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ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Các lớp học nhỏ phát triển mọi kĩ năng được giảng dạy bởi giáo viên
Mỹ
Cơ hội giao tiếp với học sinh ở các nước khác nhau

Học với máy tính ngay tại nhà hay cả khi di chuyển
Đội ngũ giáo viên có trình độ và kinh nghiệm cùng tài liệu hay thường
dùng ở Mỹ

GIỚI THIỆU CHUNG
Giáo viên tại Mỹ có
bằng cấp và kinh
nghiệm dạy tiếng
Anh

Tài liệu hay và
đẹp của
National
Geographic

Lớp học nhỏ,
tương tác
nhiều (6-8 em)

Cơ hội giao
tiếp, đọc, viết

Các câu truyện
và hoạt động
thêm thú vị

Lớp học qua
video, chat, và
màn hình tương
tác

ĐỘI NGŨ HỌC THUẬT

Tiến sỹ Linh Phùng

Tiến sỹ Natasha Garrett

Tiến sỹ về giảng dạy tiếng Anh Linh
Phùng thường nói rằng tiếng Anh và
con đường học tập đã dẫn cô tới
nước Mỹ và bao vùng đất xa xôi. Qua
chương trình tiếng Anh của Eduling,
cô muốn tạo cho các em thêm nhiều
cơ hội đi đến các vùng đất mới dù ban
đầu là trong tưởng tượng.

Tiến sỹ Natasha Garrett là nhà viết
văn, nhà thơ, và giảng viên trường
đại học. Cô có bằng tiến sỹ về giáo
dục quốc tế. Dạy và học ngoại ngữ
với cô là cách khám phá thế giới rộng
lớn này.

Thạc sỹ, NCS Oksana Moroz
Thạc sỹ và Nghiên cứu sinh về giảng
dạy tiếng Anh Oksana Moroz có kinh
nghiệm giảng dạy lâu năm tại Mỹ. Cô
tin rằng học tiếng Anh sẽ mang các
em đến nhiều chân trời mới và những
cơ hội học tập và thăng tiến trong
tương lai.

ĐỘI NGŨ HỌC THUẬT

Tiến sỹ Davi Reis
Tiến sỹ về giảng dạy tiếng
Anh Davi Reis có kinh nghiệm
giảng dạy lâu năm ở trường đại
học cũng như phổ thông ở Mỹ.

Cô giáo Lisa Burrell

Thạc sỹ Allison McLaren

Cô giáo Lisa Burrell có bằng đại
học về giáo dục phổ thông và các
chứng chỉ nghiêm ngặt về giảng
dạy tiếng Anh và các môn học
bậc phổ thông. Cô có kinh
nghiệm dạy tiếng Anh hơn
15 năm.

Cô giáo Allison có bằng thạc sỹ
về giảng dạy tiếng Anh và có
kinh nghiệm dạy tiếng Anh (và
tiếng Tây Ban Nha) cho học sinh
lớn nhỏ (8 đến 80 tuổi!) gần 25
năm nay.

ĐỘI NGŨ HỌC THUẬT

Thạc sỹ Jennifer Tober

Các giáo viên khác

Cô Jennifer có bằng cấp và kinh nghiệm
dạy tiếng Anh và luyện phát âm. Cô còn là
diễn viên chuyên nghiệp và đạo diễn
chương trình kịch Shakespeare in the
Parks ở thành phố Pittsburgh. Cô yêu thích
yoga và kiêu vũ.

Giáo viên của Eduling đều có bằng cấp và
kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh ở Mỹ và
các nước khác nhau. Các thầy cô đều liên
tục học hỏi để các lớp học của Eduling càng
ngày càng thú vị và hữu ích cho các em học
sinh các nước khác nhau.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Học ngoại ngữ đòi hỏi thời gian học liên tục và lâu
dài. Qua các bài học ngoại ngữ, học sinh cũng phát
triển các kĩ năng học thuật và kiến thức về thế giới và
các nên văn hóa khác nhau. Phụ huynh và học sinh
có thể chọn một trong những lớp học của Eduling giới
thiệu ở đây. Những lớp dưới đây phát triển các kĩ
năng nghe, nói, đọc, viết, từ vựng, ngữ pháp, và phát
âm tương đương với các cấp học của Mỹ.
Khi học xong một lớp, học sinh có thể theo lớp cao
hơn. Lớp học cao hơn thì khó hơn lớp trước ở độ khó
của bài đọc, độ phức tạp của ngôn ngữ, và khả năng
học thuật. Khi theo các lớp của Eduling, học sinh sẽ
sử dụng ngôn ngữ ngày càng tự tin và linh hoạt hơn
trong các tình huống hàng ngày và trong các hoạt
động học thuật bằng tiếng Anh.
Trước khi quyết định chọn lớp học sinh có thể làm bài
kiểm tra. BẤM VÀO ĐÂY để xem hướng dẫn bằng
tiếng Việt.

CÁC LỚP ĐANG TUYỂN SINH

PHỤ HUYNH TỔ CHỨC LỚP HỌC
Thông tin thêm Ở ĐÂY

Hs có thể truy cập vào sách, bài tập. bài kiểm tra, và trò chơi

INSIDE

TRUYỆN ĐỌC THÊM: Các câu truyên
hay bao gồm 100 truyện thiếu nhi hay
nhất mọi thời đại theo tạp chí Time)

VIDEO, MÀN HÌNH, VÀ CHAT

CÁC HOẠT
ĐỘNG NÓI
THEO CẶP

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

• Kiểm tra xếp lớp
• Kiểm tra trình độ ban đầu
• Bài kiểm tra sau mỗi chương
• Kiểm tra giữa kì
• Kiêm tra cuối kì
• Kiểm tra trình độ sau lớp học

GOOGLE CLASSROOM: TÀI LIỆU, VIẾT BÀI, HỢP TÁC, VÀ ĐIỂM SỐ
GOOGLE CLASSROOM

CÁC LỚP HỌC THEO YÊU CẦU

Đơn đăng kí lớp theo yêu cầu: https://eduling.classe365.com/form/view/selforg

QUY TRÌNH NHẬP HỌC

Điền đơn
đăng kí

Làm bài
kiểm tra

Chọn lớp

ĐƠN ĐĂNG KÍ

Đóng tiền
học phí

Lớp học bắt
đầu khi đủ
8 học sinh

https://eduling.classe365.com/form/view/registration
Hoc sinh có thể đổi lớp và thôi học trong 2 tuần đầu, nhưng học phí sẽ trừ các buổi học đó.

TUITION
Học phí đã bao gồm 25% ưu đãi cho năm 2020
Các lớp REACH và INSIDE có các mức phí như sau:

Lựa chọn 1: 45 phút một buổi, 2 buổi một tuần, 46 tuần một năm - 7.50 USD/ buổi; $690/ khóa
học (học phí gốc: $920/ khóa)
Lựa chọn 2: 90 phút một buổi học, 1 buổi học một tuần, 46 tuần một năm - 15 USD/ buổi; $690/
khóa học (học phí gốc: $920/ khóa)
Lựa chọn 3: 60 phút một buổi, một buổi một tuần, 46 tuần một năm - 10 USD/ buổi; $460/ khóa
học (học phí gốc: $575)
Chi phí sách cho REACH hoặc INSIDE là $10/tài khoản sách cho một năm.
Phụ huynh trả nửa khóa học một lần.

Phụ huynh có thể trả 1/4 khóa nhưng sẽ không được giảm 25% nếu chọn cách trả phí này.

REFUND AND PAYMENT POLICIES
Chính sách hoàn trả học phí
Khi lớp học bắt đầu, nếu học sinh xin thôi trong tuần 1-5, 70% học phí cho nửa khóa
sẽ được hoàn lại. Nếu học sinh xin thôi học vào tuần 5-10, 50% của nửa khóa học
sẽ được hoàn lại. Sau 10 tuần, thì sẽ không có hoàn học phí.
Phương thức thanh toán
Phụ huynh có thể trả học phí bằng cách chuyển khoản sang Mỹ hoặc trả bằng thẻ tín
dụng. Hóa đơn sẽ được gửi đến email của phụ huynh.
Chính sách học bù
Lịch nghỉ ngày lễ sẽ được chia sẻ. Nếu học sinh nhỡ một buổi học, học sinh có thể
xem lại ghi chú của giáo viên và ghi âm buổi học. Lớp học bù 2 tháng một lần có thể
được xếp lịch nếu có một nhóm học sinh cần học bù.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Có bao nhiêu học sinh trong một lớp?
Một lớp có thể có từ 6 đến 10 học sinh.
Học sinh sẽ được xếp lớp như thế nào?
Học sinh có độ tuổi gần nhau và có trình độ tiếng Anh tương đương sẽ học cùng nhau. Ví dụ
học sinh lớp 1-3 có trình độ tiếng Anh sơ cấp sẽ học cùng nhau.
Học sinh sẽ tương tác trên lớp thế nào?
Học sinh sẽ nhìn thấy video của nhau. Học sinh có thể nói chuyện tự do, trả lời câu hỏi, chat,
và tương tác với màn hình của giáo viên.

Học sinh có cơ hội giao tiếp nhiều trên lớp không?
Có nhiều cơ hội để học sinh giao tiếp. Cô giáo sẽ đặt câu hỏi và chú trọng khuyến khích tất cả
các em trả lời. Cũng sẽ có hoạt động để học sinh nói theo cặp hay nhóm nhỏ.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Có sự tương đồng và khác biệt gì so với lớp học trực tiếp?
Sự tương đồng là học sinh và giáo viên nghe và nhìn thấy nhau. Học sinh nhìn thấy màn
hình của giáo viên và xem video phát trên máy của giáo viên. Học sinh có thể đọc, viết,
nghe, và nói. Sự khác nhau là mọi hoạt động là qua máy tính và công nghệ ngay tại nhà.
Những công nghệ gì sẽ được sử dụng ở lớp học?
Zoom được dùng cho các bài học live hàng tuần. Học sinh cần máy tính có webcam. Học sinh
có thể nói chuyện, chat, và tương tác qua màn hình. Học sinh cũng sẽ có tài liệu thêm qua
hệ thống quản lý lớp học Google Classroom.
Giáo trình học là gì? Làm sao học sinh có thể mua giáo trình.
Giáo trình REACH và INSIDE của NXB National Geographic Learning nổi tiếng tại Mỹ sẽ được
sự dụng. Sau khi học sinh đóng tiền, Eduling sẽ mua tài khoản sách cho học sinh. Với tài
khoản sách, học sinh có thể truy cập vào sách, bài tập, bài kiểm tra, trò chơi, và một số tính
năng khác.
Học phí bao nhiêu cho mỗi lớp?
Với ưu đãi năm 2020, học phí là 7.50 USD một buổi học 45 phút. Với lớp học có 92 buổi, học
phí là 690 USD.

CÁC KÊNH THÔNG TIN KHÁC

THEO DÕI THÔNG TIN MỚI VÀ
CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRÊN
EDULING BLOG:
HTTPS://WWW.EDULING.ORG/NEWS

THEO KÊNH YOUTUBE VỚI CÁC THÔNG BÁO
VÀ VIDEO GIỚI THIỆU:

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCBF
HILTMXSVJFLLF7FEFYAG

LIKE TRANG FACEBOOK:

THAM GIA NHÓM FACEBOOK
CHO PHỤ HUYNH:

WWW.FACEBOO.COM/ED
ULINGUSA

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM
/GROUPS/EDULING/

LIÊN HỆ
Website: www.eduling.org
Email: edulingvn@gmail.com
SĐT ở Việt Nam: 0983789586
Facebook: www.facebook.com/edulingusa
Đơn đăng kí lớp học:
https://eduling.classe365.com/form/view/registration

