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- NỘI QUY NÀY ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ HỌC VIÊN, KHÔNG AI NGOẠI LỆ.  

- PHỤ HUYNH NÀO QUÁ NUÔNG CHIỀU CON => LỚP HỌC NÀY KHÔNG THÍCH HỢP. 

- NẾU THẬT SỰ MUỐN ĐƯỢC HỌC Ở ĐÂY ĐỂ TIẾN BỘ,  

VUI LÕNG ĐỌC THẬT KỸ VÀ LÀM THEO ĐÖNG NHỮNG ĐIỀU GHI TRONG NỘI QUY NÀY. 

- NẾU KHÔNG HÀI LÕNG  ẤT KỲ 1 TRONG NHỮNG ĐIỀU GHI TRONG NỘI QUY NÀY,  

VÀ CẢM THẤY  NỘI QUY QUÁ KHẮT KHE, VUI LÕNG ĐỪNG ĐĂNG KÝ VÌ  

CÓ RẤT NHIỀU CHỖ DẠY ANH VĂN,  

NÊN KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI HỌC Ở ĐÂY! 

- MỘT KHI ĐỒNG Ý VÀ ĐĂNG KÝ HỌC, KHÔNG ĐƯỢC KHIẾU NẠI NẾU HỌC VIÊN BỊ PHẠT VÌ VI PHẠM NỘI QUY. 

 

1. Lễ phép: Khi nói chuyện với Cô hoặc người lớn, phải ‘dạ, thưa’ trước, rồi mới trả lời. 

Khi vào lớp hoặc khi ra về, phải chào Ông, Bà (Ba Mẹ của Cô).  

Phải thưa ‘Thưa Ông / Bà / Cô con mới đến’ hoặc ‘Thưa Ông / Bà / Cô con về’.  

Không được nói ‘Con về luôn nha Ông / Bà / Cô’. 

Khi thấy Cô đang nói chuyện với khách, phải chào khách và giữ im lặng.  

2. Học phí:  

Có thể xin đăng ký đóng trước học phí 2 hoặc 3 tháng (đối với phụ huynh thường xuyên quên) 

hoặc chậm nhất là vào ngày 1 tây hàng tháng. Có biên lai, học viên mới được vào lớp.  

Vui lòng không gặp hoặc gọi điện cho Cô để nói ‘cho bé vào học rồi chút đóng sau’.  

NẾU KHÓ CHỊU VỀ VIỆC PHẢI ĐÓNG HỌC PHÍ VÀO NGÀY 1 HÀNG THÁNG,  

VÀ VỀ VIỆC CON/ EM KHÔNG ĐƯỢC VÀO LỚP VÌ CHƯA CÓ  IÊN LAI, VUI LÒNG ĐỪNG ĐĂNG KÝ!  

Học viên không được hoàn học phí, không được bảo lưu học phí sau khi đã đăng ký. 

Học viên cũ: vào học đầu tháng hay giữa tháng: đều phải đóng học phí nguyên tháng. 

 

Lớp được sắp xếp  

theo thứ tự từ thấp đến cao.  

Dành cho HS HỌC PHÍ / 1THÁNG 

(7 buổi / 1 tháng) 

BUỔI HỌC (1 buổi = 1 tiếng 15 phút) 

Lớp sơ cấp TOEFLibt 8 Lớp 3, 4 600.000 đồng (7 buổi) Thứ BA và thứ NĂM (4h45 chiều – 6h tối) 

Lớp sơ cấp TOEFLibt 7  Lớp 5, 6 600.000 đồng (7 buổi) Thứ HAI và thứ TƯ (4h45 chiều – 6h tối) 

Lớp sơ cấp TOEFLibt 6 Lớp 6, 7 600.000 đồng (7 buổi) Thứ BA và thứ NĂM (6h tối – 7h15 tối) 

Lớp sơ cấp TOEFLibt 5  Lớp 7, 8 600.000 đồng (7 buổi) Thứ HAI và thứ TƯ (6h tối – 7h15 tối) 

Lớp CHUYÊN IELTS 4 Lớp 8, 9, cấp III, SV 600.000 đồng (7 buổi) Thứ HAI và thứ TƯ (7h15 tối – 8h30 tối) 

Lớp CHUYÊN IELTS 3 HS cấp III, SV 600.000 đồng (7 buổi) Thứ BA và thứ NĂM (7h15 tối – 8h30 tối) 

Lớp CHUYÊN IELTS 1 (L,S) HS cấp III, SV 700.000 đồng (7 buổi) Thứ HAI và thứ TƯ (8h30 tối – 9h45 tối) 

Lớp CHUYÊN IELTS 2 (R,W) HS cấp III, SV 700.000 đồng (7 buổi) Thứ BA và thứ NĂM (8h30 tối – 9h45 tối) 

Lớp 12 –LTĐH – NGỮ PHÁP HS cấp III, SV 500.000 đồng (3 buổi) Thứ SÁU (6h tối – 8h30 tối)  

(học liên tục 2 tiếng rưỡi / 1 buổi) 

Lớp LUYỆN THI VÀO LỚP 10 HS lớp 9  300.000 đồng (3 buổi) Thứ SÁU (8h30 tối – 9h45 tối) 

PHỤ ĐẠO NGỮ PHÁP  HS TOEFL 5,6 Miễn phí Thứ SÁU (5h chiều – 6h tối) 

 Đọc k  cách giải th ch chư ng tr nh học   sách học của từng  ớp ở trang sau. 

 Lớp được sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao:  
TOEFLibt 8 là thấp nhất, rồi đến 7, 6, 5, IELTS 4, 3. Lớp IELTS 1, 2 là cao nhất.  

Học viên học lớp IELTS 3, 4: khoảng 6 tháng là có thể chuyển sang học lớp chuyên IELTS 1, 2. 

 Học viên thắc mắc không biết nên học lớp nào => emai  Cô để hỏi: captainbearschool@yahoo.com  

  hoặc vào trang web:  www.captainbearschool.com đặt câu hỏi ở mục thắc mắc. 

Cô không gặp riêng từng phụ huynh/ học viên để tư vấn.   Học thử: 100.000 đ/ 1 buổi 
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3. Đi học đúng giờ: Bạn nào đi học trễ (vì lý do phải đi học môn khác, hoặc nhà xa), phải đăng ký với Cô.  

Nếu không đăng ký mà đến trễ, sẽ không được vào lớp (hoặc sẽ    phạt đứng tương ứng với số ph t đi trễ .  

Nếu đến trễ vì kẹt xe hay vì bất kỳ lý do gì, phụ huynh phải vào lớp, xin phép Cô, nói rõ lý do vì sao  é đến trễ.  

 

4. Sắp giày / dép ngay ngắn   

 

5. Nghỉ học phải xin phép: Phụ huynh phải gọi điện cho Cô đ  xin phép. KHÔNG ĐƯỢC NHỜ BẠN XIN GI M.  

PHỤ HUYNH CŨNG KHÔNG ĐƯỢC NHẮN TIN CHO CÔ XIN NGHỈ đ  tránh trường hợp bé sử dụng điện thoại của 

phụ huynh và trốn học đi chơi mà gia đình không  iết. 

Số điện thoại của Cô: 090 8888 576. (Trên 18 tuổi, được phép gọi điện / nhắn tin trực tiếp cho Cô).  

Khi xin phép, PHẢI nói rõ họ tên, học lớp nào. Sinh viên: nghỉ không xin phép => bị phạt 20 quyển tập. 

Học viên dưới 18 tuổi: Nếu không có Ba / Mẹ xin phép, hôm sau, không được vào lớp (hoặc b  phạt đứng suốt buổi học). 

Phải xin phép trước buổi học của ngày kế tiếp. Nghỉ học 2 ngày trong 1 tháng sẽ không được tiếp tục học. 

PHỤ HUYNH PHẢI CHỊU HOÀN TOÀN TR CH NHIỆM VỀ VIỆC NGHỈ HỌC CỦA CON MÌNH. 

CÔ KHÔNG CÓ TR CH NHIỆM GỌI ĐIỆN LẠI CHO PHỤ HUYNH ĐỂ HỎI LÝ  O VÌ SAO    NGHỈ. 

 

6. Phải mang đầy đủ SÁCH + VỞ khi đến lớp:  

QUÊN ĐEM SÁCH / VỞ, HỌC VIÊN    phạt 5 quy n t p.  

Sách học: Học viên tự đi mua sách (ở các nhà sách), Cô không bán sách hoặc mua giùm. Khuyến khích: mua sách gốc.  

Nếu không có thời gian ra nhà sách, học viên có th  ghé tiệm Ch  Thắm đ  mua đ ng giáo trình học ở đây. 

Đ a chỉ: 65/39 Đường Tăng Nhơn  h   hường  hước Long B Q  (Tiệm  hotocopy Bảo Kha  

Điện thoại: 039 865 6842, gặp ch  Thắm (giao sách t n nhà Q9 và Thủ Đức) 

 

7. Bút: Không dùng bút mực vì sẽ làm lem mực lên ghế. Không sử dụng gôm và bút xóa trong giờ học.  

Nếu viết sai, chỉ việc gạch bỏ và ghi lại đ  tiết kiệm thời gian và ghi chú th t nhanh những điều Cô giảng.  

Ghế: Muốn di chuy n ghế: phải đứng ra khỏi ghế rồi đẩy. Không được vừa ngồi, vừa kéo ghế. => Phạt 5 quy n t p 

Không vì muốn đi tắt, mà di chuy n bàn ghế. Phải đi vòng ra phía trước hoặc phía sau. Vi phạm, nộp 5 quy n t p. 

 

8. Giờ kiểm tra + bài kiểm tra: 15 ph t đầu hoặc cuối mỗi buổi học. 

a. Bài ki m tra chỉ là những gì đã học hôm trước. Phải học bài th t kỹ. Nếu ki m tra: sai 1 c u =>  phạt nộp 1 quyển tập; 

B  phát hiện quay cóp trong lúc ki m tra, học viên sẽ được nghỉ ngơi 6 tháng. 

b. Khi nghỉ học buổi trước, học viên phải mượn bạn t p vở chép bài (hoặc điện thoại, email, FB đ  hỏi Cô) đ  buổi hôm sau 

ki m tra  ình thường như những bạn khác. Học viên không được viện  ý do ‘Hôm trước nghỉ, nên hôm nay không biết 

phải kiểm tra g ’.  Nếu viện lý do này, học viên    phạt 10 quyển tập. 

c. Nếu vì lý do nào đó mà vắng mặt giờ ki m tra hôm trước,học viên phải tự giác xin Cô làm ki m tra lại ngay ngày hôm sau.  

d. Trong 1 tháng, nếu thiếu 1 bài ki m tra => học viên    phạt 15 quyển tập. 

e. Học viên nghỉ học có xin phép, nhưng chưa chép  ài và chưa học  ài ngày đó =>  học viên    phạt 10 quyển tập. 

f. Phụ huynh / học viên vui lòng không nói với Cô: ‘Hôm trước bé nghỉ, tuần này đi học bù ngày nào được?’ 

Cô không có trách nhiệm dạy bù nếu học viên nghỉ học vì bất kỳ lý do nào từ phía học viên. 

g. Nếu bất ngờ có thiên tai (bão..) hoặc cúp điện đột xuất: học viên được nghỉ và không học bù. 

h. Số tập học viên nộp phạt, s  được dành để quyên góp cho trường học / những bạn có hoàn cảnh khó khăn.  

Tập PHẢI là TẬP 4 Ô LY dành cho học sinh tiểu học. 

 

9. PHẢI LÀM  ÀI TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP: Xem lịch học k  để chuẩn bị bài: 

1. Khộng biết  àm cũng cứ mạnh dạn chọn đại a/b/c/d. 

2. Kiểm tra đáp án ở cuối sách 

3. Tổng kết: đúng bao nhiêu trên tổng số câu. 

=> Vào lớp, nghe Cô giảng bài, sửa bài  

=> Như vậy, s  tiếp thu kiến thức tốt mà không trở thành ‘cái máy chép bài’.  

=> Thiếu 1 trong 3 bước trên => Học viên phải nộp phạt: 1  quyển tập 
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10. Phụ đạo ngữ pháp: chỉ miễn phí cho học viên nào có đăng ký học 1 lớp chính trong tháng đó.  

Thứ sáu : 5h chiều – 6h tối : dành cho học viên lớp TOEFLibt 5, 6: học ngữ pháp căn  ản: chia thì   t p viết đoạn văn. 

 

11.  Trang phục: Tất cả học viên phải mặc kín đáo: quần hoặc đầm/ váy phải từ đầu gối trở xuống.  

Áo phải đủ dài đ  phủ quần lưng xệ. Không mặc quần có túi sau có đính hột (sẽ làm rách ghế). Vi phạm: đền 1 cái ghế. 

Học viên nữ: không mặc áo dây . Tóc: gọn gàng, tóc mái không phủ mắt. => Vi phạm, phạt 5 quy n t p 

Học sinh phổ thông: móng tay cắt ngắn sạch sẽ và không được sơn móng tay.=> Vi phạm, phạt 5 quy n t p 

 

12.   Tư thế ngồi học: Ngồi thẳng lưng và không chống cằm. Vi phạm: phạt 2 quy n t p. 

 

13.   Giữ gìn vệ sinh: Không viết lên bàn, ghế, tường => Vi phạm, học viên b  phạt 20 quy n t p. 

  Bỏ rác đ ng nơi quy đ nh, giữ vệ sinh khi đi toilet  => Vi phạm, học viên b  phạt 10 quy n t p.  

  Không nhai chewinggum trong lớp => Vi phạm, phạt 5 quy n t p. 

 

14. Điện thoại di động: Khi vào lớp, phải tắt điện thoại di động. Nếu quên tắt, chuông reo/rung, b  phạt 20 quy n t p. 

  

15. Gởi xe: 3.000 đ/ 1 chiếc. Học viên phải giữ thẻ xe cẩn th n. 

 

16. Lịch học: Phải nh n l ch học và làm theo đ ng l ch học Cô phát hàng tháng ( www.captainbearschool.com ) 

  Học viên mới lẫn học viên cũ: phải xem kỹ l ch học.  

  Email / facebook cho Cô xin l ch học của tháng và hỏi Cô những gì  mình không rõ trong l ch học trước khi đến lớp.  

Không được tròn xoe mắt nh n Cô và nói: ‘Em  à học viên mới nên không biết phải chuẩn bị g .’ //  

  cũng không được nói ‘Tháng trước em nghỉ, không có lịch học, nên không biết chuẩn bị g ’! 

 => Vi phạm: phạt 10 quyển tập. 

 

17. Đón trẻ đúng giờ: Phụ huynh đón trẻ đ ng giờ vì Cô không còn thời gian đ  trông trẻ! 

 

18. GI O TRÌNH: được ghi rõ trong tờ lịch học của từng lớp 

Nhắc lại: Học viên tự đi mua sách(ở các nhà sách).  

Cô không bán sách hoặc mua giùm. 

Khuyến khích: mua sách gốc.  

 

Đ a chỉ tiệm Bảo Kha: 65/39 Đường Tăng Nhơn  h   hường  hước Long B Q  (Tiệm Bảo Kha  

Điện thoại: 039 865 6842, gặp ch  Thắm (giao sách t n nhà Q9 và Thủ Đức) 
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GIẢI THÍCH CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA TỪNG LỚP:  

Lớp được sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao: TOEFLibt 8 là thấp nhất, rồi đến 7, 6, 5, IELTS 4, 3. Lớp IELTS 1, 2 là cao nhất.  

Học viên học lớp IELTS 3, 4: khoảng 6 tháng là có thể chuyển sang học lớp chuyên IELTS 1, 2. 

 

Lớp s  cấp TOEFibt 8 : Nhận học viên lớp 3, 4 phổ thông (8, 9 tuổi). Học sách Speaking–Toeflibt. Mỗi tháng học  

1/2 bài. Mục tiêu: phát  m   nghe-ngắt-đọc được theo đ a   trả thuộc   ng bài mẫu   Lồng ngữ pháp căn bản: thì hiện tại đ n, hiện 

tại tiếp diễn và tư ng  ai đ n.  Học sinh lớp này chưa cần phải đi học phụ đạo ngữ pháp. 

 

 

Lớp s  cấp TOE Libt  :  Nhận học viên  ớp 5, 6 phổ thông ( , 10 tuổi . Học sách Speaking–Toeflibt. Mỗi tháng học  

0.5 - 1 bài (tùy độ dài mỗi bài). Mục tiêu: phát  m   nghe-ngắt-đọc được theo đ a   trả thuộc   ng bài mẫu   Lồng ngữ pháp  ớp 6 

theo chư ng tr nh mới của Bộ Giáo Dục. Tập dịch đoạn văn. Học sinh lớp này chưa cần phải đi học phụ đạo ngữ pháp. 

 

 

Lớp s  cấp TOE Libt  :  Nhận học viên từ  ớp 6, 7 phổ thông. Học sách Speaking - Toeflibt.  Mỗi tháng học 1 bài. Mục tiêu: phát 

 m   nghe-ngắt-đọc được theo đ a   trả thuộc   ng bài mẫu   Lồng ngữ pháp  ớp   theo chư ng tr nh mới của Bộ Giáo Dục + tập 

dịch đoạn văn   đọc hiểu truyện ngắn tiếng Anh. Học sinh  ớp này nên đi học thêm lớp phụ đạo ngữ pháp vào thứ sáu (5h chiều đến 

 h tối . 

 

 

Lớp TOE Libt  : Thích hợp cho học viên lớp 6, 7, 8 phổ thông. Học Speaking - Toef ibt. Mục tiêu:  

phát  m   nghe - ngắt - đọc theo đ a   dịch   trả thuộc   ng bài mẫu    ồng ngữ pháp  ớp   theo chư ng tr nh mới của Bộ Giáo Dục 

  đọc hiểu truyện ngắn tiếng Anh + lồng IELTS quyển 10 (k  năng nghe . Học sinh  ớp này nên đi học thêm phụ đạo ngữ pháp vào 

thứ sáu (5h chiều đến  h tối . Sinh viên mất căn bản nên học lớp này. 

 

 

Lớp IELTS 4: Thích hợp cho học sinh lớp 8, 9, cấp III và sinh viên. Giải đề IELTS trong quyển IELTS 13 (0.5 test / tháng).  

 + Trắc nghiệm 3  đề thi vào lớp 10    đọc hiểu truyện ngắn tiếng Anh. 

 

Lớp IELTS 3 : Thích hợp cho học sinh cấp III và sinh viên. Giải đề IELTS trong quyển IELTS 11. 

Học đủ 4 k  năng: nghe, nói, đọc, viết (1 test / tháng)  

 

Lớp chuyên IELTS 1: Học 2 k  năng: Listening   Speaking . Tốc độ nhanh h n  ớp IELTS 3: Một tháng giải 2 tests. 

 

Lớp chuyên IELTS 2: Học 2 k  năng: Reading   Writing. Tốc độ nhanh h n  ớp IELTS 3: Một tháng giải 2 tests. 

 

Lớp 12 - LUYỆN THI ĐẠI HỌC – NGỮ PHÁP: Học sinh lớp 10, 11, 12 và sinh viên: muốn học chuyên về ngữ pháp thì học lớp này. 

 

Lớp LUYỆN THI VÀO LỚP 10: Thích hợp cho những bạn đang học lớp IELTS 4 muốn giải thêm đề luyện thi vào lớp 10. 

 

Lớp phụ đạo ngữ pháp  : dạy ngữ pháp và tập viết đoạn văn ngắn.  

Sách học: quyển 60 BÀI LUẬN TIẾNG ANH THÔNG DỤNG – Trần Văn Hải 



CAPTAINBEARSCHOOL.COM - NỘI QUY NĂM HỌC MỚI (3/5/2021 – 28/4/2022) 

 
 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

     PHẢI NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ NÀY KHI ĐÓNG HỌC PHÍ 

ĐỂ CHỨNG TỎ MÌNH ĐÃ ĐỌC KỸ NỘI QUY VÀ CÓ THÀNH Ý MUỐN ĐƯỢC HỌC Ở ĐÂY,  

PHẢI ĐIỀN T  Đ N N Y Ở NH    H N  ĐIỀN TRON  SÂN  I T TH    PT IN    R  

N U V N  Ố TÌNH ĐIỀN Đ N TRON  SÂN  I T TH   

hoặc NĂN NỈ XIN ĐƯỢC VÀO HỌ  TRƯỚC RỒI NỘP Đ N S U   NỘP 20 QUYỂN T P  

Mẫu: Tôi tên_Nguyễn Ngọc  An_, (là phụ huynh của học viên_Nguyễn Ngọc   ch  ung__)_. 

Nay xin đăng ký cho (con) tôi học lớp TOEFL5. (Gia đ nh) tôi đã đọc k  và cam kết làm theo nội quy trên. 

TÔI XIN NHẤT TRÍ VỀ VIỆC ĐÓNG  HỌC PHÍ VÀO NGÀY    1     HÀNG THÁNG  

ĐỒNG Ý KHÔNG KHIẾU NẠI NẾU (CON /EM) TÔI KHÔNG ĐƯỢC VÀO LỚP VÌ  

CHƯA CÓ  IÊN LAI HOẶC VI PHẠM C C NỘI QUY KH C. 

Gia đ nh tôi cũng xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc nghỉ học của con/em m nh. 

PHỤ HUYNH/HỌC VIÊN TRÊN 18 TUỔI,VIẾT TAY THEO MẪU TRÊN(ĐỦ 6 DÒNG)VÀO NHỮNG DÒNG KẺ  ÊN  ƯỚI 

 

 

 

 

 

 

 

     => Ngày___ tháng___ năm 2021      

             Ký tên (ghi rõ họ tên) 

VUI LÕNG ĐỌC KỸ NỘI QUY VÀI LẦN NỮA TRƯỚC KHI KÝ TÊN VÀO ĐƠN NÀY. 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

PHẦN THÔNG TIN HỌC VIÊN ( ẮT  UỘC PHẢI ĐIỀN ĐẦY ĐỦ : 

Họ tên học viên :_________________________________________________________Cân nặng__________Chiều cao ______ 

Sinh  :_Ngày_____tháng_____năm___________________________________________________________________ 

Hiện đang học : Lớp/năm________________Trường:________________________________Khoa_______________________ 

Địa chỉ liên lạc :___________________________________________________________________________________________ 

Email học viên :______________________________________số điện thoại___________________________________________ 

Sở thích  :___________________________________________________________________________________________ 

Họ tên Cha :______________________________________số điện thoại__________________ nghề nghiệp______________ 

Họ tên Mẹ :______________________________________số điện thoại__________________ nghề nghiệp______________ 


