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ĐẢM BẢO
UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG

Nỗ lực không ngừng trong hơn
40 năm hoạt động
Các đại lý trên toàn th ế giới đã chọn
MLA vì chất lượng các khóa học ngoại
ngữ, vì thương hiệu đáng tin cậy đã
đượckhẳng định, và vì sự chú ý đến
từng chi tiết trong gói đào tạo của
chúng tôi. Côngthức của MLA cho
chương trình tr ại hè là sự kết hợp độc
đáo giữa những buổi dã ngoại cảngày
và nửa ngày, chương trình hoạt động
lý thú và chương trình ngôn ng ữ đặc
biệt. Bằng cách này chúng tôi phá b ỏ
rào cản của các chương trình khóa h ọc
mùa hè truyền thống khác.
MLA làm việc với các đại lý được
chứng nhận trên toàn th ế giới. Chúng
tôi chỉ nhận học sinh theo nhóm qua
các đại lý và không nhận học viên
đăng ký trực tiếp.Chương trình London
Mile End hè 2020 (trại hè + tiếng Anh
nâng cao) ch ỉ nhận học sinh Việt nam
qua đại diện duy nhất là doan.uk .

Các chứng nhận
quan trọng
Các khóa học tiếng Anh của MLA ở UK được
chứng nhận bởi Hội Đồng Anh. Chúng tôi cũng
là thành viên của English UK, Young Learners
UK và trường Cao đẳng Trinity London. Chúng
tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc tuyệt vời để
đảm bảo tất cả các học viên đều hài lòng.
Ở Mỹ, các khóa học ngôn ngữ được chứng
nhận bởi Tổ chức Chứng Nhận Quốc Tế và
NCPSA (Hội đồng quốc gia chứng nhận các
trường tư). Hàng năm chúng tôi tham gia các
kiểm tra của Sở Y Tế New Jersey cho chương
trình tại New York, để đảm bảo tiêu chuẩn cao
về an toàn và sức khỏe cho học sinh.
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THEO DÕI
TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH

Con đường
học ngôn ngữ
MLA
Các khóa học ngôn ngữ theo
giáo trình tích hợp với kết quả
cụ thể cho mỗi trình độ. Các
giáo viên dạy theo phương
pháp tương tác được MLA
thiết kế để cho việc học dễ
dàng hơn, bài học thú vị hơn,
vui hơn, có sự tham gia nhiều
hơn. Sách bài tập của MLA
được thiết kế cho Tiếng Anh
Anh hoặc tiếng Anh Mỹ ở 5
trình độ.
•
•
•
•
•
•
•

20 buổi học tiếng Anh mỗi tuần
Kiểm tra đầu vào trực tuyến
Sách MLA TASKtime
Hồ sơ học sinh
Chứng chỉ tốt nghiệp
Báo cáo cuối khóa
CLB Chit Chat

Sách học
TASKtime

Kiểm tra đầu vào
trực tuyến

Các khóa học ngôn ngữ MLA
dựa trên phương pháp tiếp cận
giao tiếp trong ngôn ngữ, sử
dụng kết hợp các nhiệm vụ và
chủ đề để hỗ trợ học viên khi
giao tiếp. Các sách bài tập của
chúng tôi đã được soạn dựa
trên sở thích quan tâm c ủa
người học trẻ và những chủ đề
phổ biến trong học ngôn ngữ.
Học dựa trên nhi ệm vụ là cách
học mang tích sáng t ạo có thể
tóm tắt bằng thành ngữ “cuối
cùng cũng tìm ra cách đúng”
Nhiệm vụ ban đầu cho học viên
cơ hội thực sự sử dụng ngôn
ngữ tiếng Anh

Học viên sẽ làm bài kiểm tra
đầu vào trực tuyến trước khi
đi. Khi học viên đến nơi có
thể bắt đầu học ngay. Kết
quả chung của bài kiểm tra
sẽ quyết định trình độ ngôn
ngữ của học viên và cách
sắp xếp các lớp học sau đó.

MỤC TIÊU CỦA
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH

MLA
E-board

Hồ sơ
học viên

CLB
Chit Chat Club

MLA tạo điều kiện cho giáo viên tiếp cận e-board (bảng điện tử)
nhiều tính năng, trong đó có đăng ký điện tử thiết kế đặc biệt bởi
khoa chuyên ngành của chúng tôi. E-board cho phép đăng ký điểm
danh học sinh, các nội dung học trên lớp, các chủ đề học trên lớp,
các tài liệu hỗ trợ giảng dạy và theo dõi tiến bộ của từng học sinh.
Việc đánh giá này nhằm mục đích đo tiến bộ, nhấn mạnh điểm mạnh
của mỗi học sinh.

Cuối chương trình hồ sơ điện
tử sẽ được gửi cho phụ huynh
học sinh. Hồ sơ bao gồm các
bài tập và nhiệm vụ đã hoàn
thành trong các bài học, điểm
của học sinh, gợi ý cách thức
tiếp tục học sau khi hoàn thành
khóa học dựa trên những điểm
yếu đã nhận thấy trong các bài
học. Chứng nhận, với ghi nhận
từng ngày và báo cáo toàn bộ,
được phát vào cuối khóa học.

Có các khu vực dành riêng để học
viên gặp gỡ với nhân viên MLA và
tiếp tục các hoạt động lắng nghe/
hiểu/ nói trong một môi trường tự
nhiên. Cách tiếp cận này cho phép
học viên thực hành ngôn ngữ
thông qua tiếp xúc liên tục với
người bản ngữ.

Kiểm tra công nhận
Tại một số trung tâm học hè, chúng
tôi có thể tổ chức các bài thi như
Trinity GESE (Bài kiểm tra trình độ
Nói tiếng Anh). Các bài thi này là mục
tiêu tạo động lực cho các học sinh.
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AN TOÀN LÀ ƯU TIÊN
SỐ .1 CỦA CHÚNG TÔI

AN TOÀN VÀ
ĐƯỢC BẢO VỆ
MLA cam kết vì sự an toàn và lợi ích
của trẻ em. Tất cả các học viên sẽ cảm
thấy an toàn về mọi phương diện trong
chương trình mùa hè của chúng tôi. Mối
quan tâm hàng đầu luôn luôn là lợi ích
và an toàn của mỗi học viên. Tổ chức
của chúng tôi luôn thực hiện mọi bước
hợp lý để đảm bảo cho trẻ không bị tổn
hại, kỳ thị hoặc đối xử tệ, bảo đảm
quyền và trật tự để tạo ra m ột môi
trường an toàn, phù hợp cho trẻ.
• Tât cả nhân viên MLA được
kiểm tra lý lịch, bao gồm DBS,
kiểm tra tư pháp và ki ểm tra
người giới thiệu để đảm bảo phù
hợp làm việc với trẻ em
• Các nhân viên chính được đào
tạo chuyên môn về bảo vệ trẻ em

ĐỘI NGŨ CHĂM SÓC
HỌC SINH CỦA MLA
ĐỘI NGŨ HỌC THUẬT
• Giám đốc học tập
• Giáo viên

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ
•
•
•
•

Giám đốc trung tâm
Người quản lý hoạt động
Người điều phối trung tâm
Những người chủ trì hoạt động

ĐỘI NGŨ PHÚC LỢI
• Bác sỹ quốc tế tại trường có liên kết với các
bệnh viện địa phương và dịch vụ cấp cứu
• Giám đốc đời sống chuyên trách chăm sóc m ỗi
học viên
• Nhân viên túc trực buổi đêm, có trách nhi ệm
sẵn sàng mọi lúc, mọi nơi, dù ngày hay đêm,
với số liên lạc 24/7

HỌC SINH LÀ
MỐI QUAN TÂM HÀNG ĐẦU

Khi đến nơi
• Đón tiếp và trợ giúp nhóm khi đ ến tại sân bay
• Tất cả sinh viên dưới 18 tuổi phải có người
lớn đi kèm
• Nơi ở tại trường và bữa ăn nóng/đồ ăn sẵn sẽ
được cung cấp cho tất cả sinh viên khi đầu
đến trung tâm

Trong quá trình ở trung tâm
• Học viên phải luôn luôn đeo thẻ học viên, đặc
biệt là khi đi dã ngo ại vì có s ố điện thoại liên lạc
trong trường hợp khẩn cấp.
• Học viên dưới 18 tuổi không được phép rời khỏi
trung tâm mà không có ngư ời đi kèm bất kể lúc
nào.
• Tất cả các học viên dư ới 18 tuổi phải nhận thức
rằng việc tham gia các l ớp học và hoạt động là
bắt buộc.
• Các lớp học và khu vực của trường dành cho
học viên sử dụng đều được giám sát m ọi lúc
• Tiếp cận được nhân viên d ễ dàng trong ngày.
• Bảo vệ đêm giám sát cả trung tâm và nơi ở buổi
đêm

Khi rời trung tâm
• Các nhóm có người đưa ra sân bay
• Chúng tôi thu th ập phiếu phản hồi từ học
viên và Trưởng nhóm về thời gian ở tại
trung tâm.

Bảo hiểm và điều kiện y tế
• Học viên đi ra nước ngoài phải mua
bảo hiểm đi lại trong trường hợp
điều trị y tế và cấp cứu.
• Học viên phải thông báo cho chúng
tôi biết trước nếu có cần điều trị y
tế để được chăm sóc phù hợp
• Chăm sóc y tế đặc biệt với sự có
mặt của bác sĩ s ẽ sơ cứu, và nếu
cần, điều trị y tế
• Học viên có yêu cầu ăn uống đặc
biệt phải thông báo trước cho trung
tâm

TRẢI NGHIỆM
SỰ KHÁC BIỆT VỚI MLA

TRẢI NGHIỆM CỦA
MLA LÀ GÌ?
Mỗi thành viên MLA được trao quyền để tạo ra
những ngày độc đáo và đáng nhớ cho học viên.
Ví dụ, ở chương trình Miami trải nghiệm nước Mỹ
có bữa tiệc cướp biển nổi tiếng đặc trưng của
chúng tôi. Sinh viên dành m ột buổi chiều đi tìm
kho báu truy tìm những kho báu bị chôn vui của
thuyền trưởng Jack và các cướp biển khác. Buổi
tối tiếp tục có tiệc thịt nướng, học viên được
thưởng thức bữa tiệc đặc biệt với các đặc sản
vùng miền và hương vị vùng Caribe Chúng tôi k ết
thúc bằng tiệc Disco trên đảo, học viênvà nhân
viên cải trang thành cướp biển và nhảy múa dưới
bầu trời sao bên c ạnh bể bơi và t ận hưởng cuộc
sống của cướp biển.

Trải nghiệm MLA Anh, Ailen,
Mỹ, và Canada
Đến một nước nào đó cũng
có nghĩa là sống và hiểu về
văn hóa, l ịch sử và nhiều
truyền thống của nước đó.
Trải nghiệm MLA nhấn mạnh
những gì t ốt nhất của thành
phố và nước đó: khiêu vũ,
âm nhạc, ẩm thực, văn học,
phim ảnh, và nhiều điều
ngạc nhiên. Ở mỗi trung tâm
sẽ có một trải nghiệm MLA
khác nhau cho phép h ọc
viênkhám phá không kh í
thực sự của nước chủ nhà
với những khoảnh khắc kỳ
diệu: gia đình hoàng gia,
Harry Porter, Sherlock
Holmes, Romeo và Juliet,
thời đại vàng của nhạc Jazz,
Truyền thống Celtic, cao b ồi
nước Mỹ, cướp biển vùng
Caribê, bữa tiệc Hawaii...
Tất cả đều được lập kế
hoạch riêng cho m ỗi nhóm.

MLA bảo đảm gồm tất cả mọi thứ
MiniBreak
Khi thích hợp, học viên có
thể trải nghiệm một trong
những đợt nghỉ ngắn
MiniBreak đi thăm m ột
thành phố độc đáo và có
thêm điểm đến hấp dẫn!
Câu l ạc bộ Chit Chat
Có những địa điểm có sẵn
để học viên MLA có th ể
gặp đội ngũ của chúng tôi
và tiếp tục thực hành các
hoạt động nghe/hiểu/nói.
Hard Rock Cafe
Hầu hết các chương trình
Top Plus đều bao gồm một
bữa ăn ở Hard Rock Cafe
nổi tiếng thế giới phục vụ
món ăn Mỹ truyền thống
nổi tiếng từ 1971.
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Chương trình Top Plus
• Kiểm tra đầu vào Online
• Sách MLA TASKtime
• MLA E-board
• Hồ sơ MLA
• CLB Chit Chat
• 9 buổi dã ngoại nửa ngày
• 3 buổi dã ngoại cả ngày
• 4 vé vào cửa
• Bữa ăn t ại Hard Rock
Cafe

• Thẻ bữa ăn MLA trả trước
khi đi dã ngoại
• Bác sĩ tại trường
• Balo và thẻ tên của MLA
• Các chương trình giao lưu

Phòng ở

Khuôn viên trường

Phòng đôi/phòng đơn
khép kín t ại trường

Khuôn viên trường nằm trong trường
Đại học Queen Mary của London. Sự kết
hợp giữa những tòa nhà truyền thống,
lớp học hiện đại và những khu vườn
kiểu Anh đi ển hình cho khuôn viên
trường học nằm trong trung tâm thành
phố. Các lớp học nằm cách tàu điện
ngầm vài phút đi b ộ, các cơ sở chính
đều nằm trong khuôn viên trường, bao
gồm cả trung tâm thể thao đa chức
năng, nhà sinh ho ạt cho sinh viên,
phòng hội thảo rộng lớn cho các hoạt
động buổi tối, các cửa hàng, quán cafe
quán ăn trong không gian m ở với bàn
ghế và hiệu sách. Ga tàu Mile End trên
đường Central Line ở gần khuôn viên
trường và đư ờng tàu ngầm đi thẳng tới
phố Oxford chỉ mất 15 phút

Quốc tịch học sinh
Italy, China, Tunisia,
Russia, Ukraine,
Kazakhstan

Thời gian (2 tuần)

EVENING

AFTERNOON

MORNING

2/7 – 15/7/2020

DAY 1

DAY 2

DAY 3

DAY 4

DAY 5

DAY 6

Arrival

Lessons
TASKtime
book
E-Board

Lessons
TASKtime
book
E-Board

Lessons
TASKtime
book
E-Board

Lessons
TASKtime
book
E-Board

Lessons
TASKtime
book
E-Board

Half Day
London The
Orientation
Big Ben
Full Day
Learning Westminster
London
Abbey
MLA
Hyde Park
Trafalgar
Summer
& The
Square
Song
Serpentine
National
Shopping
Gallery
in Oxford
Street
Hard Rock
Cafe Shop
Welcome
Karaoke
& Dinner
Disco Party

Half Day
London
South
Kensington
Natural
History
Museum

Half Day
London
Greenwich
National
Maritime
Museum

Half Day
Tower of
London*
St. Paul’s
Cathedral

Selfie
Scavenger
Hunt

Fashion
Night
Chit Chat
Club

Light up
the Night
in London
Southbank
Centre

DAY 7

Full Day
Brighton
Walking Tour
Royal
Pavilion*

DAY 8

DAY 9

DAY 10

DAY 11

Half Day
London
Buckingham
Palace
St.James’s
Park

Half Day
Cruise on
Thames*

Half Day
London
Camden
Town Market

Half Day
London
British
Museum

Lessons
TASKtime
book
E-Board

Lessons
TASKtime
book
E-Board

Lessons
TASKtime
book
E-Board

Lessons
TASKtime
book
E-Board

Karaoke

Kahoot
Night
Chit Chat
Club

British
Celebrities
Experience

Movie Night
or Sports
at Victoria
Park

DAY 12

DAY 13

Half Day
London
Riverside
Walk
Full Day
Tate Modern
Cambridge
Gallery
Universities
and City
Walking Tour
King’s
Lessons
College*
TASKtime
book
E-Board

DAY 14

Graduation
Ceremony
&
Student
Portfolio

Packing
&
Goodbyes
Departure

British
Disco

Piccadilly
Circus
by night

MLA TOP PLUS 2 WEEKS SAMPLE PROGRAMME / * Entrance included

Farewell
Disco Party
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Tiếng Anh nâng cao
Trong chương trình này, học
sinh sẽ học cách:
• giao tiếp với người khác
trong các tình huống thực tế
• thể hiện bản thân bằng
tiếng Anh trôi chảy hơn,
chính xác hơn, tự tin hơn
• thể hiện bản thân băng
tiếng Anh trong nhiều tình
huống giao dịch khác nhau,
từ thương lượng, dùng đi ện
thoại, trình bày thuyết trình,
giao lưu xã hội.

Tiếng Anh kỹ năng
Các buổi họp
• Chủ trì, lên lịch nội dung,
kiểm soát việc thảo luận
• Tham gia, thay phiên, lắng
nghe, ghi chép
• Ngoại giao, đồng ý, không
đồng ý
Giao dịch kinh doanh
• Emails – đăng ký, văn
phong, các câu m ẫu
• ghi chú và biên bản
• Các m ẫu câu cụ thể theo
ngôn ngữ kinh doanh

Kỹ năng điện thoại
• kiểm tra và làm rõ thông tin
• kịch bản tài chính cụ thể
• nghe các gi ọng, khẩu âm
khác nhau
Trình bà y thu yết trình
• giới thiệu chủ đề một cách
hiệu quả
• liên kế và sắp xếp các ý
• kết luận
• trả lời câu hỏi
Quản l ý qui trình
• miêu tả các qui trình,
nguyên nhân và k ết quả
• phê bình, gợi ý
• quản lý chất lượng, liên tục
cải tiến
Đàm phán
• ngôn ngữ thương lư ợng,
đóng khung cuộc tranh luận
• thương lượng với các nhà
cung cấp
• thương lượng với khách
hàng
Báo cáo
• đọc nhanh báo cáo và tin
tức
• làm cách nào để báo cáo
thông tin và ý tưởng
• viết báo cáo - văn phong,
các thỏa thuận

Tiếng Anh giao tiếp

Các lợi ích:

• 5 phút đầu tiên
• kết nối giao lưu nhanh nấc thang máy
• Nói chuyện xã giao - luân
phiên
• thỏa thuận kinh doanh

•Nội dung linh ho ạt để đáp
ứng nhu c ầu học sinh với mục
tiêu rèn luyện cấu trúc ngữ
pháp, từ vựng và cách phát
âm
•Tài liệu được soạn riêng, bao
gồm tài liệu của công ty khi
cần
•Trải nghiệm, giảng viên
người bản ngữ sử dụng
phương pháp có sự tham gia,
thực hành
•Đánh giá liên t ục
•Mẫu báo cáo online được
soạn riêng, bao g ồm điểm
danh, ghi chú của giảng viên,
đánh giá ti ến bộ
•Tài liệu học online được
soạn riêng, bao g ồm tài liệu
học, tài liệu thêm, diễn đàn
học viên
•Mỗi tuần học sinh s ẽ có một
buổi luyện tập kỹ năng diễn
thuyết và phỏng vấn
•Sau mỗi chuyến dã ngoại sẽ
có một bài trắc nghiệm nhỏ về
kiến thức mới học được

Một số ví dụ về những lĩnh
vực kinh doanh khác có thể
bao gồm
• nghiên cứu trường hợp
• viết đề xuất hiệu quả
• quản lý đội nhóm
• nhận thức khác biệt văn
hóa
• thảo luận về bối cảnh kinh
tế rộng hơn

GÓI BỮA ĂN
& THẺ TRẢ TRƯỚC MLA

Ăn sáng kiểu Anh và Mỹ
Thử ăn sáng kiểu Anh với trứng,
thịt xông khói, đậu, xúc xích?
Hoặc ăn bánh kếp truyền thống
kiểu Mỹ?

Ăn nhẹ buổi chiều hoặc buối tối
Thử ăn bánh bơ khi đang xem
phim hoặc ăn một lát pizza vào
buổi tối khi đang ở câu lạc bộ Chit
chat với bạn.

Thẻ trả trước MLA
Ăn tại nhà hàng ăn nhanh yêu thích
trong khi đi dã ngoại.

Bây giờ bạn có thể,
VỚI GÓI BỮA ĂN MLA
Gói bữa ăn MLA* là gói bao gồm trong hầu hết các chương trình,
không mất thêm chi phí, sẽ cho bạn
• 1 hoặc nhiều hơn bữa sáng kiểu Anh/Mỹ/Canada
• 4 bữa ăn nhẹ chiều hoặc tối
• Thẻ trả trước MLA sẽ thay thế các bữa ăn sẵn truyền thống
khi đi dã ngoại

* Tại một số trung tâm, các thành phần trong Gói bữa ăn
có thể thay đổi và nếu điều kiện không cho phép, thẻ trả trước
có thể được thay thế bằng đồ ăn trưa gói sẵn.
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CẢM NHẬN CỦA HỌC SINH
VỀ TRẢI NGHIỆM VỚI MLA

Travelling with MLA was a
wonderful experience, I think the
best one ever! New York was my
big dream and when I arrived it
was such a thrill. I’ve met wonderful
people and made new friends; the
staff was very warm and helpful.
The college was beautiful and full
of activities. This year I’ll have the
chance to go to Los Angeles with
MLA and I’m looking forward to it!
I recommend this experience and
this staff to everyone. The MLA
team is amazing. I visited things that
were only in my dreams, and my
dreams came true!
Janet - New York Ramapo College
June 2018

Last year I had a wonderful
experience in Ireland, travelling
with MLA. Everything was amazing!
I met new people, different cultures,
and above all I learned to believe
in my dreams! This year I will still
rely on MLA for a study holiday in
London and I am sure it will be as
marvellous as last year.
Thanks MLA for making these trips
unforgettable, I will always carry
them in my heart!
Susanna - London Richmond
August 2018

My experience with MLA in
Los Angeles was full of fascinating
discoveries. The most exciting visit
was the Grand Canyon, a truly
breathtaking natural spectacle, but
the whole trip was unforgettable.
Living like a real American for two
weeks is not an everyday thing!
I got the chance to meet so many
new friends and to really improve
the language. Obviously all this
thanks to MLA’s excellent
organization!
Hassan - Los Angeles Pitzer College
October 2018

This was an incredible
experience. It gave me the chance
to meet new friends and improve
my English proficiency. Thanks to
the staff and to my new friends
I spent wonderful and unforgettable
moments, that I will always carry
with me. My time abroad was so
fulfilling that this year I decided
to repeat the adventure with MLA. I
went to England in a charming
college, it looked like a small town
for how big it was. The best
memories are of the many evenings
spent having fun with my friends
and with the staff. Thanks MLA!
Lin - Dover Duke of Yorks
July 2019

Registred Exam Centre 59583

CHƯƠNG TRÌNH DO MLA CUNG CẤP TẠI UK ĐƯỢC
CHỨNG NHẬN BỞI HỘI ĐỒNG ANH. ĐẶC ĐIỂM QUAN
TRỌNG NÀY GIÚP PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH ĐƯỢC
ĐẢM BẢO RẰNG KHÓA HỌC NGÔN NGỮ, VIỆC QUẢN LÝ
TRUNG TÂM VÀ NHÂN VIÊN, CÁC HOẠT ĐỘNG, NƠI ĂN
Ở THEO ĐÚNG TIÊU CHUẨN CAO NHẤT VỀ CHẤT
LƯỢNG, AN TOÀN VÀ ĐỜI SỐNG TỐT CHO HỌC SINH.

