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Vài$nét$về$VietAbroader$
Tiếp sức mạnh cho thế hệ trẻ Việt Nam
SỨ%MỆNH%
Sứ+mệnh+của+VietAbroader+là+[ếp+thêm+sức+mạnh+cho+
thế+ hệ+ trẻ+ Việt+ Nam+ để+ đóng+ góp+ vào+ sự+ phát+ triển+
bền+ vững+ của+ đất+ nước.+ Chúng+ tôi+ tổ+ chức+ những+
chương+ trình+ về+ giáo+ dục+ và+ chuyên+ môn+ để+ trang+ bị+
cho+ thế+ hệ+ trẻ+ Việt+ Nam+ kiến+ thức,+ quan+ hệ+ và+ giúp+
các+ bạn+ đạt+ được+ nhiều+ thành+ fch+ trong+ học+ tập+ và+
cho+bản+nhân.+Chúng+tôi+cũng+duy+trì+một+cộng+đồng+
trực+tuyến+để+các+thành+viên+có+thể+chủ+động+chia+sẻ+
kinh+nghiệm+của+mình.++

THÀNH%VIÊN%
VietAbroader+ được+ điều+ hành+ bởi+ các+ thành+
viên+có+năng+lực+và+cam+kết+gắn+bó+từ+khắp+các+
trường+ đại+ học+ trên+ thế+ giới.+ Với+ cơ+ hội+ đó,+
cùng+sự+liên+kết+rộng+rãi+của+du+học+sinh,+với+rất+
nhiều+nguồn+trợ+giúp+và+kinh+nghiệm+được+chia+
sẻ,+ VietAbroader+ đã+ trở+ thành+ cầu+ nối+ giới+ trẻ+
Việt+Nam+với+thế+giới+cũng+như+nền+kinh+tế+Việt+
Nam+với+thế+giới.+

HỘI$THẢO$VIETABROADER$2014$
Dự%án%

Chi%4ết%

Địa%điểm%

Năm%

Hội%thảo%du%học%VietAbroader%
(VAC)%

• Là+hội+thảo+có+quy+mô+toàn+quốc+lớn+nhất+Việt+Nam+được+điều+hành+bởi+học+sinh+sinh+
viên,+đáp+ứng+nhu+cầu+của+hơn+1200+học+sinh+trung+học+

Việt+Nam+

Hàng+năm,+từ+
2005+

Việt+Nam+

Từ+2008+

Việt+Nam+

Từ+2008+

Trực+tuyến+

Từ+2007+

Hoa+Kỳ+

Từ+2010+

• Hướng+dẫn+và+chia+sẻ+kinh+nghiệm+về+quá+trình+nộp+đơn+vào+các+trường+đại+học+Hoa+Kỳ,+
xin+học+bổng,+viết+luận+và+các+kỳ+thi+chuẩn+
• Triển+lãm+du+học+với+sự+góp+mặt+của+đại+diện+từ+60+học+viện+Hoa+Kỳ+
Hội%thảo%kinh%doanh%
VietAbroader%(VABC)%

• Là+hội+thảo+kinh+doanh+lớn+nhất+Việt+Nam+tổ+chức+bởi+sinh+viên,+đáp+ứng+nhu+cầu+của+hơn+
200+sinh+viên+đại+học++và+các+chuyên+gia+trẻ+
• Thảo+luận+trực+[ếp+về+các+vấn+đề+kinh+tế+cấp+fnh+và+kinh+doanh+liên+quan+đến+thị+
trường+Việt+Nam+trong+nhiều+lĩnh+vực+khác+nhau+
• Bữa+trưa+thân+mật+cùng+các+nhà+lãnh+đạo+của+ngành+công+nghiệp+

Câu%lạc%bộ%VietAbroader%
(VA%Club)%

• Các+hoạt+động+học+tập+và+ngoại+khóa+cho+hàng+trăm+học+sinh+trung+học+được+lựa+chọn+tại+
Việt+Nam+
• Các+bài+thuyết+trình+hàng+tháng+về+kỹ+năng+viết,+hùng+biện+và+chuẩn+bị+cho+đại+học+

VAPedia%

• Cơ+sở+dữ+liệu+trực+tuyến+và+miễn+phí+về+quy+trình+nhập+học+đại+học,+trường+học,+và+học+
bổng+
• Gồm+hơn+200+bài+viết+về+nhập+học,+hỗ+trợ+tài+chính,+cuộc+sống+ở+nước+ngoài,+thị+thực+

Hội%thảo%Hướng%nghiệp%
VietAbroader%(VACC)%

• Kết+nối+các+công+ty+và+tổ+chức+hoạt+động+tại+Việt+Nam+với+sinh+viên+và+các+chuyên+gia+làm+
việc+ở+nước+ngoài+

Các$hoạt$động$của$VietAbroader$
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Sự#kiện#
&##
Số#liệu#

Sự#kiện#&#Con#số#
• Thành+lập+vào+tháng+3+năm+2004;+Được+công+nhận+bởi+Bộ+Giáo+dục+Hoa+Kỳ+
năm+2007+và+được+cấp+phép+là+tổ+chức+phi+lợi+nhuận+bởi+bang+New+York+
vào+tháng+2+năm+2008+
• 45.000+thành+viên+đăng+ký+
• 50.000+lượt+thăm/+300+thành+viên+trực+tuyến+mỗi+ngày+
• 118+trường+cao+đẳng+và+đại+học+tại+các+nước+Mỹ,+Anh,+Singapore,+và+
Canada+
• 30+trường+THPT+trên+khắp+Việt+Nam+
• 8+dự+án+

HỘI$THẢO$VIETABROADER$2014$
Sự+hòa+nhập+nhanh+chóng+của+Việt+Nam+vào+nền+kinh+tế+thế+giới+trong+môi+trường+giáo+
dục+quốc+tế+còn+hạn+hẹp+đã+tạo+nên+một+sự+thiếu+thốn+nghiêm+trọng+về+người+lãnh+đạo+có+
chất+lượng.+Du+học+được+coi+là+một+chìa+khóa+chủ+lược+để+đào+tạo+những+người+lãnh+đạo+
trẻ+cho+Việt+Nam.++
+Tuy+vậy,+sinh+viên+Việt+Nam+không+có+được+nhiều+nguồn+thông+[n+hữu+ích+và+thiết+thực+
hỗ+trợ+họ+chuẩn+bị+cho+quy+trình+tuyển+sinh+một+cách+tốt+nhất.+Các+dịch+vụ+tư+vấn+tư+nhân+
đắt+đỏ+khiến+nhiều+học+sinh+có+chất+lượng+không+[ếp+cận+được.+Thiếu+sự+hướng+dẫn+và+
quyền+truy+cập+những+công+cụ+có+ích+này,+các+bạn+trẻ+thường+gặp+khó+khăn+trong+quá+trình+
tuyển+sinh+của+các+trường+đại+học+trên+thế+giới,+bất+chấp+niềm+đam+mê+và+khả+năng+học+
vấn+ của+ mình.+ Điều+ này+ dẫn+ đến+ sự+ lãng+ phí+ tài+ năng+ không+ đáng+ có,+ kéo+ dài+ sự+ không+
công+bằng+và+đe+dọa+khả+năng+phát+triển+bền+vững+của+Việt+Nam.+
+ VietAbroader+ mong+ muốn+ đáp+ ứng+ được+ nhu+ cầu+ cấp+ thiết+ về+ nền+ giáo+ dục+ có+ chất+
lượng+qua+Hội+thảo+thường+niên+về+du+học.++

VietAbroader%và%%
Nhu%cầu%Du%học%

! 16.098+ sinh+ viên+ Việt+ Nam+ nhập+ học+ tại+ các+ trường+ đại+ học,+ cao+ đẳng+ Hoa+ Kỳ+ trong+
năm+ 2012/2013,+ chiếm+ 2%+ số+ lượng+ sinh+ viên+ quốc+ tế,+ tăng+ 3.4+ %+ so+ với+ năm+
2011/2012,+gấp+10+lần+lượng+du+học+sinh+tại+Hoa+Kỳ+năm+1998/1999.+
! Việt+Nam+xếp+thứ+3+trong+cộng+đồng+học+sinh+quốc+tế+tại+các+trường+cao+đẳng+cộng+
đồng+và+thứ+8+trong+các+nước+có+du+học+sinh+tại+Hoa+Kỳ.++
! 2/3+số+lượng+sinh+viên+Việt+Nam+du+học+tại+Mỹ+là+tự+túc.+
Nguồn:'Báo'cáo'năm'2012'–'2013'của'Viện'Giáo'dục'Quốc'tế''
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Đối%tác%của%
VietAbroader%

HỘI$THẢO$VIETABROADER$2014$

98%%+các+bạn+học+sinh+sẵn+lòng+

Hội+thảo+du+học+được+mong+đợi+
nhất+tại+Việt+Nam+
Hội$thảo$VietAbroader$

giới+thiệu+Hội+thảo+VietAbroader+
đến+người+khác+

2000%người+tham+dự+triển+lãm+

du+học+buổi+chiều+tại+hai+hành+phố+
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“Du'học'sinh'Việt'Nam'tại'Hoa'Kì'nổi'bật'về'chất'lượng'và''thành'qch'học'tập,'cho'dù'các'em'
học'tại'các'trường'cao'đẳng'cộng'đồng,'trong'thời'gian'gần'đây'đã'thúc'đẩy'hợp'tác'giáo'
dục'của'Hoa'Kì,'hay'là'các'em'tham'dự'các'chương'trình'sau'đại'học,'nghiên'cứu'sinh.'Thực'
tế'cho'thấy,'sự'xuất'sắc'trong'thành'qch'học'tập'của'du'học'sinh'Việt'Nam'tại'Hoa'Kì'là'một'lí'
do'rất'lớn'vì'sao'180'đại'diện'của'hơn'80'trường'đã'đến'đây'hôm'nay'để'gặp'các'em.”'
David%B.%Shear+

Đại+sứ+Hoa+Kỳ+tại+Việt+Nam+
Hà+Nội,+Việt+Nam+
22/07/2012+

“Bằng' việc' chia' sẻ' những' câu' chuyện' và' kinh' nghiệm' quý' giá' trong' quá' trình' xin' nhập' học' và' con'
đường'dãn'tới'thành'công'tại'các'trường'đại'học'tại'Hoa'Kì,'du'học'sinh'Việt'Nam'đã'xây'một'cây'cầu'
kết' nối' hai' nền' văn' hoá' và' tạo' cảm' hứng' cho' những' thế' hệ' học' sinh' aếp' theo' trong' tương' lai.'
VietAbroader' đã' trang' bị' cho' thế' hệ' trẻ' Việt' Nam' với' những' hiểu' biết' cần' để' đáp' ứng' và' đạt' được'
những'aêu'chuẩn'của'giáo'dục'Hoa'Kì,'nhằm'nâng'cao'hiểu'biết,'phát'triển'đất'nước'và'tăng'cường'
mối'quan'hệ'giữa'hai'nước.”'
An%T.%Le+

Tổng%Lãnh%sự%Hoa%Kỳ%%
TP.%Hồ%Chí%Minh,%Việt%Nam%
21/07/2012%

Nhận%xét%về%VietAbroader%

HỘI$THẢO$VIETABROADER$2014$
Mục%4êu:%
• Khuyến+khích,+đào+tạo+học+sinh+sinh+viên+Việt+Nam,+đặc+biệt+là+các+bạn+có+kinh+
tế+khó+khăn,+có+khả+năng+cạnh+tranh+hơn+trong+việc+tuyển+sinh+và+xin+học+bổng+
tại+các+trường+ở+Mỹ+
• Đẩy+mạnh+sự+gắn+kết+lâu+dài+giữa+sinh+viên+trong+và+ngoài+nước,+những+nhà+
lãnh+đạo+tương+lai+của+Việt+Nam++trong+các+lĩnh+vực+văn+hóa,+kinh+tế,+chính+trị+
• Tăng+cường+hiểu+biết+trong+các+vấn+đề+giáo+dục+quốc+tế+đối+với+sinh+viên+Việt+
Nam+
• Giúp+những+sinh+viên+đã+được+nhận+chuẩn+bị+cho+xin+visa+Mỹ+và+thành+công+cả+
về+mặt+học+tập+và+xã+hội+tại+các+trường+tại+Mỹ+

Hội$thảo$$
Du$học$
VietAbroader#

Thiết%lập%dự%án%và%Đối%tượng%hướng%đến:%
• Hội+thảo+VietAbroader+2014:+Chuyền+Đuốc+là+sự+nỗ+lực+hợp+tác+giữa+học+sinh+
sinh+ viên+ Việt+ Nam+ trong,+ ngoài+ nước,+ và+ các+ chuyên+ gia+ giáo+ dục.+ Hội+ thảo+
được+tổ+chức+bởi+tổ+chức+phi+lợi+nhuận+VietAbroader+điều+hành+bởi+học+sinh+
sinh+viên.+Đối+tượng+hướng+đến+là+các+bạn+trẻ+từ+15ó22+tuổi,+đại+diện+cho+lớp+
lãnh+đạo+Việt+Nam+trong+tương+lai+ở+tất+cả+các+lĩnh+vực.+
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Chiến$lược$
•

Các+buổi+chia+sẻ+kinh+nghiệm+và+kiến+thức+của+sinh+viên+đang+học+tại+Mỹ+để+giúp+đỡ+người+tham+gia+đi+đúng+hướng+
để+đạt+được+sự+chấp+thuận+của+các+trường+đại+học.+

•

Các+chuyên+đề+bao+gồm+ôm+hiểu+học+bổng+và+trợ+giúp+kinh+tế,+vượt+qua+các+kỳ+thi+đầu+vào,+viết+các+bài+luận+độc+
đáo+và+tăng+khả+năng+lãnh+đạo+để+tạo+fnh+cạnh+tranh+cho+người+tham+gia.+

•

Các+buổi+thảo+luận+và+buổi+nói+chuyện+của+khách+mời+đưa+ra+các+vấn+đề+mà+giới+trẻ+Việt+nam+phải+đối+mặt+như+
chảy+máu+chất+xám+hay+làm+quen+với+môi+trường+nước+ngoài.++
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08:40ó09:20 +Lễ+khai+mạc+–+Bài+phát+biểu++
09:25ó09:40 +Tổng+quan+về+nền+giáo+dục+Hoa+kỳ+
09:45ó10:00+ +Trao+đổi+về+cuộc+sống+sinh+viên+
10:05ó10:45 +Cơ+hội+học+bổng+và+việc+chọn+trường+

Chương$trình$
dự$kiến*%

11:20ó11:35 +Hỏi+&+Đáp+
11:40ó12:10 +Các+kỳ+thi+chuẩn+hoá+
12:15ó13:00 +Tìm+hiểu+tuyển+sinh+THPT+và+các+cơ+hội+học+bổng+
13:00ó14:00+ +Giải+lao+
14:00ó17:00 +Triễn+lãm+của+hơn+80+trường+đại+học,+cao+đẳng+tại+Mỹ+
+ +

+Thông+[n+về+các+trường+Cao+đẳng+Cộng+đồng+

17:00ó18:00 +Giao+lưu+với+các+du+học+sinh+
+ +
'

+

+

+

+*:'Dự'kiến'vào'03/2014'
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Hội+thảo+VietAbroader+2013+thu+hút+được+sự+chú+ý+của+các+phương+[ện+
truyền+thông+đại+chúng+tại+Việt+Nam.+Các+nhà+tài+trợ+truyền+thông+trước+
đây+bao+gồm+thebox.vn+and+Vietnamese+Teen+Magazine,+hai+kênh+thông+
[n+phổ+biến+nhất+với+học+sinh+trung+học+và+sinh+viên+cả+nước.++
• +Báo+Đầu+Tư+
• +Báo+Dân+Trí+

• +Báo+Nhân+Dân+
• +Người+Đưa+Tin+

• +Báo+IOne+
• +Báo+mới++

“Từ'ngày'hội'du'học'lần'đầu'aên'tổ'chức'vào'năm'2005,'đến'nay'VietAbroader'đã'tạo'dấu'ấn'
thành'công'ở'7'kỳ'hội'thảo'với'sự'tham'gia'của'hàng'ngàn'học'sinh,'sinh'viên'trong'cả'nước.'Chỉ'
riêng'năm'ngoái,'có'hơn'3.000'đơn'đăng'ký'tham'gia'hội'thảo,'trong'đó'có'500'bạn'được'chọn'
dự.'Được'trao'đổi,'tư'vấn'và'cung'cấp'cung'cấp'thông'an'chính'xác,'hữu'ích,'nhiều'học'sinh'phổ'
thông'đã'thành'công'trong'quá'trình'nộp'đơn'vào'các'trường'ĐH'ở'Mỹ.”'
%
'
'
'
'+++“VietAbroader%–%Khát%vọng%“chuyển%đuốc”%du%học”%
Báo+Sài+Gòn+Giải+Phóng+

Phạm$vi$truyền$thông#

“Sau'7'năm'“Chuyền'đuốc”,'hội'thảo'VietAbroader'đã'trở'thành'một'trong'những'hội'thảo'
uy'qn'và'được'mong'chờ'nhất'trong'lòng'các'bạn'học'sinh,'sinh'viên'Việt'Nam'trong'dịp'hè.”'
“Những%gương%mặt%mới%tại%Hội%thảo%du%học%VIetAbroader%lần%8”%
Báo+mới+

VIETABROADER$CONFERENCE$2014$

Các%nhà%tài%trợ%năm%2013%+
Doanh%nghiệp%
Yola+Ins[tute+
Access+American+Educa[on+
Capstone+Vietnam+
Golden+Path+Academics+
IIG+Vietnam+
Oxford+English+UK+Vietnam+
USA+Visa+Consul[ng+Services+
World+Courier+ó+Express+VN+
Educa[onUSA+
Vietnam+Educa[on+Founda[on+
+
Truyền#thông#
+
+
thebox.vn+
+
Vietnamese+Teen+Magazine+(VTM)+
%

Tổ%chức%giáo%dục%

Drexel+University+
Edmonds+Community+College+
Lane+Community+College+
Carroll+University+
Kansas+State+University+
Messiah+College+
South+Puget+Sound+Community+College+
University+of+Cincinna[+
+
Adelphi+University+
Agnes+Sco¢+College+
Cascadia+Community+College+
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Danh%4ếng%%
Hội+ thảo+ VietAbroader+ trở+ thành+
tụ+ điểm+ lớn+ nhất+ của+ sinh+ viên+
các+trường+đại+học+hàng+đầu,+phụ+
huynh,+ doanh+ nghiệp,+ và+ chuyên+
gia+giáo+dục,+những+người+đã+đặt+
n i ề m+ [ n + v à o+ đ ộ i+ n g ũ+
VietAbroader+với+những+sinh+viên+
kinh+ nghiệm+ và+ nhiệt+ huyết+ từ+
các+trường+khắp+nước+Mỹ.+

Hiệu%quả%về%mặt%kinh%tế%
Trong+ thời+ buổi+ khủng+ hoảng+
kinh+tế,+Hội+thảo+VietAbroader+là+
một+ cách+ [ếp+ cận+ hiệu+ quả+ để+
nắm+ bắt+ được+ xu+ hướng+ và+ thu+
hút+ các+ sinh+ viên+ tương+ lai.+ Một+
phần+nhỏ+ngân+sách+cũng+có+thể+
tạo+ được+ tầm+ ảnh+ hưởng+ đáng+
kể+ đến+ các+ sinh+ viên+ và+ phụ+
huynh+mục+[êu.+

Sự%công%nhận%quan%trọng%
Hội+ thảo+ VietAbroader+ 2005,+
2006,+ 2008,+ 2009,+ 2010,+ 2011+
và+ 2012+ đã+ nhận+ được+ sự+ ủng+
hộ+ của+ Đại+ sứ+ quán+ Hoa+ Kỳ+ tại+
Hà+ Nội,+ Tổng+ Lãnh+ sự+ Hoa+ Kỳ+
tại+ TP.+ Hồ+ Chí+ Minh,+ Bộ+ Văn+
hóa+ Thông+ [n,+ và+ Viện+ Giáo+
dục+Quốc+tế+(IIE)+Việt+Nam.+

VietAbroader+ cho+ phép+ các+
trường+ đại+ học+ [ếp+ cận+ với+ dữ+
liệu+ về+ thành+ viên+ tham+ dự+ hội+
thảo+ cũng+ như+ có+ các+ buổi+ trao+
đổi+thông+[n+với+học+sinh.+

Thành%viên%tham%dự%có%năng%lực%
Các+ thành+ viên+ tới+ tham+ dự+ hội+
thảo+ được+ chọn+ lọc+ thông+ qua+
quá+trình+tuyển+chọn+rộng+rãi+và+
cạnh+tranh.+Các+thành+viên+tới+từ+
hơn+ 30+ trường+ phổ+ thông+ hàng+
đầu+của+Việt+Nam.+

Tính%hiển%thị%cao%
Một+ số+ lượng+ nhà+ tài+ trợ+ nhất+
định+ tham+ dự+ buổi+ hội+ thảo+
đảm+ bảo+ hình+ ảnh+ của+ nhà+ tài+
trợ+không+bị+lu+mờ+giữa+những+
nội+ dung+ không+ liên+ quan+ hay+
môi+trường+cạnh+tranh.+

Tài%trợ%
Hội%thảo%
Cơ%hội%tuyển%sinh%
VietAbroader%2014%T à i+ t r ợ+ c h o+ H ộ i+ t h ả o+

85%'nhà'tài'trợ'Hội'thảo'2011'“sẽ'giới'thiệu'Hội'thảo'VA'đến'các'doanh'nghiệp'và'tổ'chức'khác.”'
92%'an'rằng'tài'trợ'Hội'thảo'là'“đáng'giá”'(31%)'hoặc'“rất'đáng'giá”'(61%).'

VIETABROADER$CONFERENCE$2014$
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