
 

 

Your Organization 

Your business tag line here. 

Cebu English Center trang bị cho 

các bé đầy đủ về tất cả các kỹ 

năng tiếng Anh như Nghe, Nói, 

Đọc, Viết, Phát âm, Tự tin nói 

tiếng Anh, phản xạ… trong đó 

chú trọng hơn về kỹ năng Nghe 

Nói và phản xạ. Tất cả các lớp 

đều được giảng dạy bằng tiếng 

Anh bằng phương pháp mới, 

trang thiết bị hiện đại, giáo viên 

sử dụng phương pháp tương tác 

nhằm khuyến khích bé tham gia 

vào quá trình học tập thông qua 

các hoạt động vui chơi và các bài 

tập thú vị, giúp bé nhớ và thực 

hành ngay trên lớp. 

Học phí: 500K/tháng      

8 buổi / 1.5 giờ mỗi buổi 

 Chi tiêt xem thêm http://english.cebuenglish.info 

Hotline 0939 81 61 38 - Cô Thắm 
 

39/15 Đường 102, P. Tăng 

Nhơn Phú A, Quận 9 

KHÓA HỌC VÀ LUYỆN THI TOEIC 300 - 650 

Thời gian học  Số buổi học  Khai giảng  Học phí 

Mỗi tuần 2 buổi, 
hoặc cuối tuần hoặc 

theo lịch riêng  

8 buổi/tháng     
1.5 giờ/buổi  

Thường 
xuyên 

Khóa học: 800K 
Luyện thi: 1.000K 

Cam kết lớp học tối đa 10 học viên, giáo viên kinh nghiệm 10 năm, tận 
tâm, giáo trình cập nhật 

KHÓA HỌC VÀ LUYỆN THI IELTS CĂN BẢN 2.5 - 5.5 

Thời gian học  Số buổi học  Khai giảng  Học phí 

Mỗi tuần 2 buổi, 
hoặc cuối tuần hoặc 

theo lịch riêng  

8 buổi/tháng     
1.5 giờ/buổi  

Thường 
xuyên 

Khóa học &  luyện 
thi: 1.000K 

Cam kết lớp học tối đa 10 học viên, giáo viên kinh nghiệm 10 năm, tận 
tâm, giáo trình cập nhật 

Tiếng Anh trẻ em 

6-13 tuổi 
Khóa ESL 

Giải pháp giao tiếp 

bằng tiếng Anh 

Dạy kèm 

tiếng Anh 

tiểu học, 

trung học cơ 

sở, trung học 

phổ thông 

 

Học phí: 500K/tháng 

8 buổi / 1.5 giờ mỗi buổi  

* Các lớp cao hơn vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn thêm 

`
 



650K/tháng 


