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We always give you the best service.

Sau 1 thời gian dài chống chọi với đại dịch 
chưa từng có, chúng ta đã dần học cách 
thích nghi trong xã hội “Bình thường 
mới” . Việc mở cửa lại trường ở xã hội 
“Bình thường mới” này mang lại cảm giác 
giống như thời điểm English Fella mới sơ 
khai vào năm 2006, khi mà rất nhiều thứ 
cần phải chuẩn bị để bắt đầu một hành 
trình mới. Mặc dù vậy, English Fella, sau khi 
hoàn tất các thủ tục pháp lý và đáp ứng tất 
cả các yêu cầu cần thiết, đã trở thành 
trường ngôn ngữ đầu tiên được chính phủ 
Philippines cho phép chính thức mở cửa 
trở lại sau đại dịch, một lần nữa minh 
chứng rằng English Fella là trường Anh 
ngữ uy tín nhất tại Philippines.

Trước điều này, tôi muốn gửi lời cảm ơn 
chân thành và sâu sắc nhất đến học viên, 
nhân viên và tất cả các bộ phận đã đồng 
hành cùng chúng tôi để đi đến được cột 
mốc quan trọng này. Theo đuổi và tạo ra 
những giá trị mới bên cạnh những giá trị 
sẵn có và duy trì nó là một thách thức, 
nhưng cùng nhau, không gì là không thể. 
Tôi luôn biết ơn vì các nhân viên của tôi 
luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để tạo ra sự 
chuyên nghiệp cao thông qua niềm đam 
mê mãnh liệt và sự cống hiến cao cả trong 
công việc.

Như thường lệ, chúng tôi sẽ luôn cố gắng 
hết mình để dìu dắt học viên và giúp các 
em hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra 
trong cuộc sống. Vì vậy, để đảm bảo rằng 
chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt nhất cho 
học viên của mình, chúng tôi đã phát triển 
một hệ thống giáo dục công nghệ hóa và 
nâng cao để phục vụ mục tiêu học tập 
toàn diện cho học viên.

"FIRST AND BEST"
Để thực hiện sứ mệnh là “Cung cấp trải 
nghiệm tốt nhất ngay từ đầu” , các nhân 
viên của English Fella luôn ghi nhớ để nỗ 
lực hết mình.

Cùng với English Fella như người bạn và 
người đồng hành trong hành trình đi tới 
ước mơ của mình, bạn sẽ có một lộ trình 
cụ thể hơn và hành trình đầy thú vị để 
hướng tới đích đến của mình.

Chúng tôi rất mong đợi để đồng hành thực 
hiện cuộc hành trình này cùng bạn.

Thư Ngỏ

KIM TAEK JUNG 
CEO, English Fella

Trân trọng,
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Tại sao chọn Anh ngữ Fella?

・Tọa lạc tại Philippines, nơi mà Tiếng Anh được sử dụng như ngôn ngữ thứ 
　2 và  là một điểm đến tuyệt vời cho du lịch
・Chỉ cách sân bay 30 phút, cách trung tâm thành phố 20 phút và khoảng 1 giờ 
　đi đến các khu Resort nghỉ dưỡng ở Mactan
・Khu vực quanh trường gần đồn cảnh sát, trạm cứu hỏa, bệnh viện, phòng 
　khám,ngân hàng, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng,  
　trường học quốc tế,…

1.  VỊ TRÍ

・Phong cách Resort nghỉ dưỡng mang đến một môi trường học tập thoải mái, 
　thư giãn
・Khuôn viên rộng rãi, với tổng sức chứa lên tới 330 học viên
・Thiết kế đa dạng các loại phòng kí túc xá khác nhau theo chuyên môn
・Cơ sở vật chất hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của trường (gần 30 tòa nhà)

2.  CẤU TRÚC

・Cung cấp các khóa học từ trình độ Sơ cấp đến Nâng cao được điều chỉnh để  đáp 
　ứng lứa tuổi, trình độ và nhu cầu của học sinh
・Các khóa học ESL, các khóa học cho trẻ em các nhóm tuổi khác nhau, các 
　khóa học cho phụ huynh, người đi kèm (người giám hộ), các khóa học Tiếng
　anh thương mại

・Các khóa luyện thi: IELTS, TOEIC, TOEFL
・Chương trình giảng dạy, giáo trình và các tài liệu giảng dạy luôn được cập 
　nhật liên tục để đưa đến mô hình giảng dạy mới nhất
・Các lớp học tự chọn nâng cao miễn phí như: Nói, Thuyết trình, Ngữ pháp, 
　Nghe nhạc Pop, TED, CNN hay nhảy Zumba
・Các hoạt động ngoại khóa: Thi đấu thể thao, Thuyết trình vào ngày “Fella 
　Day ”, Các hoạt động ngày “Fun Friday”, Tour du lịch các đảo, Tham 
　quan thành phố Cebu, Hoạt động tình nguyện,…

4.  CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY.

・EOP (Chỉ sử dụng Tiếng Anh)
・99% tỷ lệ học viên tham gia lớp học
・24-giờ mở cửa thư viện
・Chương trình giảng dạy đa dạng (từ các khóa học tiếng Anh tổng quát 
　đến các khóa học nâng cao như các khóa học về Kinh doanh và Luyện thi) 
・ Đội ngũ giáo viên được đào tạo và huấn luyện chuyên nghiệp, có trình độ
　cao
・Cung cấp các lựa chọn phong phú về phong cách sống khác nhau đáp
　ứng các nhu cầu khác nhau của các học viên khác nhau
・ Đăng kí lớp học liên tục từ học viên quốc tế

5.  MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP

・ Đáp ứng tất cả các yêu cầu của chính phủ Philippines
・Hội thảo thường xuyên từ các cấp Bộ Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy và 
　Lao động

6.  TÍNH AN TOÀN VÀ ỔN ĐỊNH

・Cung cấp đa dạng các món ăn khác nhau (Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan,
　Trung Quốc, Ả Rập), thực đơn HALAL và thực đơn cho người ăn chay
・Dịch vụ vệ sinh thường xuyên
・Miễn phí dịch vụ đón học viên mới đến về trường
・Cung cấp dịch vụ đưa học viên rời trường ra sân bay
・Hệ thống an ninh và Bảo vệ canh gác 24/7
・Hệ thống Y tế
・Dịch vụ đưa đón đến bệnh viện bởi Y tá của trường
・Hệ thống phát thanh đa ngôn ngữ
・Hỗ trợ gia hạn Visa

7.  CÁC DỊCH VỤ

・Giáo viên tốt nghiệp đại học, có chứng chỉ và được cấp phép giảng dạy, giám 
　khảo chấm thi IELTS, TOEIC, TOEFL và TKT, được công nhận bởi TESDA và 　
　nhiều giáo viên đang theo học các chương trình thạc sĩ
・Giáo viên được chia và phân bổ nhiều bộ phận khác nhau
・Anh ngữ Fella có khu đào tạo riêng với chức năng duy trì và nâng cao trình 
　độ,  chất lượng và tính chuyên nghiệp của giáo viên
・ Đào tạo chuyên sâu thường xuyên cho giáo viên từ ngày làm việc đầu tiên cho 
　đến ngày cuối cùng của họ
・ Đa dạng các chương trình đào tạo giáo viên
・Cung cấp bảo hiểm y tế cho giáo viên
・Thưởng các chuyến đi du lịch cho giáo viên

3.  HỆ THỐNG ĐÀO TẠO



We always give you the best service.

Anh ngữ Fella tự hào là sự lựa chọn tốt nhất nếu bạn đang tìm kiếm một môi trường học 
tiếng Anh với chất lượng giảng dạy cao và một không gian học tập thoải mái. 
Với khuôn viên rất rộng rãi, sinh viên có thể giải tỏa căng thẳng sau giờ học bằng cách chơi 
thể thao ở sân bóng rổ và bóng chuyền, đi bơi trong các hồ bơi lớn, đi dạo quanh khuôn viên 
theo phong cách khu nghỉ dưỡng của Fella hoặc ra ngoài ngồi nói chuyện với bạn bè ở các 
khu vực nhà bằng tre xung quanh sân trường.
Ngoài ra còn có các lựa chọn phong phú về phong cách sống khác nhau đáp ứng các nhu 
cầu khác nhau của các học viên khác nhau. Vì vậy, trường của chúng tôi là sự lựa chọn tốt 
nhất cho những học viên có nhu cầu học trong thời gian (dài nửa năm hoặc lâu hơn)
Hơn nữa, Anh ngữ Fella luôn có học viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau, điều này tạo ra 
cho học viên của chúng tôi rất nhiều cơ hội để giao tiếp tiếng Anh và học hỏi giao lưu các 
nền văn hóa khác nhau.
Cuối cùng, English Fella tự hào cung cấp đa dạng các khóa học không chỉ dành cho những 
học viên quan tâm đến Tiếng Anh Giao tiếp Tổng quát mà còn dành cho những học viên có 
nhu cầu tham gia các Khóa học Nâng cao như Khóa Tiếng anh thương mại và khóa học dành 
cho những học viên đang chuẩn bị cho các Kì Kiểm tra lấy Chứng chỉ Chính thức (IELTS, 
TOEIC, TOEFL).

Thế mạnh của Anh ngữ Fella
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Lịch sử trường

2022.04　 Trường chính thức mở cửa lại
2020.03　 Tạm ngừng hoạt động do đại dịch 
2019 　　  Nâng cấp lại cả 2 cơ sở
2018.03　 Đào tạo và tiến hành Bài kiểm tra trình 
　　　　　độ cho giáo viên
2017.09　 Đưa khóa học Ielts Review vào chương 
　　　　　trình giảng dạy (PIRC)
　　　　　Phát triển và ra mắt hệ thống Đánh giá 
　　　　　P.A.S.S
2017.06　 Trở thành đối tác IDP
2017.03　 Trung tâm đăng kí chính thức của Hội 
　　　　　Đồng Anh 
2016.01　 Đưa khóa học Toeic Đảm bảo vào 
　　　　　chương trình giảng dạy
2015.08　 Mở cửa khu Đào tạo giáo viên và quán Cafella
2015.02　 Được lựa chọn trở thành trung tâm Anh 
　　　　　ngữ của các công ty Nhật Bản

2014.12　 Kí thỏa thuận liên kết với trường Cao 
　　　　　đẳng Mary Immaculate ở Philippines
2012.11　 Nhận giải Người đóng góp cho Du 　
　　　　　lịch Hàn Quốc
2012.10　 Đưa khóa học Giao tiếp chuyên sâu: 
　　　　　ESL-6, PIC-5 vào chương trình giảng dạy
2011.08　 Kí thỏa thuận với trường Cao đẳng 　
　　　　　ERCI ở Singapore
2011.01　 Nhận giải Trường du học Anh ngữ tốt 
　　　　　nhất bởi Economic.com 
　　　　　(Công ty xuất bản)
2010.11　 Đưa khóa học Ielts Đảm bảo vào 
　　　　　chương trình giảng dạy (PIGI)
2010.07　 Nhận giải Trường du học Anh ngữ tốt 
　　　　　nhất bởi Sports Seoul.Com
　　　　　 (Công ty xuất bản)
2010.02　 Được chính thức cấp phép bởi Tổng 
　　　　　cục Du Lịch Philippines

2010.01　 Kí thỏa thuận với trường Cao đẳng 　
　　　　　Viva tại Úc. 
　　　　　Bổ sung thêm phòng Đào tạo
2009.12　 Chứng nhận từ DTI
2009.10　 Đưa các khóa học nâng cao vào 
　　　　　chương trình dạy: Tiếng Anh thương 
　　　　　mại (EBC), Khóa học giao tiếp chuyên sâu. 
2008.06　 Trở thành trường Anh ngữ lớn nhất 
　　　　　tại thành phố Cebu, Philippines
　　　　　 (Cơ sở 2 ở Talamban)
2007.01　 Đưa khóa học IELTS và TOEFL vào
　　　　　chương trình giảng dạy
2006.06　 Trường Anh ngữ đầu tiên được xây 
　　　　　dựng tại thành phố Cebu 
　　　　　(Cơ sở 1 ở Talamban)
2006.05　 Nhận giấy phép kinh doanh từ BIR
　　　　　Nhận Cấp phép từ Cục Di Trú (SSP)
2006.03     Nhận Cấp phép từ TESDA
2005.11　 Thành lập Anh ngữ Fella

2022.06 　Kỉ niệm 16 năm thành lập trường
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Thông tin tóm lược về khóa học

CL: Classic ; JS: J-Sparta ; SP: Sparta

Cơ sở

Fella 1 & 2

Fella  2

Khóa học

1 to 9 4 2 1

4 2 1 1

4 2 1

15 1

16

6

4

2 2 1

1

12

2 2 21 1

2 1 14

2 1 14

24

2 15

5 2

1 1

1:1 C 1:4 C 1:8 C 1:1 C 1:4 C 1:8 C

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

5

1 to 9

1 to 9

1 to 9

1 to 9

1.0 ↑

250 ↑

300 ↑

400 ↑

30 ↑

40 ↑

4.0 ↑

2.5 ↑

Cấp độ 2 hoặc điểm
TOEIC  400 ↑

Trình độ đầu vào/ 
Điểm số

Tổng số
giờ lớp học

ESL IELTS/TOEIC/TOEFL/EBC Lớp học
ngoài giờ 
(Tự chọn)

Tự học & Kiểm tra
từ vựng

(Bắt buộc)"

1

1
F1 (CL - 0)
     (JS - 3)
F2 (SP & JS - 3)

F1 (CL - 0)
     (JS - 3)
F2 (SP & JS - 3)

F2 (SP & JS - 3)

0

1

1

1

1

Tiếng anh giao tiếp (PIC-4)

Tiếng anh giao tiếp (PIC-5)

Tiếng anh giao tiếp (PIC-6)

Dành cho Trẻ em (JEC)

Dành cho người giám hộ (GEC)

Tiếng Anh thương mại (EBC)

IELTS toàn thời gian (PIFT)

TOEIC + ESL

TOEIC toàn thời gian

TOEFL + ESL (PPT)

TOEFL toàn thời gian (PTFT)

IELTS Đảm bảo (PIGI)

IELTS Review (PIRC)

TOEIC Đảm bảo
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Giới thiệu Khóa học IELTS

Cơ sở

PIFT (IELTS Toàn thời gian)　 PIRC (IELTS Review) PIGI (IELTS Đảm bảo)

Fella 1 & Fella 2

PIFT E: 1.0 – 2.0
PIFT D: 2.5 – 3.5
PIFT C: 4.0 – 5.0
PIFT B: 5.5 – 6.0
PIFT A: 6.5↑

1:1 lớp học IELTS (L,R,S,W) – 4h
1:4 lớp học IELTS (G,V) – 2h

1:8 lớp học IELTS (S) - 1h
(Tự chọn) Lớp học ngoài giờ - 1h

PIFT E:
1:1 lớp học ESL (G,R,S,W) - 4h

1:4 lớp học IELTS (L/R, S/W) - 2h
1:8 lớp học ESL (Mẫu câu) - 1h

(Tự chọn) Lớp học ngoài giờ - 1h

Kiểm tra đầu vào (L,R,S,W),
Kiểm tra định kì (L,R,S,W) mỗi 2

tuần hoặc mỗi 4 tuần

Mỗi Thứ hai

Không giới hạn

15 tuổi trở lên

F1: Mở cửa 24/7, tự chọn chỗ ngồi
F2: Mở cửa 24/7, chỗ ngồi chỉ định (1 ghế 1 học viên)

Không giới hạn Ít nhất 12 tuần

Mỗi Thứ hai Vào tuần được chỉ định

Kiểm tra đầu vào (L,R,S,W),
Kiểm tra định kì (L,R,S,W) mỗi 2

tuần hoặc mỗi 4 tuần

Kiểm tra đầu vào (L,R,S,W),
Kiểm tra định kì (L,R,S,W) mỗi tuần

Giờ học hàng ngày (8h); Giờ học hàng tuần (40h)

1:1 Lớp học IELTS (L,R,S,W) - 4h
1:4 Lớp học IELTS (G,V) - 2h
1:8 Lớp học IELTS (S) - 1h

(Bắt buộc) Lớp học ngoài giờ - 1h

1:1 Lớp học IELTS (L,R,S,W, Coaching) - 5h
1:4 Lớp học IELTS (G,V) - 2h

(Tự chọn) Lớp học ngoài giờ - 1h

PIRC D: 2.5 – 3.5
PIRC C: 4.0 – 5.0
PIRC B: 5.5 – 6.0
PIRC A: 6.5↑

PIGI D: 4.0 (Điểm đảm bảo 5.5)
PIGI C: 5.0 (Điểm đảm bảo 6.0)
PIGI B: 5.5 (Điểm đảm bảo 6.5)
PIGI A: 6.0 (Điểm đảm bảo 7.0)

Fella 2 Fella 2

Điểm đầu vào

Lịch học

Số giờ học

Kiểm tra

Ngày bắt đầu

Thời gian khóa học

Độ tuổi

Thư viện



curriculum

We always give you the best service.

Giới thiệu Khóa học TOEIC

Cơ sở

Điểm đầu vào

Lịch học

Số giờ học

Kiểm tra

Ngày bắt đầu

Thời gian khóa học

Độ tuổi

Thư viện

TOEIC + ESL TOEIC Toàn thời gian TOEIC Đảm bảo

Fella 1 & Fella 2

250 300

1:1 Lớp học TOEIC (L,R) – 2h
1:1 Lớp học ESL (G,S) – 2h

1:4 Lớp học ESL (G/R, S/L) – 2h
1:8 Lớp học ESL (Mẫu câu hoặc S) – 1h

(Tự chọn) Lớp học ngoài giờ - 1h

Kiểm tra đầu vào (TOEIC LR + ESL S),
Kiểm tra định kì (TOEIC LR + ESL S) mỗi 

4 tuần

Mỗi Thứ hai

Không giới hạn

15 tuổi trở lên

F1: Mở cửa 24/7, tự chọn chỗ ngồi
F2:  Mở cửa 24/7, chỗ ngồi chỉ định (1 ghế 1 học viên)

Không giới hạn Ít nhất 12 tuần

Mỗi Thứ hai Vào tuần được chỉ định

Kiểm tra đầu vào (TOEIC LR),
Kiểm tra định kì (TOEIC LR) mỗi 

4 tuần

Kiểm tra đầu vào (TOEIC LR),
Kiểm tra định kì (TOEIC LR) mỗi tuần

Giờ học hàng ngày (8h); Giờ học hàng tuần (40h)

1:1 Lớp học TOEIC (L1, L2, R1, R2) - 4h
1:4 Lớp học TOEIC (L/R, G/V) - 2h

1:8 Lớp học ESL (Mẫu câu hoặc S ) – 1h 
(Bắt buộc) Lớp học ngoài giờ - 1h

1:1 Lớp học TOEIC (L1, L2, R1, R2) - 4h
1:4 Lớp học TOEIC (L/R, G/V) - 2h

1:8 Lớp học ESL (Mẫu câu hoặc S) – 1h 
(Tự chọn) Lớp học ngoài giờ - 1h

TOEIC D: 300-495 (Điểm đảm bảo +150)
TOEIC C: 500-645 (Điểm đảm bảo 700)
TOEIC B: 650-795 (Điểm đảm bảo 800)
TOEIC A: 800↑ (Điểm đảm bảo 900)

Fella 1 & Fella 2 Fella 2



First & Best
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Cơ sở

Điểm đầu vào

Lịch học

Số giờ học

Kiểm tra

Ngày bắt đầu

Thời gian khóa học

Độ tuổi

Thư viện

(PPT) TOEFL + ESL (PTFT) TOEFL Toàn thời gian

Fella 1 & Fella 2

30 40

1:1 Lớp học TOEFL (L,R) – 2h
1:1 Lớp học ESL (G,S) – 2h

1:4 Lớp học ESL (G/R, S/L) – 2h
1:8 Lớp học ESL (S) – 1h

(Tự chọn) Lớp học ngoài giờ – 1h

Kiểm tra đầu vào (L,R,S,W),
Kiểm tra định kì (L,R,S,W) mỗi 4 tuần

15 tuổi trở lên

F1: Mở cửa 24/7, tự chọn chỗ ngồi
F2:  Mở cửa 24/7, chỗ ngồi chỉ định (1 ghế 1 học viên)

Không giới hạn

Mỗi Thứ hai

Giờ học hàng ngày (8h); Giờ học hàng tuần (40h)

1:1 Lớp học TOEFL (L,R,S,W) - 4h
1:4 Lớp học ESL (G/R, S/L) – 2h

1:8 Lớp học ESL (S) – 1h
(Tự chọn) Lớp học ngoài giờ – 1h

Giới thiệu Khóa học TOEFL



curriculum

We always give you the best service.

Cơ sở

Điểm đầu vào

Lịch học

Số giờ học

Kiểm tra

Ngày bắt đầu

Thời gian khóa học

Độ tuổi

Thư viện

Fella 1 & Fella 2

Cấp độ 2 hoặc thang điểm TOEIC từ 400

1:1 Lớp học EBC (L&V,R,S,W,G) – 5h
1:4 Lớp học EBC (Thuyết trình Tiếng Anh, Cùng nói về Thương Mại) – 2h

(Tự chọn) Lớp học ngoài giờ – 1h

Kiểm tra đầu vào (L&V,R,S,W,G),
Kiểm tra định kì (L&V,R,S,W,G) mỗi 4 tuần

15 tuổi trở lên

F1: Mở cửa 24/7, tự chọn chỗ ngồi
F2:  Mở cửa 24/7, chỗ ngồi chỉ định (1 ghế 1 học viên)

Không giới hạn

Mỗi Thứ hai

Giờ học hàng ngày (8h); Giờ học hàng tuần (40h)

Giới thiệu Khóa học Tiếng Anh Thương mại (EBC)



First & Best
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Tiếng Anh Tổng quát – Khóa học giao tiếp chuyên sâu (PIC)

Cơ sở

Điểm đầu vào

Lịch học

Số giờ học

Kiểm tra

Ngày bắt đầu

Thời gian khóa học

Độ tuổi

Thư viện

PIC - 4 PIC - 5 PIC - 6

Fella 1 & Fella 2

Cấp 1-9

1:1 Lớp học ESL (G,R,S,L) – 4h
1:4 Lớp học ESL (G/R, S/L) – 2h

1:8 Lớp học ESL (Mẫu câu hoặc S) – 1h
(Tự chọn) Lớp học ngoài giờ - 1h

1:1 Lớp học ESL (G,R,S,S,L) – 5h
1:4 Lớp học ESL (G/R) – 1h

1:8 Lớp học ESL (Mẫu câu hoặc S) – 1h
(Tự chọn) Lớp học ngoài giờ - 1h

1:1 Lớp học ESL (G,R,S,S,L,W) – 6h
1:8 Lớp học ESL (Mẫu câu hoặc S) – 1h

(Tự chọn) Lớp học ngoài giờ - 1h

Kiểm tra đầu vào (G,R,S,L),
Kiểm tra định kì (G,R,S,L) mỗi 4 tuần

15 tuổi trở lên

F1: Mở cửa 24/7, tự chọn chỗ ngồi
F2:  Mở cửa 24/7, chỗ ngồi chỉ định (1 ghế 1 học viên)

Không giới hạn

Mỗi Thứ hai

Giờ học hàng ngày (8h); Giờ học hàng tuần (40h)



curriculum

We always give you the best service.

Khóa học trẻ em (JEC) / Người giám hộ (GEC)

Cơ sở

Điểm đầu vào

Lịch học

Số giờ học

Kiểm tra

Ngày bắt đầu

Thời gian khóa học

Độ tuổi

Thư viện

Fella 1 & Fella 2

Cấp 1-9

5-15 tuổi

Thư viện dành riêng cho trẻ em

Không giới hạn

Mỗi Thứ hai

Khóa học trẻ em (JEC)

1:1 Lớp học ESL (G,R,S,L,W,V) – 6h
(Tự chọn) Lớp học ngoài giờ - 1h

Kiểm tra đầu vào (G,R,S,L,W,V),
Kiểm tra định kì (G,R,S,L,W,V) mỗi 4 tuần

Giờ học hàng ngày (7h); Giờ học hàng tuần (35h)

Người giám hộ (GEC)

Kiểm tra đầu vào (G,R,S,L),
Kiểm tra định kì (G,R,S,L) mỗi 4 tuần

Giờ học hàng ngày (5h); Giờ học hàng tuần (25h)

1:1 Lớp học ESL (G,R,S,L) – 4h
(Tự chọn) Lớp học ngoài giờ - 1h
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Một trong những hoạt động bổ ích từ 
Anh Ngữ Fella là “Sports Competition – 
Hoạt động Thi Đấu thể thao” (bóng rổ, 
bóng chuyền và bơi lội) vào các ngày 
Thứ Sáu tuần đầu tiên của Tháng.

Vào các kì nghỉ Hè và nghỉ Đông, khi có 
học viên trẻ em, trường sẽ tổ chức “Kids’ 
Fun Friday” vào các ngày Thứ Sáu tuần 
thứ hai của tháng. Học viên sẽ cùng tham 
gia vào các trò chơi khác nhau và trả lời 
các câu đố bằng sử dụng tiếng Anh.

“Fun Friday” – là hoạt động vui nhộn và 
mang tính đoàn kết, hòa đồng, được tổ 
chức vào các ngày Thứ Sáu tuần thứ ba 
của Tháng. Học sinh tham gia vào các trò 
chơi khác nhau và trả lời các câu đố bằng 
sử dụng Tiếng Anh.

Trường tổ chức “Fella Day” – thuyết trình sử 
dụng Power Point trong khoảng 5 phút, được 
tổ chức vào các ngày Thứ Sáu tuần thứ tư của 
tháng. Hoạt động này giúp học viên thể hiện 
khả năng thuyết trình và rèn luyện kỹ năng 
tiếng Anh của mình trước đám đông.

Các hoạt động Thứ Bảy

Hoạt động "Island Hopping – Du lịch các đảo" vào các ngày Thứ Bảy tuần đầu tiên của tháng. 
Hoạt động này cho phép học viên trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt diệu của vùng biển/ 
đảo Cebu và các món ăn từ hải sản địa phương tại đây.

Hoạt động "Cebu City Tour – Du lịch vòng quanh thành phố Cebu" vào các ngày Thứ Bảy tuần thứ hai của tháng. 
Học viên có thể trải nghiệm các địa điểm du lịch nổi tiếng nằm ngay trong lòng thành phố, sau đó sẽ kết thúc 
bằng một bữa tối thịnh soạn ở nhà hàng nằm trên cao với view ngắm nhìn toàn thành phố Cebu về đêm.

Hoạt động “Volunteer Work – Chuyến đi thiện nguyện” diễn ra vào các ngày Thứ Bảy tuần 
cuối cùng của tháng. Hoạt động này mang đến cho học viên môi trường để giúp ích cộng 
đồng như công việc từ thiện tại địa phương/ các vùng cao.

Các hoạt động Thứ Sáu

Các hoạt động Ngoại khóa của trường



We always give you the best service.

Thời gian biểu hàng ngày

6:50 – 7:50

8:00 – 8:50

9:00 – 9:50

10:00 – 10:50

11:00 – 11:50

11:50 – 1:00

1:00 – 1:50

2:00 – 2:50

3:00 – 3:50

4:00 – 4:50

5:00 – 5:50

5:50 – 7:00

7:00 – 7:40

7:40 – 7:50

8:00 – 8:50

9:00 – 9:50

Bữa sáng

Lớp Đọc 1:1

Lớp Nhóm 1 (1:4)

Lớp Nhóm 2 (1:8)

Lớp Nghe 1:1

Bữa trưa

Lớp Nhóm 3 (1:4)

Lớp Ngữ pháp 1:1

Thời gian tự học

Lớp Nói 1:1

Lớp học tự chọn hoặc tự học

Bữa tối

Thời gian tự học

Bài kiểm tra từ vựng

Thời gian tự học

Thời gian tự học

PIC- 4
6:50 – 7:50

8:00 – 8:50

9:00 – 9:50

10:00 – 10:50

11:00 – 11:50

11:50 – 1:00

1:00 – 1:50

2:00 – 2:50

3:00 – 3:50

4:00 – 4:50

5:00 – 5:50

5:50 – 7:00

7:00 – 7:40

7:40 – 7:50

8:00 – 8:50

9:00 – 9:50

Bữa sáng

Lớp Ngữ Pháp 1:1

Lớp Nhóm 1 (1:4)

Thời gian tự học

Lớp Nói (1) 1:1

Bữa trưa

Lớp Nhóm 2 (1:8)

Lớp Nghe 1:1

Lớp Đọc 1:1

Lớp Nói (2) 1:1

Lớp học tự chọn hoặc tự học

Bữa tối

Thời gian tự học

Bài kiểm tra từ vựng

Thời gian tự học

Thời gian tự học

PIC-5 (Khóa học  giao tiếp chuyên sâu)
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Thực đơn

Phục vụ riêng cả thực đơn HALAL và thực đơn cho Người ăn chay

• Phục vụ bữa ăn dạng Buffet.
• Luôn có các món ăn lành mạnh Healthy trên Menu.
• Chúng tôi luôn sử dụng nước khoáng khi chuẩn bị các nguyên liệu nấu ăn.

• Thực đơn cho 7 tuần bao gồm các món ăn phổ biến cho học viên quốc tế.
• Phục vụ 3 bữa ăn trong ngày (Chủ Nhật – Thứ Bảy) trong 365 ngày.
• Phục vụ Bánh mì, Súp, Trái cây, Ngũ cốc, Sữa, Nước trái cây, Cháo cho các
   bữa ăn Sáng.

• Phục vụ các món ăn đa dạng các khẩu vị mang tính quốc tế
 (Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Phương Tây, Ả Rập).



We always give you the best service.

Quy mô 

Các khóa học

Tỷ lệ học viên quốc tế

Lớp học tự chọn (5pm)
(mở lớp phụ thuộc vào

số lượng học viên đăng kí)

Phong cách sống

Kí túc xá

Thư viện

Hàn: 27%, Nhật: 28%, Đài Loan: 25%, VN: 15%, Khác: 5%

Fella 1

120 học viên

11 khóa học
(ESL, JEC, GEC, EBC, IELTS, TOEIC, TOEFL)

Ngữ pháp, kịch bản Hài kịch, Bài hát Pop, Thuyết trình, Bài nói,
Zumba (chỉ Thứ 2-4-6)

Chỗ ngồi tự chọn

Phòng đơn
(Phòng đơn cao cấp, Phòng đơn tiêu chuẩn, 

Phòng đơn dùng chung Toilet với phòng bên cạnh)
Phòng đôi
Phòng ba

Classic:
•   Thứ 2-Thứ 6: 5pm - 10pm
•   Thứ 7 & ngày trước Lễ: 2am (CN)
•   CN & các ngày Lễ: 5am - 10pm

J-Sparta: 
•  Thứ 4 & Thứ 6: 5pm - 10pm
•  Thứ 7 & ngày trước Lễ: 2am (CN)
•  CN & các ngày lễ: 5am - 10pm

Fella 2

Phòng đơn
Phòng đôi
Phòng ba

1:1 (Chỗ ngồi chỉ định)

Sparta: Không được ra ngoài
•   Thứ 2-Thứ 6 (Trừ khi sử dụng Coupon): 5pm - 10pm
•   Thứ 7 & ngày trước Lễ: 2am (CN)
•   CN & các ngày Lễ: 5am - 10pm

J-Sparta: 
•   Thứ 4 & Thứ 6: 5pm - 10pm
•   Thứ 7 & ngày trước Lễ: 2am (CN)
•   CN & các ngày Lễ: 5am - 10pm

Ngữ pháp, kịch bản Hài kịch, Bài hát Pop,
Thuyết trình, Bài nói,Zumba (chỉ Thứ 2-4-6)

IELTS, TOEIC, CNN, TED

14 khóa học
(ESL, JEC, GEC, EBC, IELTS, TOEIC, TOEFL + IELTS &

 TOEIC Đảm bảo & khóa IELTS Review)

220 học viên

Sự khác nhau giữa  Fella 1 and Fella 2
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Campus
English Fella

1st



Campus
English Fella

2nd

We always give you the best service.



We always give you the best service.

https://www.englishfella.com

Sitio Highway11, Brgy Talamban, Cebu City, Philippines　T. 032-520-32741st Campus Tigbao Brgy Talamban, Cebu City, Philippines　 T. 032-344-08812nd Campus

Facebook EN
Official Instagram Vietnamese Instagram

YouTubeFacebook VN


