
Du lịch đảo Island Hopping

Mỗi buổi sáng từ 8:00 đến 8:15am
Lớp học miễn phí cho tất cả học viên
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CET News Letter
Our Latest News

Island Hopping là một hoạt động cuối
tuần vô cùng thú vị tại CET. Bạn sẽ được
thưởng thức những bãi biển đẹp xanh
ngát, cát trắng và khám phá cuộc sống
của vô vàn các sinh vật biển, trải nghiệm
lặn biển cùng hàng nghìn con cá mòi tại
Moalboal.

Lớp học Morning Circle

Để bắt đầu ngày mới của bạn tràn đầy
năng lượng, CET mang đến lớp
học Morning Circle cho tất cả các học
viên với những bài học nhẹ nhàng, trò
chơi thú vị sẽ giúp các bạn “cười” nhiều
hơn và là cơ hội để gắn kết các học
viên lại gần với nhau.



Q � Cảm nhận của bạn về CET sau 2 tuần học?
 
A � Giáo viên và lớp học tại đây 
rất tốt và tôi rất hài lòng về đồ 
ăn cũng như cách phục vụ của 
các nhân viên tại CET. 
CET khiến tôi có cảm giác như 
đang ở nhà của mình và nếu có 
cơ hội tôi muốn được quay trở
lại đây học tiếp.
 
Trước khi tôi đến đây, tôi nghĩ khó có thể quản lý được việc học và chăm sóc
các con tôi thật tốt cùng một lúc vì chúng quá nhỏ, nhưng CET đã chăm sóc
các con tôi rất cẩn thận. Chúng đã có những khoảng thời gian học và trải
nghiệm vui vẻ cùng giáo viên và bạn học tại đây.
 
Sau khi tốt nghiệp tại CET, các con tôi có thể tự tin để nhập học tại trường
địa phương Philippines. Cảm ơn CET rất nhiều.
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