
Chào mừng quý vị đã đến với buổi tọa đàm hôm nay về chủ đề chuẩn bị 
hành trình du học Canada trong và sau thời kỳ Covid- 19 do HSBC tổ chức. 
Trước bối cảnh tình hình Covid đang diễn ra phức tạp thì chúng tôi rất cảm 
ơn và trân trọng sự góp mặt của quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Tôi 
tên là Nguyễn Thanh Trang hiện là trưởng bộ phận marketing phân khúc 
HSBC Premier rất vinh dự là người dẫn chương trình trong buổi tọa đàm 
này. Về phía diễn giả, tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện ngân hàng Việt 
Nam cô Lê Hà Thanh Xuân trưởng bộ phận chiến lược sản phẩm phân khúc 
khách hàng cao cấp HSBC Premier. Về phía diễn giả khách mời hôm nay 
chúng tôi hân hạnh mời đến đây hai đại diện trong số các đối tác giáo dục 
của HSBC để chia sẻ về kinh nghiệm du học Canada. Ông Thomas 
Alexander chuyên gia tư vấn cấp cao và là đại diện tổ chức du học 
Canada4learning. Cô Lương Phương Loan đại diện tuyển sinh đại học 
Lakehead Canada. Thưa quý vị hoạch định tương lai học vấn của con luôn 
là mối quan tâm lâu dài và cần sự chuẩn bị chu đáo của gia đình và Canada 
là một trong những điểm đến du học lẫn làm việc lý tưởng của rất nhiều học 
sinh sinh viên hiện nay. Tuy nhiên tình hình Covid đang diễn biến phức tạp 
và đã tác động không nhỏ đến các hoạt động kết nối quốc tế cũng như là kế 
hoạch du học con em quý khách, đặc biệt là đời sống hiện tại của những du 
học sinh. Thì trước những trăn trở đó, tọa đàm sẽ cập nhật tình hình du học 
mới nhất tại quốc gia này trong bối cảnh covid 19 và sau covid-19, cụ thể thì 
các diễn giả của chương trình sẽ chia sẻ về tổng quan nền giáo dục Canada, 
kinh nghiệm hành trình du học Canada và đặc biệt hơn quý khách sẽ nhận 
được thông tin về đặc quyền hỗ trợ du học của HSBC Premier dành cho con 
quý khách qua chương trình này. Thì để mở đầu phần trình bày của các diễn 
giả, xin có một lưu ý chung dành cho quý khách đó là nếu quý khách nào có 
những thắc mắc hay những câu hỏi cần gửi đến chương trình thì vui lòng 
nhập câu hỏi vào phần Q&A để đặt câu hỏi và phần giải đáp các câu hỏi sẽ 
được thực hiện sau phần chia sẻ của các diễn giả toạ đàm và cuối buổi toạ 
đàm và trước khi rời khỏi màn hình thì hệ thống cũng sẽ dẫn quý vị đến phần 
khảo sát nhỏ. Chúng tôi mong quý vị góp ý để chúng tôi có thể thực hiện tốt 
hơn trong các chương trình sau. 


