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I n t e r a c t i o n  c o o r d i n at o r s  ( PHỐI HỢP TƯƠNG TÁC )

WALES đảm bảo sẽ cung cấp

: Những ai tạo cộng đồng bởi

- Cạnh tranh quốc tế

- Nhận thức về mặt xã hội, cảm xúc và văn hóa

- Có khả năng giao tiếp tốt

Để đạt được những điều này, trường cung cấp

P r a c t i c a l  E n g l i s h  ( TIẾNG ANH THỰC TẾ )

Thường được sử dụng trong trò chuyện hằng ngày bởi vì kỹ năng này áp dụng vào 

đời sống thường ngày, giúp bạn tương tác với dễ dàng hơn với người nước ngoài
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Để đạt được kỹ năng "Tiếng Anh Thực Tế", đây là bí mật của chúng tôi về cách đạt được những kỹ năng ấy

6 YẾU TỐ CẦN THIẾT

                    TIẾNG ANH THỰC TẾ

P r a c t i c a l  e n g l i s h
BAGUIO

Tại sao lại đến học ở đây. 
Trường sẽ cho bạn thấy 
những điều hấp dẫn ở đây

t r a n g  3 - 4

T r a n g  6 t r a n g  5

t r a n g  1 2

t r a n g  1 3 - 1 5 t r a n g  1 6

HỖ TRỢ

Đây là lý do tại sao trường 
giữ số lượng này

CHIẾN THUẬT LẬP TRÌNH

Hệ thống được thiết kế tốt và các môn học 
được sắp xếp chi tiết giúp bạn cải thiện 1 cách 
hiệu quả

KHÔNG KHÍ HỌC Ở TRƯỜNG

Đây là 1 trong những yếu tố quan trong nếu bạn cảm 
thấy hài lòng. Bạn có thể hòa nhập với bất cứ ai

ĐỊA ĐIỂM /  CƠ SỞ VẬT CHẤT

Thoải mái, sạch sẽ và tiện lợi là yếu tố ảnh hưởng 
rất lớn kết nối với sự hài lòng của bạn

HỌC 1 CÁCH HIỆU QUẢ

Trường tin rằng trải nghiệm DU LỊCH & VĂN HÓA 
cũng quan trọng như bạn học tiếng Anh trong khi 
bạn đang ở nước ngoài
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KHÍ HẬU TỐT NHẤT

Nhiệt độ trung bình là 19.2 độ hầu hết các ngày trong năm như ở Đà Lạt

AN TOÀN

1.  BAGUIO
  Vài năm trước, số lượng học viên từ những quốc gia khác nhau đã tăng nhiều hơn bởi vì môi trường ở Baguio. Thành phố này được công 
nhận là “Thành Phố Sáng Tạo” bởi UNESCO

GIÁO DỤC

THIẾT KẾ

Baguio là thành phố văn hóa được bảo vệ bởi nhà nước

Tỷ lệ tội phạm ở đây thấp hơn so với nhứng thành phố khác

Baguio có số lượng trường dại học và trường học nhiều nhất vùng phía Bắc Manila, cho nên được biết đến 

“Trung Tâm Giáo Dục Phía Bắc” 

Thành phố này được thiết kế bởi người Mỹ 100 năm trước. Tài xế taxi và nhân viên ở nhà hàng đều có thể nói 

tiếng anh lưu loát, nên bạn sẽ có nhiều cơ hội nói tiếng Anh khi ra ngoài
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2. KHÔNG KHÍ Ở TRƯỜNG

Max 70 học viên

(Dữ liệu tính từ năm 2018)

MỤC ĐÍCH TRỌNG

CHÚ TRỌNG

10.2 TUẦN

TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 

“Bạn có muốn học ở ngôi trường mà bạn cảm thấy ở không thoải mái…??”
Đây thật sự là một trong những điều quan trọng khi quyết định chọn trường học để bạn cảm thấy thoải mái nhất khi học ở đây.

Sức chứa vừa đủ để nhớ hết tất cả tên của học viên

ẤM CÚNG

25%

22%

27%

12%

7%

4%

3%

NHẬT BẢN

ĐÀI LOAN

HÀN QUỐC

VIỆT NAM

Ả RẬP

TRUNG QUỐC

NHỮNG NƯỚC KHÁC

TRƯỞNG THÀNH

NÓI TIẾNG ANH TỰ NHIÊN

GIAO TIẾP HẰNG NGÀY

LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

LÀM KIỂM TRA 

CHÚ TRỌNG VÀO GIAO TIẾP

TỐT CHO SƠ CẤP ~ TRUNG CẤP

TIẾNG ANH TỔNG QUÁT 

-Độ tuổi trung bình của học viên ở WALES là 29.8 tuổi

- Dưới 30t : Trên 30t =  50% : 50%

- Kiểm soát quốc tịch để được đa dạng

- Không có EOP nhưng môi trường khiến cho bạn giao tiếp tự nhiên

- Mục đích của học viên: 

  60%: làm ở nước ngoài, 20%: du lịch

- Học viên chú trọng: 

  80% giao tiếp hằng ngày 

- Thời lượng học trung bình: 10.2 tuần

- Lên kế hoạch trước nên học viên có thể tiến bộ nhanh chóng từ 

   ESL sang IELTS hoặc khóa học khác 
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3. CHIẾN THUẬT LẬP TRÌNH
Đây là là lý do bạn có thể đạt được ký năng “Tiếng Anh Thực Tế”. Các môn học ở trường được quyết định dựa theo khóa học và trình độ. 
Trường đảm bảo rằng hệ thống này có thể giúp bạn được rất nhiều!!!

A

b

c

ESL / ESL Flexible

-  real-talk ESL
- toeic
-  pre-ielts
- Junior

- TOEIC
-  ielts 
-  ielts intensive
- toefl
- internship
-  junior

welcoming

leading

advancing

Môn học Nội dung

Grammar Cấu trúc câu

Writing Báo cáo & thư cá nhân

Vocabulary Thành ngữ

Reading Đọc hiểu

Speaking Thuyết trình

Pronunciation Nhấn câu

Listening Ý chính

Discussion Tranh luận

A

b

c

A

b

c

Trên 80% ▶ 
Dưới 80% ▶

TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC CHO TỪNG CẤP ĐỘ ĐƯỢC
QUYẾT ĐỊNH RIÊNG BIỆT

Dữ liệu của WALES cho biết rằng những nội dung cụ thể này có thể phân cho
cấp độ của bạn

TRÌNH ĐỘ CỦA HỌC VIÊN ĐƯỢC NÂNG CAO THEO
TỪNG MỤC

Học viên sẽ không ở mãi 1 cấp độ, trường có thể nâng cao để phù hợp với trình
độ của học viên, để học viên học hiệu quả hơn

BÀI KIỂM TRA BẮT BUỘC ĐỂ HỌC VIÊN CÓ THỂ ĐẠT
ĐƯỢC TRÌNH ĐỘ CAO HƠN

Bắt buộc để học viên có thể nâng cao trình độ của mình cao hơn

Ví dụ) LEADING-B  CHI TIẾT MÔN HỌC

TIẾN BỘ SAU 4 TUẦN

KHÓA HỌC KHÁC

TIẾN BỘ SAU 4 TUẦN

KIỂM TRA

Học viên có thể đạt được ngữ pháp và từ vựng 

cơ bản sử dụng cho giao tiếp hằng ngày

Học viên có thể đạt được trình độ giap tiếp cao hơn như là thuyết 

trình, trao đổi, họp và vâng vâng

Học viên có thể nâng cao lưu loát hơn gần như người bản địa về giao 

tiếp tiêu chuẩn cao

ĐIỂM KIỂM TRA

Trình độ kế tiếp

Ôn lại kiến thức cơ bản
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E S L 

ESL

ESL Flexible

Trường có 3 dạng kế hoạch ESL phù hợp với nhu cầu của học viên. Tùy thuộc vào kinh tế, mục đích và vâng 
vâng, bạn có chọn bất cứ khóa học nào bạn muốn

real-talk ESL

Khóa học được học viên chọn nhiều nhất ở WALES

Cân bằng lớp học 1:1 và lớp nhóm rất tốt cho ai muốn có được kỹ năng giao tiếp hằng ngày

Đây là khóa học TỐT NHẤT nếu bạn muốn vừa học vừa thư giãn :). 

Thường độ tuổi trễ 20 hoặc trên 30 chọn khóa học này

CHỈ CÓ Ở WALES!! Bạn có thể học từ đời sống thường ngày. Những môn học 

đã được sắp xếp sẵn cho bạn có thể nâng cao tiếng anh của mình

(8 lớp học = 6 lớp 1:1 + 2 lớp nhóm)

（5 lớp 1:1）

  (7 lớp học = 5 lớp 1:1 + 2 lớp nhóm)

プラクティス
( 火 ＋ 木 ）

Speaking Pronun-
ciation

Reading Grammar Vocabulary writing Listening discussion

Speaking Reading+
vocabulary

Writing+
Grammar

discussion Listening

expression
  (Monday+
       WEdnesday )

phone call writing

practice
( tuesday +   
      Thursday)

rolE play
(Monday+  
       WEdnesday)

video 
analysis
( tuesday +           

     Thursday)

outside
(friday)

presenta-
tion
(friday)

Pronun-
ciation

Vocabulary rolE play
(Monday+  
       WEdnesday)

video 
analysis
( tuesday +           

     Thursday)
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I E LT S
IELTLS rất cần thiết nếu bạn muốn đi nước ngoài học tập hoặc làm việc. 3 dạng IELTS của trường có thể cho bạn các lựa 
chọn dựa theo trình độ và thời gian học của bạn.

ielts

pre-ielts

ielts intensive

Yêu cầu : Điểm tối thiểu 4.0

Chương trình học thực tế dành cho học viên có đủ thời gian học và có thể hoặc không yêu 

cầu điểm IELTS

Chương trình học thử dành cho học viên muốn thi hoặc làm quen với IELTS nhưng không 

yêu cầu điểm IELTS

Chương trình đặc biệt dành cho học viên không có đủ thời gian học và cần điểm IELTS để học hoặc làm việc 

ở nước ngoài.

Yêu cầu : điểm từng môn 4.0

  (7 lớp học = 5 lớp 1:1 + 2 lớp nhóm)

  (7 lớp học = 5 lớp 1:1 + 2 lớp nhóm)

  ( 8 lớp 1:1 + 1h tự học)

Speaking Reading writing 2Listening discussionGrammarwriting 1

Speaking ReadingListening discussionGrammarwriting

Speaking ReadingListening writing 1 writing 2Listening Reading grammar

Vocabulary

Vocabulary



9

o t h e r s  ( KHÁC )

Đang tìm việc? Chuẩn bị vào đại học? Học đại học? Tương tác với tình huống làm việc thực tế? Những khóa học này có
thể cung cấp những gì bạn cần

toeic

toefl

internship

Yêu cầu: Trình độ LEADING A

Yêu cầu: Trình độ LEADING A

Chương trình học này tối đa hóa hiệu quả kỹ thuật làm bài kiểm tra của bạn với số lượng lớp học ít

Với khóa học này bạn có tất cả lớp học 1:1 để bạn có thể tập trung vào điểm yếu của mình và 

nâng cao điểm số

Thực tập ở văn phòng nhà nước! Bạn có thể luyện nói trong môi trường làm việc thực tế về 

những câu nói thông dụng và trò chuyện xã giao

（5 lớp 1:1）

（7 lớp 1:1）

(3 lớp 1:1 + 4 giờ làm việc ở văn phòng nhà nước)

Speaking Listening

Speaking ReadingListening

writing ojtpattern

ReadingListening Reading

Grammarwriting
Reading/
Listening

Vocabulary

Pronun-
ciation
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Fa m i ly  /  J u n i o r   (GIA ĐÌNH/ THIẾU NHI)

Nhiều lựa chọn hơn cho ba mẹ và con cái và có thể học cùng nhau ở Philippines. Đây là 1 trong những môi 
trường tuyệt nhất cho gia đình

family （GIA ĐINH）

junior (THIẾU NHI)

Ba mẹ có thể lựa chọn đăng ký học hoặc không học 

*Ít nhất 1 thành viên trong gia đình cần phải đăng ký học

- Độ tuổi: 7~ 15 tuổi

- Có thể đăng ký học IELTS/ TOEIC/ TOEFL tùy thuộc vào mục đích và trình độ của học viên

* WALES không có trại hè hoặc nhận giữ trẻ

 （5 lớp 1:1）

* Tất cả các khóa học:

- 1 lớp học 45 phút 

- Có thể thêm lớp 1:1 học lớp nhóm vào học kỳ mới

- Có thể lựa chọn môn học từ khóa ESL

Speaking Readingdiscussion listeningwriting Pronun-
ciation

Vocabulary
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4. HỖ TRỢ
Trường quan tâm đến từng học viên và chú tâm vào sự tiến bộ của học viên. Đây là lý do tại sao trường chỉ nhận tối đa 70 học 
viên để trường có thể quan sát chi tiết và hướng dẫn cách học hiệu quả hơn

Trước khi 

khởi 

hành

Trường sẽ không để bạn phải hối hận vì chọn khóa học không

phù hợp

- Đối tượng: IELTS / TOEFL / Internship / REAL-TALK ESL

- Chi tiết: 1. Cuộc gọi video với giáo viên để kiểm tra trình độ của bạn

               2. Nếu bạn không đáp ứng yêu cầu, trường sẽ đề xuất kế

                   hoạch phù hợp cho bạn

NHẬN TƯ VẤN VỚI NHÂN 
VIÊN CỦA TRƯỜNG

Lịch đón/ Cần mang những gì/ Cách học hiệu quả…. 

và hỏi trực tiếp nhân viên của trường những vấn đề 

bạn đang bănkhoăn, thắc mắc. 

* Những dịch vụ này không bắt buộc. Học viên & agent có thể chọn tư vấn hoặc không tư vấn.

TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN

Sau khi 

đến trường

Trường sẽ tư vấn thường xuyên để bạn có thể cải thiện 

tiếng Anh một cách hiệu quả / nâng điểm số của bạn lên

KIỂM TRA SỰ TIẾN BỘ VỚI BẢNG ĐIỂM

Bạn có thể thấy sự cải thiện thông qua điểm số của bạn

Trường không thuê những người có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh mà nhân 

viên của trường có thể sử dụng “Tiếng Anh Thực Tế” để các kỹ năng có thể

được truyền lại cho bạn.

NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG Ở CÁC QUỐC 
GIA ĐỀU SẴN SÀNG GIÚP BẠN

QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ CHO
KHÓA HỌC CỦA BẠN
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５-１. ĐỊA ĐIỂM
Không chỉ về mặt địa lý mà còn là trợ giúp cho việc học tập của bạn. Sau giờ học, bạn có thể đến quán cafe, trung tâm thành phố và 
những nơi khác mà bạn có thể nghe và nói bằng tiếng Anh. Học thêm ở bên ngoài thực tế vô cùng quan trọng quan trọng

WALES

Sau khi 

đến trường

TRONG VÒNG 5 PHÚT ĐI BỘ

GYM ATM 7 ELEVEN

QUÁN CAFE / QUÁN ĂN/ QUÁN BAR CÔNG VIÊN

MASSAGE

NHÀ THUỐC

TRONG PHẠM VI ĐI BỘ

SESSION ROAD PUBLIC MARKET SHOPPING MALL

Tập thể dục sau giờ học có thể 
giúp cho bạn thư giãn và tập trung 
học hơn

Bạn không cần phải rút tiền nhiều 
chỉ để đi taxi

Bạn có thể đồ ăn vặt hoặc vật dụng
cần thiết bất cứ lúc nào!! Hoặc bạn 
có thể mua ở siêu thị gần đó

Đừng chỉ học trong lớp!! Bạn cũng có thể học ở quán cafe
hoặc đi uống bia sau giúp cho bạn thư giãn đầu óc hơn sau
những giờ học căng thẳng (Nhưng bạn đừng nên uống quá
nhiều nhé !!)

Công viên Burnham là công viên
trung tâm ở Baguio. Bạn có thể
chạy bộ mỗi buổi sáng hoặc tản bộ
sau giờ học

Học viên ở trường rất thích khi có
tiệm mát xa ở gần trường. Nó giúp
cho bạn cảm thấy thư giãn hơn

Không chỉ bán thuốc, bạn có thể
mua giấy, dầu gội và những vật
dụng khác ở đây

Con đường ở Baguio, bạn có thể
cảm thấy không khí nhộn nhịp ở đây

Chợ nổi tiếng nhất ở Baguio, bạn có
thể mua rau quả hoặc trái cây rẻ hơn
ở siêu thị

Ở đây bạn có thể mua sắm, ăn uống,
xem phim với bạn bè.
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VƯỜN

5-2.  CƠ SỞ VẬT CHẤT

Thoải mái và sạch sẽ là 2 điều thiết yếu khi bạn đến ở và học. Tòa nhà của trường được xây vào năm 
2016 và trường vẫn đang cải thiện cơ sở vật chất để bạn có thể cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây

HÀNH LANG TRƯỜNG

PHÒNG ĂN LỚP HỌC 1:1

TOILET LỚP HỌC NHÓM

VĂN PHÒNG BÊN NGOÀI
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Thích hợp cho học viên muốn có 
không gian riêngPHÒNG ĐƠN

DẠNG STUDIO

DẠNG CĂN HỘ

LADIES PREMIUM

PHÒNG ĐÔI

PHÒNG BA

NGUYÊN CĂN

PHÒNG ĐƠN

PHÒNG ĐƠN

Thích hợp cho học viên muốn luyện 
nói tiếng anh trong phòng

Phòng rộng rãi với giá phải chăng

Thích hợp cho gia đình. Bạn có thể 
sử dụng toàn bộ căn hộ (bao gồm 
phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp và
phòng tắm)

Phòng ở cao cấp nhất cho học viên
muốn có không gian riêng nhưng muốn
luyện nói tiếng anh với bạn cùng phòng

*Bạn có thể nấu ăn trong phòng

PHÒNG ĐÔI

Học viên có thể tự nhiên nói chuyện
bằng tiếng anh, bởi vì phòng có thể 
ở đước 7 học viên (tối đa 2 học viên
cùng quốc tịch). 

Căn phòng có đầy đủ tiện nghi với 5
phòng ngủ và 2 phòng tắm, học viên có
thể thoải mái sử dụng phòng tắm trên
lầu hoặc dưới đất đều được.

*Bạn có thể nấu ăn trong phòng

R O O m  t y p e s (  PHÒNG Ở )

*Không được nấu ăn trong phòng
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6. HỌC HIỆU QUẢ
Trường tin rằng tìm hiểu về văn hóa là bước lớn nhất để “Phối Hợp Tương Tác” hơn. Vì vậy, trường hay tổ chức những hoạt động 
ngoại khóa bao gồm 2 mục tiêu là DU LỊCH VÀ VĂN HÓA

DU LỊCH VĂN HÓA

Bởi vì bạn ở Baguio, là nơi có rất
nhiều địa điểm tham quan như là
di sản thế giới, đi biển, leo núi và
vâng vâng ….

Trường cũng tổ chức tour để cho
bạn có thể đi tham quan những
nơi này vào cuối tuần để bạn có
thể cảm thấy thoải mái, thư giãn
hơn. ĐỪNG BỎ LỠ!!!

Nếu bạn chỉ tập trung vào học
ở trường, bạn sẽ không thể nhìn
thấy được những điều thú vị khác
ở Philippines.

Ngoài học tiếng Anh, trường muốn
bạn có thể học hỏi thêm về văn
hóa nơi đây. Bạn sẽ có được
những trải nghiệm quý giá nhất và
nó có thể thay đổi quan điểm của
bạn.
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Có 2 lý do mà agent đã giới thiệu WALES cho tôi và 
tôi đã chọn học ở đây “Không khí ấm áp như ở nhà”
& “Cuộc sống ở đây rất phong phú”. Với những lợi thế
này, tôi sẽ khuyên những người đang tìm trường học
tiếng Anh “ĐỪNG BỎ LỠ WALES!”.

Sau 3 tuần học ESL, tôi đã học 7 tuần IELTS. Trong
khoảng thời gian ấy, tiếng Anh của tôi đã được cải
thiện đáng kể hết tất cả các kỹ năng và tăng điểm số
IELTS từ 4.5 lên đến 6.5. Dù sao đi nữa, nếu không có
sự giúp đỡ của giáo viên và bạn bè, tôi đã không thể
đạt được điểm số mình mong muốn và những kỷ niệm 
khó quên.

“HÃY TỰ HÀO VỀ QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠNW!!” / Kana

Sức chứa nhỏ nên tôi có thể tương tác với nhiều bạn ở quốc tịch khác nhau. Giáo viên
và học viên rất thân thiết với nhau, nên tôi có thể kết bạn bất cứ lúc nào :)

Thỉnh thoảng ở đây bị cúp điện, ít côn trùng, Wifi kết nối rất nhanh và vị trí của trường
gần những quán cafe. Thời tiết ở đây rất tuyệt, làm cho tôi muốn học nhiều hơn nữa.

Cho những bạn cảm thấy ngại khi bước tiếp bởi vì công việc và những vấn đề khác,
chỉ trong vòng vài tháng trải nghiệm, chắc chắn bạn sẽ thay đổi quan điểm sống của
mình.

“ĐỪNG NGẠI BƯỚC TIẾP” / Bila

Trước khi tôi đến đây, có rất nhiều thứ làm tôi cảm
thấy lo lắng như là lịch học mỗi ngày, nơi ở, thức ăn,
bạn bè, mình sẽ có được gì sau khi học xong…

Nhưng sau khi đến đây, tôi cảm thấy rất tốt, tôi rất
thích lớp học nhóm, kỹ năng nói của tôi đã được cải
thiện đáng kể. Bạn bè từ những nước khác rất tốt và
thân thiện. Tôi đã có những kỷ niệm đáng nhớ với họ.

Tôi nghĩ tôi đã quyết định đúng khi chọn học 3 tháng 
ở WALES.

“ĐỪNG BỎ LỠ WALES!!” / Mei

(  CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN )

So với những trường khác thường có nhiều hơn 200 
học viên, nhưng ở WALES chỉ có khoảng 70. Giáo
viên có thể tập trung vào học viên của họ kỹ càng hơn.
Thêm vào đó, học viên có thể có mối quan hệ chặt chẽ
với giáo viên của mình.

Ở trường, học viên có thể hòa nhập với học viên ở
nước khác. Tôi đã có thể kết bạn với những bạn người
Nhật, Đài Loan, Phi và Hàn. Tôi đã có thể học hỏi thêm
rất nhiều về văn hóa Nhật, Đài Loan và những nước
khác, hoàn toàn khác với văn hóa Hàn ở Philippines.

Cho đến bây giờ, điều tuyệt vời nhất mà tôi có được ở
WALES là “bạn bè”.

“VƯỢT HƠN CẢ MỨC MONG ĐỢI” 
                                            / Olivia

“THOẢI MÁI” / Pablo

Lịch học rất hấp dẫn đối với tối: 6 giờ học cá nhân và 2 giờ học nhóm, hằng ngày trong
vòng 1 tháng. Nhưng các bạn nên nhớ đây là châu Á! Mục đích của tôi là cải thiện kỹ
năng tiếng Anh của mình trước khi đi du lịch vòng quanh châu Á, nhưng tôi đã có được
những thứ khác tốt hơn. Tôi đi du lịch mỗi ngày, ở mỗi lớp, nói chuyện với giáo viên và
bạn cùng lớp. Tôi đã gặp gỡ được văn hóa mới, ẩm thực mới, lời khuyên mới, quan điểm
mới cho cuộc sống từ những bạn người Philippines, Nhật, Hàn, Việt Nam, Đài Loan,
Trung Quốc, Ả Rập và những nước khác nữa.

Baguio là nơi rất đặc biệt, tôi đã nghĩ nó chỉ là thị trấn nhỏ nằm ẩn trong núi ở Philippines
và bạn có thể thư giãn ở đó, nhưng nó là 1 thành phố rất nhộn nhịp, có rất nhiều sự lựa
chọn về ẩm thực, và rất nhiều quán để đến khi đêm xuống. Tôi thực sự rất nhớ Baguio.
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THỨC DẬY
7:00AM

7:00AM7:30AM

8:00AM

d a i ly  s c h e d u l e

7:00AM12:00PM

7:00AM1:00PM

7:00AM5:00PM

7:00AM7:00PM

7:00AM9:00PM

7:00AM11:00PM

weekend

daytim
e

nighttim
e

7:00~8:50AM

Giờ học khác nhau phụ thuộc 

theo thời khóa biểu của bạn

11:30AM~1:30PM

Ăn tối - 5:50~6:50PM

*Thời khóa biểu trên chỉ là ví dụ, sẽ thay đổi tùy thuộc vào khóa học của bạn

(  THỜI KHÓA BIỂU HẰNG NGÀY )

ĂN SÁNG

BẮT ĐẦU HỌC

TRƯA

TIẾP TỤC HỌC

Giờ nghỉ và Giờ kết thúc khác nhau

phụ thuộc theo thời khóa biểu của

bạn
KẾT THÚC LỚP HỌC VÀ ĂN TỐI

RA NGOÀI

Chúng ta nên đi ra ngoài và áp dụng

những kiến thức đã học trong lớp

TỰ HỌC

Bạn có thể tự học ở trong các lớp

học cho 24 tiếng

GIỜ NGỦ

ĐI CHƠI

MUA SẮM

DU LỊCH

HỌC TẬP

Có rất nhiều quán cafe và nhà hàng ở Baguio

Quần áo mới hoặc cũ, mỹ phẩm…. bất cứ gì bạn muốn mua :)

Baguio là nơi trung tâm để đến những nơi khác. Không nên 

chỉ tập trung học, bạn nên tận hưởng cuộc sống ở đây.

Có thể bạn sẽ có rất nhiều bài tập về nhà… Bạn chọn học ở 

đâu bạn muốn: lớp học, phòng của bạn hoặc ở quán cafe
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hundred islands

san fernando

banaue

sagada

vigan

pinatubo volcano

abra

manila

baguio

pagudpud

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM DU
LỊCH CUỐI TUẦN

landscape
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