HỌC TIẾNG ANH HÈ TẠI PHILIPPINES (3 tuần, 4 tuần)
1. Đối tượng người học
- Tất cả học sinh (cấp 2, cấp 3), sinh viên các trường cao đẳng và đại học tại Việt Nam
- Những người có nhu cầu.
2.Thời gian học
- 06 giờ học/ngày
- Khóa học kéo dài 03 tuần, 04 tuần
3.Chương trình học:
- Writing/Grammar
- Reading/Vocabulary
- Oral Communication (Listening/Speaking/Pronunciation)
- English Proficiency Test Preparation
- Specially designed English courses to supplement academic coursework
- Intensive review for IELTS/TOEFL/TOEIC
4. Nơi học tiếng Anh: ĐH Công lập Tarlac (Philippines)
5.Chi phí tham gia chương trình
- 03 tuần: 19.950.000 đồng
- 04 tuần: 24.800.000 đồng
*Chi phí trên bao gồm học phí, chứng nhận, chi phí đưa đón tại sân bay Philippines, chi phí ăn và
chi phí ở (04 người/phòng). Phòng học được trang bị máy lạnh. Sĩ số lớp nhỏ. Học viên được phép
sử dụng miễn phí các dịch vụ của trường như Internet, tham gia các hoạt động thể thao, hồ bơi,
dịch vụ y tế, an ninh bảo vệ,…
Học viên tự túc tất cả các chi phí khác, bao gồm nhưng không giới hạn như chi phí bảo hiểm bản
thân, chi phí vé máy bay khứ hồi và tất cả chi phí cá nhân (mua sắm, tiêu vặt, đi du lịch,… ).
Lưu ý: Chương trình giảm 10% chi phí cho một trong các trường hợp sau:
- Đăng ký nhóm từ 03 người trở lên hay
- Đăng ký trước ngày 15/6/2017
6. Hồ sơ tham gia chương trình
- Hộ chiếu
- Đơn xin tham gia chương trình
- 03 Ảnh 4x6
7. Hạn chót nhận hồ sơ: 16 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2017
8. Khai giảng (dự kiến): đầu tháng 7/2017
Thông tin liên hệ:
ĐH NGOẠI THƯƠNG - CƠ SỞ II TẠI TP.HCM
Phòng 111, Trung tâm Tư vấn Giáo dục Quốc tế (CEC)
(Số 15D5, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM)
ĐT: (08) 62 564 111
Web: cecftu.edu.vn
Email: trungtamcecftu@yahoo.com
Hotline: 0982758597 - 01269826759 - 0933581091
GIỚI THIỆU
Chương trình học tiếng Anh tại Philippines diễn ra trong quãng thời gian 03-06 tuần tại Philippines.
Đây là một trong những quốc gia có môi trường tiếng Anh năng động và thân thiện nhất trên thế
giới, nằm trong Top 3 nước có số dân nói tiếng Anh đông nhất với 63% người dân từ 5 tuổi trở lên
có khả năng nói tiếng Anh thành thạo. Philippines cũng là đất nước thừa hưởng nền giáo dục mang
phong cách Mỹ. Đây được coi là địa điểm du học tiếng Anh hấp dẫn, thu hút rất nhiều sinh viên đến
từ các nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… không chỉ bởi môi trường
sinh hoạt mà còn bởi giọng phát âm chuẩn kiểu Bắc Mỹ.

ĐH CÔNG LẬP TARLAC
Trường Đại học Công lập Tarlac (TSU) là một tổ chức giáo dục hàng đầu ở Vùng III, thành lập năm
1906 và chuyển đổi thànhtrường đại học năm 1989. TSU cam kết phát triển, thúc đẩy và duy trì chất
lượng các chương trình có liên quan trong giáo dục đạihọc cho người học nâng cao vị thế , phát
triểnchuyên môn và năng lực cạnh tranh toàn cầu.TSU có 12 trường thành viên, 15 chươngtrình
đào tạo sau đại học, 39 chương trình đàotạo đại học và các chương trình khác về Kỹ thuật, Giáo
dục, Nghệ thuật và Khoa học, Khoa học, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Kiến trúc và Mỹ thuật, Công
nghệ Máy tính, Điều dưỡng, Hành chính Công và Luật. Nhà trường hiện có ba khu học đường chính
ở ba địa điểm khác nhau với tổng diện tích là 19.2 mẫu. Toàn nhà mới nhất tại giảng đường Lucinda
là khu ký túc xá 5 tầng dành cho sinh viên quốc tế và khách địa phương. TSU là trường đại học
công lập đầu tiên được CHED cho phép giới thiệu, cung cấp các Chương trình Giáo dục Liên Quốc
gia cho học viên quốc tế. Ngày 14 tháng 5 năm 2015, TSU đã trao bằng Danh Dự cho Tổng thống
Philippines đương nhiệm.
Công nhận trong nước:
- Ủy ban Giáo dục Đại học (CHED):Toàn bộ các chương trình đào tạo của TSU được Ủy ban Giáo
dục Đại học Philippines phê chuẩn và thừa nhận.
- Cơ quan Công nhận các trường Đại học và Cao đẳng Philippines (AACCUP).
Hầu hết tất cả các chương trình của nhà trường đều được công nhận ở mức I hoặc II của AACCUP,
là thành viên của Mạng lưới Quốc tế các Tổ chức Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học
(INQAAHE) và cũng là thành viên của Mạng lưới Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (APQN)
Công nhận Quốc tế:
- Là một trong những Tổ chức Giáo dục của Philippines được thừa nhận tại Trung Quốc
- Thành viên của Hiệp hội các trường Đại học Châu Á và Thái Bình Dương (AUAP)
- Thành viên của Hiệp hội trường Đại học Châu Á (AUF)
- Được Cục Di trú Philippines cho phép chấp nhận sinh viên quốc tế
Công nhận Cấp Quốc gia:
- Thành viên của Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Công lập
- Thành viên của Cơ quan Công nhận các trường Đại học và Cao đẳng Philippines(AACCUP)
- Thành viên của Hiệp hội các Tổchức Giáo dục Đại học Central Luzon
- Thành viên của Hiệp hội các Cán bộ Vùng Central Luzon
- Thành viên của Consortium Sáng lập viên các Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp
vùng Central Luzon
- Thành viên của Consortium Khoa học Luzon
Giải thưởng: Các trường Đại học và Cao đẳng Công lập (SUC) mức 3A; Các chương trình được
công nhận trong Đào tạo Sau đại học, Kỹ thuật Giáo dục, Kinh doanh và Kế toán, Khoa học Máy
tính, Kiến trúc, Nghệ thuật và Khoa học, Công nghệ và Hóa học; Trung tâm Phát triển về Kỹ thuật
Điện
UK NARIC: Trung tâm Thông tin Quốc gia về Công nhận của Vương Quốc Anh đã đưa ra một bản
so sánh về bằng cử nhân của các trường Philippines từ một Trung tâm Xuất Sắc hay một tổ chức
giáo dục hàng đầu được coi là tương đương với bằng Cử nhân (thông thường) theo tiêu chuẩn của
Anh. UK NARIC được quản lý bởi ECCTIS đại diệncho Bộ Đào tạo và Kỹ năng.
MỘT VÀI THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ BANG TARLAC
Thành phố Tarlac cách Thủ đô Manila khoảng 125 km, đây là quê hương của cựu tổng thống Sen.
Benigno S. Aquino, Jr. và cố tổng thống Philippines Corazon Cojuangco-Aquino. Tổng thống
Benigno S. Aquino III cũng đến từ Tarlac.
Địa lý: Tarlac là một vùng không giáp biển nằm ở trung tâm đảo Luzon. Thủ phủ là thành phố Tarlac,
giáp với Pampanda ở phía nam, Nueva Ecija ở phía đông, Pangasinan ở phía Bắc và Zambales ở
phía tây. Tarlac khởi thủy là một phần của các tỉnh Pampanga và Pangasinan. là tỉnh cuối cùng của
Trung tâm Luzon được thành lập dưới sự điều hành của Tây Ban Nha năm 1874.

Trong cuộc cách mạng ở Philippines năm 1896, Tarlac là một trong tám tỉnh đầu tiên đứng lên
chống lại Tây Ban Nha.
Khí hậu: Cũng như các vùng khác của Trung Tâm Luzon, Tarlac có 2 mùa cơ bản: mùa khô từ
tháng 11 đến tháng 4 và thời gian còn lại trong năm là mùa mưa. Đây là tỉnh mát mẻ nhất trong
vùng, với nhiệt độ trung bình là 24oC (75oF).
Kinh tế: Kinh tế chủ đạo của Tarlac là nông nghiệp. Cây trồng chính là gạo và mía đường. Ngoài ra,
còn có các loại cây trồng khác là ngô và dừa; rau xanh như cà tím, tỏi và hành; trái cây có xoài,
chuối, cam quất. Đây là một trong những vựa sản xuất gạo và mia lớn nhất.
Các địa danh lịch sử: TarlacProvincial Capitol and Maria Cristina Park(Tarlac City) Capas National
Shrine(Capas); Capas Death March Monument (Capas) Sto. Domingo Death March Marker(Capas)
Maria Clara Museum (Camiling); San Sebastian Cathedral (Tarlac City); Accolalao (Paniqui);
Camiling Church (Camiling)
Di sản Văn hóa: Aquino Center (Tarlac City); Carlos P. Romulo Memorial Library (Tarlac City);
Tarlac Museum (Tarlac City)

