Lịch nghỉ lễ tháng 8
Ngày 21/8: Ninoy Aquino Holiday
Ngày 28/8: National Heroes Holiday
Ngày 31/8: Mandaeu Charter Day
Ngày 1/9: Holiday

MÓN ĂN VIỆT TRONG THỰC ĐƠN CIA
Những món ăn Việt Nam tại CIA giúp các bạn học
viên nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ nhà và tiếp
thêm năng lượng để các bạn học tập tốt hơn.
Tuần vừa rồi xin được giới thiệu món Sườn xào
chua ngọt, canh soup rau củ và thật tuyệt khi ăn
cùng cơm trắng

CHÀO ĐÓN HỌC VIÊN KHÓA 784 VÀ BUỔI ORIENTATION
Chào mừng các bạn học viên mới đến với
CIA, hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời
gian học tập hiệu quả tại đây. Ngày thứ hai
đầu tiên tại trường các bạn đã có buổi
Orientation nhằm phổ biến những quy
định, campus tour, mua sách…để chuẩn bị
sẵn sàng cho buổi học đầu tiên.

CHIA SẺ CỦA HỌC VIÊN TẠI CIA
Bạn Mỹ Hà đã có những chia sẻ rất chân thật về CIA
như sau: “Những giáo viên ở đây họ rất có trách
nhiệm cũng như là kĩ năng chuyên môn cao trong
việc giảng dạy tiếng anh. Kí túc xá của trường rất
sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi các bạn có thể yên tâm
và tận hưởng với giấc ngủ của các bạn và đặc biệt
giá cả rất là hợp lý. Chỉ còn 2 tháng nữa là tôi kết
thúc khóa học, hy vọng rằng trong 2 tháng còn lại
tôi sẽ đạt được kết quả mà tôi đã đặt ra.” Cảm ơn
những chia sẻ của Hà và mong bạn học tập thật tốt
tại CIA.
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