BẢNG TIN TUẦN CIA

Website: cebucia.edu.vn
Email: contact@cebucia.edu.vn

NHỮNG THÔNG TIN TẠI CIA VỪA QUA

OPEN IELTS & TOEIC TEST

TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ PHILIPPINES

Với những bạn muốn thử sức và kiểm tra trình độ của bản
thân trong các bài thi cấp độ cao như Ielts cũng như Toeic,
thì CIA sẽ giúp bạn điều đó.Hình thức, đề thi mô phỏng sát
với kỳ thi chính thức, giúp bạn tiếp cận và có trải nghiệm
thực tế. Hoàn toàn MIẾN PHÍ nhưng số lượng chỉ giới hạn 30
học viên nên các bạn hãy nhanh tay đăng kí để kiểm tra năng
lực bản thân nhé.

Chính trị là điều gây tranh cãi và là mối quan ngại lớn nhất
của những bạn muốn chọn Philippines để học tiếng Anh. CIA
chỉ muốn nói rằng Cebu là thành phố cực kì an toàn, yên
bình, không bị một sự ảnh hưởng, tác động nào như những
lời truyền thông vẫn đưa tin hiện nay, lời nhắn nhủ tới tất cả
các bạn rằng hãy luôn sáng suốt, tỉnh táo để chon lọc
những thông tin chính xác, không bị tác dộng và hãy là
người đưa ra quyết định cho bản thân.

Skype: cebucia_vietnam

SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN TẠI CIA

SỐ LƯỢNG PHÒNG TRỐNG TẠI CIA

BẢN VÀNG TẠI CIA
Tuần này không thể bỏ qua được
thành tích khủng của các học viên
Việt Nam khi góp mặt và áp đảo
hoàn toàn trên top bảng xếp hạng
của CIA. Thật tự hào khi là người
Việt Nam và thể hiện được khả năng
của mình trong môi trường quốc tế.

Ký túc xá Căn hộ cao cấp
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Khách sạn
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