
Tiếp theo thì sau phần chia sẻ của Canada4learning thì chúng ta sẽ đi đến phần 
trình bày tư vấn kinh nghiệm  
hành trình du học Canada của cô Lương Phương Loan đến từ đại học Lakehead. 
 
Thì đại học là đại học công lập theo hệ nghiên cứu của tỉnh Ontario của Canada 
được xếp là một trong 10 trường đại học tốt nhất của bậc cử nhân, cũng như là 
top, 20 trường đại học trong khối ngành công nghệ thông tin của Canada top 100 
các trường đại học trên thế giới trong mạng giáo dục bền vững. Xin mời cô Loan. 
Xin chào quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Đầu tiên xin cảm ơn HSBC cùng 
Canada4Llearning đã hỗ trợ cho buổi tọa đàm về hỗ trợ cho Loan có cơ hội để 
tiếp cận với mọi người sâu sát hơn. Trước khi mà bước vào bài thuyết trình của 
Loan, Loan xin chia sẻ sơ qua những ngành nghề hoặc những triển vọng cơ hội 
nghề nghiệp sau Covid. Thế như mọi người cũng thấy, do ảnh hưởng của Covid, 
rất là nhiều chương trình học cũng như các ngành nghề sẽ thay đổi và đặc biệt là 
cho năm 2021 và trở về sau, những khối ngành, công việc mà đang được nhiều 
người quan tâm tới và cũng như thiếu nhân lực trong khối ngành này cũng như là 
những ngành về công nghệ thông tin, những ngành về vận chuyển, kỹ thuật, 
những ngành liên quan tới con người như là về nhân sự, marketing, cũng như là 
về khối ngành buôn bán online. Đây là những nhóm ngành do sự ảnh hưởng của 
Covid thì hiện tại đang trở thành hottrend hay còn gọi là đang được nhiều người 
chú ý tới. 
Lúc nãy bác Thomas có chia sẻ sơ qua về những cơ hội của du học sinh khi đến 
Canada thì Loan xin chia sẻ sâu xa hơn về những cơ hội đấy thì đầu tiên chính là 
cơ hội về vấn đề nộp hồ sơ visa dành cho các bạn sinh viên Việt Nam một cách 
dễ dàng hơn thông qua chương trình SDS là chương trình nộp hồ sơ visa của 
Canada mà không cần giấy tờ chứng minh tài chính. Thì ở đây các bạn chỉ cần 
nhận được thư mời nhập học của một trong những trường nằm trong danh sách 
SDS của chính phủ hay còn lại là hầu như các trường công lập. Tại thời điểm này 
đối với các bạn nộp hồ sơ các trường công lập ở bậc thạc sĩ tiến sĩ hay bậc cao 
đẳng cử nhân thì các bạn đều có khả năng nộp theo hình thức SDS bằng cách 
đóng tiền học phí 1 năm cho các trường các bạn theo học cũng như là nộp 
10000$ Canada cho ngân hàng bảo trợ tài chính thì ở đây chúng ta rất có may 
mắn HSBC là một trong các ngân hàng bảo trợ tài chính và cũng là ngân hàng 
duy nhất tại Việt Nam được nằm trong danh sách ngân hàng bảo trợ tài chính này 
để hỗ trợ các quý vị phụ huynh cũng như các em học sinh trong vấn đề nộp hồ sơ 
visa đến Canada. Khi mà các bạn sinh viên của mình đến Canada thì các bạn có 
cơ hội về việc làm thì cơ hội việc làm này không chỉ nằm trong quá trình các bạn 
đi học mà còn là sau khi các bạn tốt nghiệp và các bạn sẽ sử dụng chính những 
kinh nghiệm mà mình lấy được trong quá trình mình đi học và sau khi tốt nghiệp 
để tiến hành các bước về định cư nếu như mình có mong muốn trở thành công 
dân của Canada. 
 



Khi nói sâu xa hơn về những hỗ trợ về việc làm và cũng như các cơ hội về việc 
làm của các bạn sinh viên thì đầu tiên đây là những chính sách của các bạn sinh 
viên trong quá trình đi học cũng như là sau khi tốt nghiệp thì đầu tiên mình sẽ nói 
tới đó là chính sách khi mà các bạn đang đi học. Đối với các bạn du học sinh quốc 
tế các bạn được phép làm 20 tiếng 1 tuần trong thời gian mình đi học và làm toàn 
thời gian trong quá trình mình nghỉ hè hoặc nghỉ đông tại Canada. Tất cả các 
chương trình học của Canada thì đều là chương trình đi kèm đi kèm với thực hành. 
Đi kèm với thực hành ở đây là các bạn có cơ hội để tham dự các chương trình có 
liên quan đến coop hay còn được biết đến là chương trình thực hành có hưởng 
lương tại Canada và các chương trình liên quan đến internship là các chương 
trình có hưởng lương hoặc không hưởng lương tại Canada. Sau khi các bạn tốt 
nghiệp các chương trình 3 năm trở lên tại Canada thì đều có cơ hội để apply 
chương trình PGWP hay còn được biết tới là chương trình lấy visa, thị lực/ giấy 
phép đi làm sau khi tốt nghiệp và ở đây khi mà bạn được cấp phép đi làm ở 
Canada thì các bạn đều được đi làm toàn thời gian và thời gian của chương trình 
PGWP mà các bạn được đăng ký lên tới 3 năm. 
Khi mà các bạn sinh viên và phụ huynh suy nghĩ tới việc học tập tại Canada thì 
không khỏi những thắc mắc về hồ sơ xét tuyển của Canada như thế nào thì ở đây 
Loan xin chia sẻ vể tổng quan hồ sơ xét tuyển cũng như Lakehead University là 
một ví dụ điển hình khi mà xét tuyển hồ sơ Việt Nam của mình. Đầu tiên các bạn 
sinh viên cần phải kiểm tra thông tin xét tuyển của các trường đại học của khối 
ngành mình mong muốn trên website của các trường đại học hoặc các trường cao 
đẳng. Các bạn sẽ phải xem yêu cầu đầu vào đối với các trường thế nào ví dụ đối 
với những bạn đăng ký khối ngành về kinh tế, khối ngành về công nghệ thông tin 
hay kỹ thuật thì những yêu cầu đầu vào này hoàn toàn khác nhau. Các bạn cần 
phải kiểm tra thật kỹ càng để biết được rằng là mình có phù hợp cho chương trình 
mà mình đang mong muốn học hay không. Ngoài ra các bạn còn phải kiểm tra 
thời gian nộp hồ sơ xét tuyển của các trường như thế nào để mình không bị quá 
hạn nộp hồ sơ của các trường. Sau khi mà đã chắc chắn về những yêu cầu đầu 
vào cũng như thời gian nộp hồ sơ thì ở đây các bạn sẽ bắt đầu chương trình học 
bằng cách nộp hồ sơ.  
Nộp hồ sơ ở đây mình sẽ thông qua nộp thông qua những hình thức đó là các bạn 
có thể nộp trực tiếp trên website của các trường đại học hoặc là Ở đây các bạn 
sẽ nộp trực tiếp trên website của trường đại học Lakehead hoặc các bạn có thể 
sử dụng dịch vụ của đối tác của trường đại học Lakehead khi các bạn nộp hồ sơ 
vào trường.  
Sau khi các bạn nộp hồ sơ xong các bạn sẽ đợi thời gian khoảng từ 4 đến 20 tuần 
làm việc để nhận được thư mời nhập học của trường cũng như nhận được câu 
trả lời của trường về thư mời nhập học của mình. Và khi mà bạn đã có thư mời 
nhập học của trường thì bạn sẽ tiến hành nộp tiền học phí cũng như là nhận được 
hóa đơn chứng nhận là đã nhận được tiền học phí của mình rồi. Khi mà mình có 
hết tất cả những giấy tờ này thì các bạn sẽ tiến hành nộp hồ sơ về visa hay còn 
được gọi là hồ sơ thị thực của Canada. Bước cuối cùng sau khi các bạn có thị 



thực của Canada thì các bạn sẽ phải nộp hồ sơ bản gốc của mình qua Canada thì 
đối với Lakehead University các bạn chỉ cần nộp hồ sơ bằng cách đi dịch thuật và 
công chứng công các hồ sơ như học bạ passport cũng như là giấy tốt nghiệp tạm 
thời hoắc bằng tốt nghiệp tại Việt Nam và gửi sang Canada và trường lát hết để 
hoàn thành bước này. 
Trong thời kỳ Covid ở Canada, đây là một trong những câu hỏi mà Loan nhận 
được rất nhiều đó là làm thế nào khi mà các bạn sinh viên có thị thực ở Canada 
và chuẩn bị các bước bay sang Canada. Một trong những đặc điểm mà phụ huynh 
học sinh cần lưu ý đó là trên website của bộ di trú của Canada đã ghi rất rõ các 
bước này. Đầu tiên các bạn sinh viên của mình cần phải làm một bài test về Covid 
trong vòng 72 tiếng đồng hồ trước khi mình tới cửa khẩu của Canada. Tại thời 
điểm này các bạn sẽ phải có kết quả âm tính dành cho Covid và khi mà các bạn 
đã tới được cửa khẩu của Canada thì các bạn sẽ có ba đêm ở khách sạn và những 
khách sạn này đã được chứng nhận bởi chính phủ của Canada thì trong ba đêm 
này các bạn sẽ có lấy mẫu thử Covid đầu tiên tại Canada và khi mẫu thử này ra 
kết quả âm tính các bạn mới được bay đến trường hoặc đến khu vực trường mà 
các bạn sẽ đăng ký chương trình học của mình và bắt đầu chương trình cách ly 
tại trường 14 ngày thì quá trình cách ly này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào quy định 
của mỗi trường và mỗi nơi ở mà các bạn sẽ đăng ký sau này. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


