
Đầu tiên tôi xin giới thiệu phần chia sẻ từ đối tác Canada4learning. Đối tác 
Canada4learning cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho hoạt động du 
học ở mọi cấp bậc tại Canada với đội ngũ chuyên gia người Canada có 
nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và tuyển sinh quốc tế. 
 
Tôi xin mời ông Thomas Alexander chuyên gia tư vấn cấp cao của 
Canada4learning chia sẻ về lộ trình lập kế hoạch du học Canada và các 
chính sách học bổng ở các trường đại học hàng đầu tại quốc gia này. Xin 
mời ông.  
 
Xin chào quý phụ huynh và các bạn học sinh. Một trong những đặc điểm mà 
khi mọi người nhắc đến Canada thì đó là một trong những điểm mà Canada 
trở thành một trong những nơi mà các bạn sinh viên hay tới nhất tại thời 
điểm này đó là mức chi phí hợp lý so với 1 trong 6 các quốc gia mà học sinh 
Việt Nam mình hay tới.  
 
Đặc điểm thứ 2 khi nói về Canada đó là các chính sách về định cư cũng như 
là chính sách học tập ở Canada. Đối với du học sinh quốc tế khi đến Canada, 
các bạn được quyền ở Canada sau khi mà mình tốt nghiệp. Điểm thứ 2 đó 
là các chương trình học tập của Canada được thiết kế học đi đôi với hành 
để giúp cho các bạn sinh viên Việt Nam của mình có thể lấy được những 
kinh nghiệm quý báu trong thời gian sau khi tốt nghiệp cũng như hỗ trợ dẫn 
đến việc các bạn có thể định cư ở Canada. Đối với Canada có chương trình 
là Post Graduate Work Permit hay còn được biết tới là Visa đi làm sau khi 
tốt nghiệp sẽ giúp cho các bạn sinh viên lấy được kinh nghiệm đi làm và sử 
dụng kinh nghiệm đi làm đó đến việc định cư ở Canada hoặc là sử dụng kinh 
nghiệm đấy để quay về Việt Nam để tiếp tục làm việc của mình.  
 
Khi mà đến du học ở Canada thì các bạn sinh viên của chúng ta đều cần có 
thị lực của Canada, thị lực đi du học cũng như là giấy phép học tập tại 
Canada. Để mình có thể đăng ký nhận được thị lực cũng như giấy phép học 
tập Canada thì đầu tiên các bạn du học sinh của chúng ta phải nộp hồ sơ 
vào một trong những trường ở Canada và nhận được thư mời nhập học. 
Sau khi mình đã nhận được thư mời nhập học của một trong những trường 
ở Canada, các bạn sẽ sử dụng cái thư mời nhập học đó để nộp cho thị lực 
của Canada cũng như là giấy phép học tập tại Canada và 2 giấy tờ này đều 
được cung cấp bởi nhân viên di trú của Canada.  
 
Đến với Canada4learning, chúng tôi sẽ giúp cho các bạn, quý phụ huynh và 
các em học sinh trong vấn đề lựa chọn và kế hoạch cho chương trình đi du 



học của mình. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trong vấn đề tư vấn chương trình liên 
quan đến bậc cấp 3 cao đẳng và đại học phù hợp với nhu cầu cũng như định 
hướng của học sinh phụ huynh và các hỗ trợ về dịch vụ đều được miễn phí 
cũng như là bên cạnh đó chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn phụ huynh và học 
sinh trong vấn đề các bước chuẩn bị trước khi qua Canada và các hỗ trợ 
này đề hoàn toàn miễn phí cho sự chuẩn bị của phụ huynh học sinh. 
 
Trên màn hình quý vị vừa thấy là bản đồ của đất nước Canada. Canada có 
diện tích đứng thứ 2 thế giới, tuy nhiên dân số của Canada chỉ bằng dân số 
của TPHCM và dân số Hà Nội cộng lại thế nên mọi người sẽ thấy rằng là 
tổng diện tích Canada sẽ to gấp hơn 200 lần so với đất nước Việt Nam của 
mình do đó rất nhiều nơi ở Canada đang cần lượng lao động cũng như 
những người lao động có tay nghề cao và lượng kiến thức cao đến từ du 
học sinh của chúng ta. 
 
Và ở trên bản đồ có những cái hình ảnh của những chiếc lá phong biểu 
tượng của Canada thì đây là những nơi mà Canada4learning đang có đối 
tác và có rất nhiều du học sinh Việt Nam đang học tập tại khu vực này. 
 


