học sinh ở Hàn Quốc 
hoặc bảo hiểm người du lịch, thông qua đó sau khi về nước có thể nhận 
được bồi thường. Trung tâm không chịu trách nhiệm về những thiệt hại 
sau khi gia nhập bảo hiểm.

Quy định liên quan tới rời lớp
- Khi bị xử lý rời lớp theo quy định của trung tâm sẽ không được hoàn 
lại toàn bộ tiền và ngay lập tức phải ra khỏi phòng, phải thông báo với 
trung tâm du học và bố mẹ.
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1. Chi phí SSP (Special Study Permit): 6,500 peso
2. Phí gia hạn visa
- Phí gia hạn visa lần 1: 3,630 peso (Chi phí 30 ngày - trong 8 tuần)
- Phí gia hạn visa lần 2: 4,800 peso (Chi phí 30 ngày - trong 12 tuần)
- Chi phí cấp I-card 3,000 peso
- Phí gia hạn visa lần 3: 2,930 peso (Chi phí 30 ngày - trong 16 tuần)
- Phí gia hạn visa lần 4: 2,930 peso (Chi phí 30 ngày - trong 20 tuần)
- Phí gia hạn visa lần 3: 2,930 peso (Chi phí 30 ngày - trong 24 tuần)

3. Chi phí quản ly tổng hợp: 1,700 peso/4 tuần (Phí sử dụng điện chung, 
phí quản lý và tiền nước)
    *Chi phí sử dụng điều hòa trong phòng tính riêng
4.  Tiền đặt cọc điện máy lạnh 1,000 peso/4 tuần.
5.  Chi phí đón: 800 peso
6.  Chi phí giáo trình
7.  Phí xuất cảnh sân bay Cebu (Khi xuất cảnh Cebu, chi phí phải chi trả 
ở sân bay): 750 peso

Trung tâm ngoại ngữ CG
Quy định đăng kí


