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Quyền lợi học viên đăng ký 
học mùa Tết 2020 

 
I. Thông tin chung: 

● Đối tượng áp dụng chính sách:  
○ Học viên The English Valley học lớp khai giảng từ 25/11 đến 15/1 
○ Học viên The English Valley đặt cọc giữ chỗ các lớp sau Tết trước 15/1 
○ Áp dụng cho học viên lớp  Chuyên Sâu lẫn lớp  Toàn Diện .  

● Chính sách bao gồm 3 chương trình ưu đãi:  
○ TEV Support  
○ Flashcards Tết  
○ Lucky money - lì xì may mắn  

 
II. Chi tiết chương trình ưu đãi:  

1. TEV Support - TEV hỗ trợ xuyên Tết:  
a. Mục đích:  

● Hỗ trợ học viên không quên tiếng Anh trong khi nghỉ Tết  
● Duy trì phản xạ, phát âm liên tục  
● Không áp lực, gò bó, học viên vẫn có thời gian riêng  
● Học từ vựng ngày Tết, cách nói chuyện nếu gặp người nước ngoài 

 
b. Hình thức triển khai:  

● Hỗ trợ học viên cài đặt phần mềm Elsa - app giúp học tiếng Anh tốt - thời 
hạn trọn đời  

● Group Facebook hỗ trợ học viên kiến thức xuyên Tết:  
○ Cung cấp kiến thức từ vựng qua hình ảnh  
○ Upload tài liệu qua website để học viên truy cập  
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● Định kỳ giảng dạy cho học viên kiến thức (2 lần/tuần), giải đáp thắc mắc 
và chia sẻ từ vựng liên quan đến Tết:  

○ Kiến thức từ vựng, ngữ pháp, mẫu câu  
○ Học đa dạng chủ đề 
○ Gửi voice messages (tin nhắn thoại) để giáo viên kiểm tra lại phát 

âm sau khi buổi học kết thúc.  
 
 

2. Flashcards Tết:  
a. Mục đích:  

● Bổ sung từ vựng liên quan đến Tết  
● Liên kết phát âm từng từ vựng qua website  
● Hình minh hoạ đẹp mắt - giúp nhớ từ vựng  

 
b. Hình thức triển khai:  

● Học viên được tặng flashcards ngay sau khi đăng ký khoá học khai 
giảng từ 25/11 đến 17/1 

● Nhân viên phòng Tư vấn - tuyển sinh  hướng dẫn cách sử dụng 
flashcards. Có thể dùng vào những việc sau:  

○ Học từ vựng  
○ Trang trí nhà cửa/mai, đào ngày Tết  
○ Chơi trò chơi cùng bạn bè  

 
 

3. Lucky money - lì xì may mắn: 
a. Hình thức triển khai:  

● Học viên khi hoàn thành 100% học phí khoá học hoặc 50% học phí khoá 
combo, sẽ được nhận lì xì từ The English Valley. 

● Bao lì xì sẽ có giá trị ngẫu nhiên 50.000đ, 100.000đ hoặc 200.000đ 
● Bao lì xì đi kèm 1 câu chúc bằng tiếng Anh vô cùng dễ thương.  


