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Giới Thiệu 

 

 

 

 

 

 

VietAbroader là tổ chức phi lợi nhuận đƣợc điều hành bởi các du học sinh. VietAbroader 

đƣợc thành lập từ năm 2004. Hiện tại, các thành viên của tổ chức đang theo học tại hơn 50 

trƣờng đại học và làm việc cho hơn 20 công ty tại Hoa Kỳ. VietAbroader mang trong mình sứ 

mệnh tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam, nhằm góp phần cho sự phát triển bền vững của nƣớc 

nhà. VietAbroader thƣờng xuyên tổ chức những chƣơng trình mang tính giáo dục cao nhằm 

trang bị cho các bạn trẻ Việt Nam đầy đủ kiến thức và mở rộng các mối quan hệ xã hội, qua 

đó hỗ trợ cho quá trình học tập và làm việc của các bạn. 

Trong vô số những hoạt động đƣợc tổ chức, Hội thảo Du học VietAbroader là một trong 

những chƣơng trình quy mô nhất của tổ chức VietAbroader. Hội Thảo Du Học VietAbroader 

lần đầu tiên đƣợc tổ chức vào năm 2005 với mục tiêu cung cấp những kiến thức nền tảng, 

kinh nghiệm du học, đặc biệt là du học Hoa Kỳ. Hội thảo bao gồm chƣơng trình buổi sáng và 

chƣơng trình buổi chiều. Buổi sáng, các bạn học sinh tham dự đƣợc cung cấp những kiến 

thức cơ bản nhất về nền giáo dục Hoa Kỳ. Hội thảo buổi chiều là triển lãm của hơn 80 trƣờng 

đại học lớn nhỏ tại Hoa Kỳ. Tại đây, các bạn học sinh có thể gặp gỡ, trao đổi cùng các học 

sinh, đại diện tuyển sinh các trƣờng đại học danh tiếng ở Hoa Kỳ. Năm nay, Hội thảo đã đƣợc 

tổ chức tại 2 thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 21 tháng 7 năm 2012) và Hà Nội 

(ngày 22 tháng 7 năm 2012). 
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Lời Mở Đầu 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kỳ Bình  

Trƣởng Ban Tổ Chức tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Đại diện cho Ban Tổ Chức Hội thảo VietAbroader năm 2012 

 

Chúng tôi rất hân hạnh đƣợc giới thiệu Bản Báo Cáo về Hội thảo Du học 

VietAbroader năm 2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ lần tổ chức đầu tiên 

vào năm 2005, mỗi năm Ban Tổ Chức đều cố gắng đổi mới Hội thảo bằng việc 

thêm vào những nội dung mới và đa dạng hơn. Đặc biệt, Hội thảo năm nay đã 

đƣợc thay đổi trên rất nhiều phƣơng diện. Ban Tổ Chức chúng tôi rất hy vọng 

quý vị và các bạn học sinh đã có đƣợc những trải nghiệm tuyệt vời nhất với Hội 

thảo năm nay. 

Nhân đây, chúng tôi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả các bạn học 

sinh tham dự, vì các bạn là những nhân tố quyết định sự thành công của Hội 

thảo. Đồng thời, chúng tôi cũng chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các đối tác 

và những ngƣời bạn của VietAbroader vì đã hết mình hỗ trợ chúng tôi trong 

suốt quá trình tổ chức Hội thảo. Nếu không có sự ủng hộ và động viên từ quý vị 

và các bạn học sinh, chúng tôi đã không thể hoàn thành sứ mệnh truyền đạt kinh 

nghiệm và tiếp sức cho các bạn trẻ Việt Nam đạt đƣợc ƣớc mơ du học của mình. 

Chúng tôi tin rằng bản báo cáo này sẽ chứa đựng nhiều thông tin bổ ích. Ban Tổ 

Chức rất mong nhận đƣợc thêm nhiều ý kiến đóng góp từ quý vị và ngƣời tham 

gia, cũng nhƣ những đề xuất khác để những lần tổ chức sau đƣợc cải thiện tốt 

hơn. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn học 

sinh đối với Hội thảo Du học VietAbroader. 
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Lời cảm ơn 

VietAbroader muốn gửi lời trân trọng cảm ơn đến các đơn vị sau: 

 

NHÀ TÀI TRỢ DOANH NGHIỆP 

Nhà Tài Trợ Vàng 

Oxford UK Vietnam 

The Olympia Schools 

Yola Institute 

Nhà Tài Trợ Bạc 

Access American Education 

Capstone Vietnam 

INTO University Partnerships 

iSEE Academy 

World Courier - Express VN 

Các Nhà Tài Trợ Khác 

EQuest Ivy Prep 

Golden Path Academics 

IIG Vietnam 

Thanh Dat Overseas Study Consultancy 

Song Nguyen Education Services 

Summit Education Services 

Worldwide Education 

 

BẢO TRỢ THÔNG TIN 

thebox.vn 

Tin Học & Nhà Trƣờng 

VTM 

 

TRƯỜNG TÀI TRỢ 

Nhà Tài Trợ Chính 

Drexel University 

Nhà Tài Trợ Bạch Kim 

Kansas State University 

Northern Virginia Community College 

Nhà Tài Trợ Vàng 

Lane Community College 

Shoreline Community College 

University of Mississippi 

Nhà Tài Trợ Bạc 

California State University, Fresno 

Chatham University 

University of Cincinnati 

Navitas at UMass Lowell 

St. Olaf College 

Các Nhà Tài Trợ Khác 

Agnes Scott College 

Concordia College 

Green River Community College 

Montana State University 

Sierra College 

South Puget Sound Community College 

Suffolk University 
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Chương trình 

 

 

Ngày Định Hướng - 15 tháng 7 năm 2012 

 

07:00 – 08:00 Đăng ký 

08:00 – 08:15 Phát biểu khai mạc 

08:15 – 08:30 Tại sao nên chọn Hoa Kỳ? 

08:30 – 08:45 Liberal Arts Colleges và National Universities 

08:45 – 10:55 Cách thức nộp đơn 

 08:45 – 09:00 Thành tích học tập và các giải thƣởng 

 09:00 – 09:20 Những kì thi chuẩn hóa 

 09:20 – 09:30 Giải lao 

 09:30 – 09:40 Thắc mắc và giải đáp 

 09:40 – 10:05 Thƣ giới thiệu và hoạt động ngoại khóa 

 10:05 – 10:40 Bài luận và những tài liệu bổ sung 

 10:40 – 10:55 Phỏng vấn và thời gian biểu 

10:55 – 11:05 Giải lao 

11:05 – 11:25 Chính sách hỗ trợ tài chính và các mẫu đơn 

11:25 – 11:35 Thắc mắc và giải đáp 

11:35 – 11:45 Phát biểu bế mạc 
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Ngày Hội Thảo - 21 tháng 7, 2012 

07:00 – 12:30 Buổi sáng 

07:00 – 08:00 Đăng ký 

08:00 – 08:20 Phát biểu khai mạc 

08:20 – 08:30 Giải lao 

08:30 – 11:05 Các phòng thông tin 

 

 Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 

08:30 - 09:15 Chọn trƣờng Chia sẻ kinh nghiệm Bài luận 

09:15 - 09:25 Giải lao Giải lao Giải lao 

09:25 - 10:10 Chia sẻ kinh nghiệm Bài luận Chọn trƣờng 

10:10 - 10:20 Giải lao Giải lao Giải lao 

10:20 - 11:05 Bài luận Chọn trƣờng Chia sẻ kinh nghiệm 

 

11:05 – 11:15 Giải lao 

11:15 – 11:55 Đời Sống Sinh Viên 

11:55 – 12:10 Câu hỏi của nhà tài trợ 

12:10 – 12:20 Bốc thăm trúng thƣởng 

12:20 – 12:30 Phát biểu bế mạc 

 

12:30 – 14:00 Nghỉ ngơi 

  

14:00 – 18:00 Buổi chiều 

Hội trƣờng chính 

14:00 – 18:00 Triển lãm các trƣờng Đại học 

Phòng nhỏ 1 

14:10 – 15:10 Buổi giới thiệu thông tin về Đại học Drexel 

15:20 – 16:20 Buổi giới thiệu thông tin về Đại học Kansas State 

16:30 – 17:30 Buổi giới thiệu thông tin về Đại học Cộng đồng Northern Virginia (NOVA)   

Phòng nhỏ 2 

14:10 – 15:00 Trung học phổ thông 

15:10 – 16:10 Đại học cộng đồng 

16:20 – 16:50 Lớp học mẫu  

17:00 – 17:30 Trao đổi về Năm chuyển tiếp   
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Bối cảnh & Những nét đặc sắc 

 

 

Trong những năm qua, nhu cầu tìm hiểu thông tin du học, đặc biệt là du học Hoa Kỳ, vẫn tiếp 

tục tăng cao. Điều này dẫn đến sự phát triển hàng loạt các nguồn thông tin về du học, nhƣ cơ 

sở dữ liệu trực tuyến, cộng đồng mạng, triển lãm du học hay hội thảo, cung cấp những thông 

tin cơ bản về quá trình nộp đơn vào các đại học Hoa Kỳ. Với mong muốn truyền động lực 

cho thế hệ trẻ Việt Nam đạt đƣợc ƣớc mơ du học, hội thảo Du học VietAbroader cũng là 

một phần trong những nỗ lực ấy. Nhận thấy những khó khăn trong việc phải cùng lúc đáp 

ứng nhu cầu của hai nhóm đối tượng khác nhau: những bạn chưa có định hướng cụ thể 

trong việc du học và những bạn đã có hiểu biết sâu về du học Hoa Kỳ, VietAbroader quyết 

định vẫn giữ nguyên Ngày Định Hướng để hỗ trợ cho đối tƣợng thuộc nhóm đầu tiên.  

Tuy nhiên, hiện nay, chỉ với một cái nhấp chuột, hàng loạt thông tin về du học sẽ hiện ra. 

Điều đó khiến cho những nguồn thông tin khác trở nên dƣ thừa. Chính vì vậy, ngƣời tham dự 

giờ đây mong muốn sự khác biệt từ các hội thảo du học: Họ không muốn chỉ ngồi ghi chép 

những thông tin khô khan, mà còn mong đợi những chia sẻ kinh nghiệm cụ thể từ các 

khách mời. Quan trọng hơn hết, họ mong muốn đƣợc xây dựng các mối quan hệ với các 

khách mời này cũng nhƣ những ngƣời tham dự khác, để đẩy mạnh tính tương tác đến mức 

tối đa.  

Mỗi năm, VietAbroader đều cố gắng cải thiện nội dung chƣơng trình để Hội thảo ngày một 

tốt hơn. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban Tổ Chức, Hội thảo Du học 

VietAbroader năm 2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn trở thành một trải nghiệm 

mới mẻ và thú vị cho các bạn tham dự với cách thức hoạt động gần gũi hơn. Sau đây là 

năm điểm nổi bật nhất của Hội thảo năm nay: 
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Những điểm nổi bật của Hội thảo Du học VietAbroader 2012 tại thành phố Hồ 

Chí Minh: 

1. Mô hình luân chuyển phòng 

2. Phần Phân tích Bài luận 

3. Lớp học mô phỏng (Mock classroom) & Trao đổi về Năm chuyển tiếp 

(Gap Year Talk) 

4. Bài trắc nghiệm Sau Ngày Định Hƣớng và Bài trắc nghiệm Trƣớc Ngày 

Hội Thảo Chính 

5. Tài liệu Hội thảo (Booklet) 

 

 

Mô Hình Luân Chuyển Phòng 

 

 
 

Mô hình luân chuyển phòng là yếu tố cốt lõi trong việc tạo nên sự khác biệt cho Hội thảo 

năm nay. Trong ngày Hội Thảo Chính, các bạn tham dự Hội thảo đƣợc chia ra thành 3 nhóm, 

mỗi nhóm khoảng 70 bạn. Ngoại trừ phần thảo luận về Đời Sống Sinh Viên thì từ 8:30 sáng 

đến 11:15, mỗi nhóm học sinh lần lƣợt tham dự các buổi thảo luận về 3 vấn đề khác nhau 

trong 3 phòng khác nhau: Quá Trình Chọn Trƣờng, Chia Sẻ Kinh Nghiệm Nộp Đơn, và Phân 

Tích Bài Luận. Chính vì vậy, các vị khách mời trong những phần thảo luận này đã trình bày 

phần của mình 3 lần cho 3 nhóm học sinh khác nhau. 

Mục đích ban đầu của Mô hình luân chuyển phòng rất đơn giản: bằng cách chia các bạn học 

sinh tham dự thành các nhóm, VietAbroader mong muốn nâng cao sự tập trung của các học 

sinh tham dự vào phần trình bày của các khách mời và đảm bảo nội dung trình bày sẽ đƣợc 

truyền tải với hiệu quả nhất có thể. Đồng thời, trong một môi trƣờng nhỏ, các học sinh tham 

dự sẽ cởi mở hơn với các khách mời và các bạn cùng tham dự khác.  
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Đa số các bạn tham dự đều có ý kiến rằng sự đổi mới về cách tổ chức Hội thảo 2012 đã đẩy cao sự 

hiệu quả và tính chuyên nghiệp của Hội thảo: 

● 93% các bạn tham dự cho rằng Mô hình luân chuyển  phòng giúp họ cảm thấy tập trung và dễ 

tiếp thu hơn. 

● 80% đồng tình rằng mô hình này làm tăng tính tương tác giữa khách mời và các bạn tham dự. 

● Nhìn chung, 93% đánh giá cao sự hiệu quả của mô hình này. 

● 90% thể hiện sự thích thú của mình đối với mô hình này. 

 

 

 

 

  

“Mình cảm thấy rất ấn tƣợng bởi tính tƣơng tác giữa khách mời với học sinh. Mặc dù bản chất 

của các buổi đơn giản là chia sẻ thông tin, năm nay với các hình thức sắp xếp chỗ ngồi khách mời 

- học sinh, mình thấy tự tin hơn, dễ nói chuyện hơn với các anh chị rất nhiều.” 

“Ý tƣởng chia nhỏ nhóm và luân chuyển giữa các phòng là khá hay, đã giúp tiết kiệm đƣợc khá 

nhiều thời gian do số lƣợng ngƣời tham dự là khá đông.” 

 “Mô hình chia nhỏ giúp chúng em có thêm cơ hội để giao lƣu và quen biết thêm nhiều bạn mới, 

có cơ hội để chia sẻ và học hỏi thêm những ý kiến hay, những kinh nghiệm quý báu từ những 

ngƣời bạn mới, giúp chúng em rèn luyện thêm khả năng giao tiếp cũng nhƣ khả năng làm việc theo 

nhóm.” 

“Mô hình mới rất sáng tạo. Hội thảo năm sau nên giữ mô hình này.” 

“Mô hình giúp giảm sĩ số học sinh ở mỗi phần, giúp các bạn tập trung hơn vào khách mời và 

thông tin, một phần nữa là có tầm nhìn tốt hơn. Sự luân chuyển giữa các phòng và quá trình di 

chuyển cũng góp phần làm ngƣời tham gia năng động hơn, không thụ động nhƣ khi phải ngồi lì 

một chỗ suốt 4 tiếng rƣỡi.” 
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Sự đổi mới về cách tổ chức phần Phân Tích Bài Luận cũng đã nhận đƣợc rất nhiều đánh giá tốt từ các 

bạn tham dự: 

 95% các bạn tham dự phản hồi rằng sự thay đổi này đã nâng cao tính tương tác giữa các bạn và 

các khách mời, và 68% trong số các bạn đó đã cho điểm cao nhất. 

 90% khẳng định rằng việc tối thiểu hoá tỉ lệ học sinh – khách mời đã giúp các bạn tham dự tập 

trung vào buổi thảo luận tốt hơn. 

 2/3 tổng số các bạn tham dự đánh giá rằng mô hình mới này cũng làm tăng tính tương tác giữa 

những bạn tham dự với nhau. 

 Nhìn chung, 89% đánh giá cao sự hiệu quả của mô hình này. 

 88% thể hiện sự thích thú của mình đối với cách tổ chức này. 

Phần Phân Tích Bài Luận 

 

 
 

Phần Phân tích Bài luận là một trong ba phần chính của mô hình Luân Chuyển Phòng (Lựa 

Chọn Trƣờng, Chia Sẻ Kinh Nghiệm Nộp Đơn và Phân Tích Bài Luận). Điểm nhấn chính của 

phần này chính là cơ cấu thảo luận nhóm đặc trƣng. Mỗi nhóm lớn 70 ngƣời sẽ tiếp tục 

đƣợc chia thành từng nhóm nhỏ gồm 6 đến 8 bạn; mỗi nhóm đƣợc dẫn dắt bởi một khách 

mời giữ vai trò là một trƣởng nhóm thảo luận. 

Năm nay, cách tiến hành thảo luận trong phần Phân Tích Bài Luận cũng có những điểm đổi 

mới: những lời khuyên chung chung đƣợc thay thế bằng việc khách mời giúp các bạn học 

sinh phân tích và sửa chữa hai lỗi lớn nhất mà học sinh Việt Nam thƣờng gặp khi viết luận: 

tối nghĩa và vô nghĩa. Mỗi nhóm thảo luận đƣợc giới thiệu 2 bài luận, một bài đại diện cho 

sự “vô nghĩa”, một bài đại diện cho sự “tối nghĩa”. Sau đó, các bạn sẽ đƣợc dẫn dắt để phát 

hiện ra phần nào của bài luận thể hiện các lỗi trên và làm cách nào để sửa các lỗi ấy. Đồng 

thời các bạn cũng đã đƣợc giới thiệu phiên bản đã chỉnh sửa của bài luận “tối nghĩa” để các 

bạn tiện so sánh và tìm ra các điểm khác biệt. 

Cơ cấu thảo luận nhóm đƣợc tạo ra để nâng cao một cách tối đa sự tương tác khách mời 

và người tham dự cũng như giữa các bạn tham dự với nhau. Làm việc trực tiếp trên các 

bài luận mẫu cũng đã giúp các lời khuyên và nhận xét của các khách mới trở nên dễ hình 

dung và sinh động hơn.. 
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Phân Tích Bài Luận năm nay. Chƣơng trình IAA ghép 30 ngƣời tham dự có kỹ năng viết luận 

tốt nhất với 5 khách mời và chia đều thành 3 đợt luân chuyển. Mỗi khách mời sẽ trực tiếp sửa 

và đƣa ra những lời khuyên cho từng cá nhân về hai bài luận mà mỗi bạn đã lựa chọn viết khi 

nộp đơn vào Hội thảo. Trong phần IAA của hội thảo năm trƣớc, tỉ lệ khách mời và người 

tham dự là 4:1. Năm nay, Ban Tổ Chức đã đƣa con số này xuống 2:1. Tỉ lệ này đẩy sự 

tương tác cá nhân lên cao nhất mà ngƣời tham dự mong đợi nhận đƣợc trong Hội thảo. 

Nhờ việc tỉ lệ học sinh – khách mời đã đƣợc giảm xuống đáng kể trong Chƣơng trình IAA, 

gần nhƣ toàn bộ các bạn tham gia chƣơng trình này khẳng định rằng họ cảm thấy mình đƣợc 

quan tâm nhiệt tình và vì thế đã nhận đƣợc nhiều lời khuyên rất bổ ích từ các tƣ vấn viên. 

Toàn bộ các bạn tham dự IAA (100%) đều thấy rất ấn tƣợng về chất lượng và chiều sâu của 

buổi thảo luận này. 

 

 
 

  

“Nhóm thảo luận từ 6-8 ngƣời rất hoàn hảo, đảm bảo đƣợc sự tƣơng tác giữa mọi ngƣời, các 

trƣởng nhóm thân thiện và tích cực truyền đạt kiến thức, nội dung rất hay và dễ tiếp thu, vì các 

bạn khác cũng đóng góp ý kiến của mình. Đây là phần em cảm thấy hoàn hảo nhất ở Hội thảo.” 

“Nhóm thảo luận ít ngƣời thì thật sự rất hữu ích, mỗi ngƣời có thể nói lên ý kiến của mình và 

thời gian thì khá phù hợp.” 

“Chị tƣ vấn viên đã cho em một cái nhìn mới và một suy nghĩ khác về việc viết một bài luận tốt. 

Chị phân tích rõ ràng cho em những vấn đề về mạch văn, từ nối, cách dùng từ cho phù hợp, cách 

vào văn rất kĩ lƣỡng và chi tiết. Nhờ chị em đã nhìn đƣợc nhiều vấn đề và cả những điểm mạnh mà 

trƣớc đó em không thấy đƣợc trong bài văn của mình!” 
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Lớp Học Mô Phỏng & Năm Chuyển Tiếp 

 

 

 

Chƣơng trình Lớp học Mô phỏng (Mock Classroom) dài ba mƣơi phút diễn ra trong buổi 

chiều đã trở thành một nét độc đáo mới của Hội thảo Du học VietAbroader 2012. Chƣơng 

trình đã giúp cho các bạn học sinh cảm nhận được không khí học tập trong một tiết học ở 

đại học Mỹ. Năm nay, Lớp học Mô phỏng đã mời anh Trƣơng Phạm Hoài Chung (Williams‟ 

09, giảng viên ở Yola) đến giảng về Luật Cung Cầu (Kinh tế học). Bên cạnh việc giảng dạy 

những biểu đồ và số liệu thống kê, anh còn đặt những câu hỏi liên quan đến vấn đề cung-cầu 

để làm các bạn hứng thú hơn với bài học. Đó cũng là cách mà các giáo sƣ ở đại học Mỹ 

thƣờng áp dụng trong lớp học của họ. 

 

Buổi nói chuyện về Năm Chuyển tiếp (Gap Year Talk) cũng là một phần mới mẻ trong các 

sự kiện diễn ra vào buổi chiều Hội thảo VietAbroader 2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong buổi thảo luận này, các khách mời đã chia sẻ với khán giả về những kinh nghiệm và 

câu chuyện cá nhân của họ trong suốt năm chuyển tiếp. Từ đó, họ đưa ra những lời 

khuyên cho các bạn học sinh về cách sử dụng quỹ thời gian hiệu quả nhất để chuẩn bị 

cho quá trình nộp đơn. “Năm chuyển tiếp” vẫn còn là một khái niệm mới đối với đa số 

ngƣời Việt Nam. Tuy vậy, càng lúc càng có nhiều học sinh chọn bƣớc đi này để chuẩn bị tốt 

hơn cho việc nộp đơn vào đại học Mỹ. Trong suốt ba mƣơi phút diễn ra buổi thảo luận, các 

khách mời đã thảo luận rất cụ thể về những ƣu, nhƣợc điểm của việc không vào thẳng đại học 

mà thay vào đó là đi khám phá những điều mới lạ, những cơ hội khác biệt không có trong 

trƣờng lớp. 
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Bài trắc nghiệm Sau Ngày Định Hướng và Bài trắc nghiệm Trước 

Ngày Hội Thảo Chính 

 

 
 

Năm nay, mỗi bạn tham dự Hội thảo đều đƣợc đề nghị làm hai bài trắc nghiệm: Bài trắc 

nghiệm sau Ngày Định Hƣớng và Bài trắc nghiệm trƣớc Ngày Hội Thảo Chính. Cả hai bài 

trắc nghiệm này đều đƣợc gửi đến các bạn qua mạng Internet trong thời gian giữa Ngày Định 

Hƣớng và Ngày Hội Thảo Chính. 

Bài trắc nghiệm Sau Ngày Định Hướng (Post O-Day Quiz) bao gồm 20 câu, đƣợc hoàn 

thành bởi mỗi bạn tham dự trong vòng 10 phút nhằm kiểm tra kiến thức mà các bạn học đƣợc 

sau Ngày Định Hƣớng. Cùng với bài trắc nghiệm này, Tài liệu Ngày Định Hƣớng (O-Day 

Materials) là bản tóm tắt những điểm quan trọng đƣợc đề cập trong Ngày Định Hƣớng, đƣợc 

biên soạn chi tiết và gửi cho học sinh tham dự. Cả Tài liệu Ngày Định Hướng và Bài trắc 

nghiệm Sau Ngày Định Hướng đều đƣợc thiết kế để giúp ngƣời tham dự hội thảo ôn tập lại 

kiến thức đƣợc chia sẻ trong ngày này. 

Bài trắc nghiệm Trước Ngày Hội Thảo Chính (Pre-Conference Quiz) đƣợc giao và hoàn 

thành theo nhóm, mỗi nhóm gồm 5 đến 8 bạn. Bài trắc nghiệm không bắt buộc này bao gồm 

3 câu hỏi mở về 3 nội dung khác nhau của hội thảo: Quá Trình Chọn Trƣờng (School 

Selection), Chia Sẻ Kinh Nghiệm Nộp Đơn (Application Experience Sharing) và Phân Tích 

Bài Luận (Essay Analysis). Trong mỗi câu hỏi, mỗi nhóm ngƣời tham dự đƣợc diễn đạt ý 

kiến của mình về đề tài đƣợc hỏi trong khoảng 75 đến 150 từ. Bài trắc nghiệm Trước Ngày 

Hội Thảo Chính đƣợc thiết kế để giúp các bạn nắm đƣợc những nội dung chính yếu nhất sẽ 

đƣợc đề cập vào Ngày Hội Thảo Chính. Đây là bước chuẩn bị cho các bạn trƣớc thềm Hội 

Thảo, cũng nhƣ giúp thúc đẩy mối quan hệ giữa ngƣời  tham dự khi các bạn phải hoàn 

thành Bài trắc nghiệm theo nhóm. 
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 Khoảng 90% người tham dự Ngày Định Hướng đồng ý rằng Tài liệu Ngày Định Hƣớng (93%) 

và Bài trắc nghiệm Sau Ngày Định Hướng (89%) đã giúp củng cố các kiến thức đƣợc truyền tải.  

 Phần lớn những bạn chỉ tham dự Ngày Hội Thảo Chính mà không tham dự Ngày Định 

Hướng đều khẳng định rằng Tài liệu Ngày Định Hướng (96%) và Bài trắc nghiệm Sau Ngày 

Định Hướng (81%) đã giúp họ ôn lại các kiến thức cơ bản về du học Mỹ. 

 Dù là bài tập không bắt buộc, sự yêu thích của các bạn đối với Bài trắc nghiệm Trước Ngày Hội 

Thảo Chính đã đƣợc thể hiện rõ nét khi 90% tất cả các nhóm (30/33 nhóm) nộp lại bài tập này. 

 

 

 

 

  

“Bài trắc nghiệm Trƣớc Ngày Hội Thảo Chính giúp mọi ngƣời thảo luận và rồi thân quen hơn 

nên lúc thảo luận trong phần Phân Tích Bài Luận tự nhiên hơn nhiều.” 

“Mình rất thích phần thảo luận nhóm này vì mình và mọi ngƣời trong nhóm đều cùng nhau thực 

hiện, do đó tạo nên cho mình phần kiến thức nào đó trƣớc buổi Hội thảo, vì thế rất dễ tiếp thu vào 

buổi Hội thảo chính.” 
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Cuốn booklet của Ngày Hội Thảo Chính đã nhận đƣợc rất nhiều lời khen ngợi từ tất cả các bạn tham dự:  

● Phần Giới thiệu Khách mời (Guest Speakers’ Profiles) nhận đƣợc phản hồi tốt từ hơn 80% tổng 

số bạn tham dự.  

● 90% các bạn tham dự cho rằng phần Tóm tắt nội dung (Recap) là rất bổ ích trong việc giúp họ ôn 

lại các kiến thức trong ngày Hội thảo.  

● 89% đánh giá cao phần Mở rộng (Bonus) và phần Trích dẫn & Lời khuyên (Quotes & Advice) 

từ các khách mời.  

● 86% khẳng định sự thích thú của mình đối với thiết kế và cách sắp xếp của booklet. 

Tài Liệu Hội Thảo 

 

 

Hội thảo Du học VietAbroader 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh đã đánh dấu sự đổi mới hoàn 

toàn của Tài liệu Hội thảo (booklet) so với các năm trƣớc. Lần đầu tiên, ngoài việc cung cấp 

thông tin cá nhân của các khách mời trong ngày Hội thảo, booklet của Ngày Hội Thảo Chính 

còn cung cấp những thông tin bổ ích khác. Cụ thể, booklet năm nay có thêm những nội dung 

mới nhƣ địa chỉ email của các khách mời nhằm tạo điều kiện để các bạn học sinh có thể 

trực tiếp liên hệ với những đàn anh, đàn chị đi trƣớc. Bên cạnh đó booklet còn cung cấp 

những lời khuyên hữu ích và quan trọng từ các khách mời để tạo nên nét riêng cho mỗi 

phần thảo luận trong Hội thảo. Tiêu biểu nhất phải nói đến là phần tóm tắt nội dung của 

mỗi phần thảo luận trong khoảng từ 1 đến 3 trang.  
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VietAbroader muốn bày tỏ lòng biết ơn đến các bạn học sinh đã tìm hiểu và tham dự hội 

thảo, vì chính những kì vọng ngày một cao hơn của các bạn đã là động lực thúc đẩy Hội thảo 

VietAbroader ngày một hoàn thiện hơn. Đặt những kì vọng ấy lên trên hết, VietAbroader đã 

rút kinh nghiệm từ những phản hồi của những lần tổ chức trƣớc thật kĩ càng để khắc phục 

những khuyết điểm, cũng nhƣ phát huy những ƣu điểm trong quá trình tổ chức Hội thảo. 

Trong bất kỳ kế hoạch nào đƣợc VietAbroader phát triển, chúng tôi đều đặt mình vào vị trí 

của ngƣời tham dự để xem họ cần gì và muốn gì, vì Hội thảo VietAbroader muốn đem lại 

một trải nghiệm tốt nhất đến với các bạn. Đối với VietAbroader, nguyện vọng của các bạn 

học sinh luôn là ƣu tiên hàng đầu, là lý do của mọi hoạt động chúng tôi đã, đang và sẽ tổ 

chức.   

 

  

“Booklet có thiết kế đẹp và ấn tƣợng.” 

“Mình rất cảm ơn các bạn trong Ban Tổ Chức đã soạn một tài liệu hỗ trợ thật hữu ích. Cuốn 

booket này tóm tắt những nội dung quan trọng cần nhớ trong từng phần, đƣợc trình bày đẹp và bắt 

mắt. Chắc chắn mình sẽ sử dụng tài liệu này không chỉ trong buổi Hội thảo thôi mà còn sau này 

nữa.” 

“Booklet rất hay. :) Mình đặc biệt thích là booklet có email của phần lớn các khách mời.” 
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Đặng Phùng Dung, Babson College „15 (điều phối) 

Đoàn Nguyễn Duy Anh, Massachusetts Institute of Technology (MIT) „16 (diễn giả) 

Nguyễn Sơn Tùng, University of Richmond „16 (diễn giả) 

Trần Ngô Hoàng Linh, Bryn Mawr College „16 (diễn giả) 

Hoàng Ngọc Tôn Nữ Nguyệt Minh, Cornell College „16 (diễn giả) 

Bản Tóm Tắt Nội Dung Chương Trình 

Quá Trình Chọn Trường 

 

 

 

Phần thảo luận về Quá Trình Chọn Trƣờng thảo luận về những yếu tố quan trọng nhất mà các 

học sinh Việt Nam nên chú ý trong quá trình lập danh sách trƣờng để nộp đơn. 

Mở đầu phần thảo luận, anh Đoàn Nguyễn Duy Anh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 

chọn trƣờng sao cho thích hợp, đặc biệt là trong bối cảnh học sinh phải chọn ra khoảng 20 

trƣờng để nộp đơn trong tổng số hơn 3000 trƣờng đại học lớn nhỏ tại Mỹ. Sau đó, anh Duy 

Anh đã đƣa ra lời khuyên khi bắt đầu quá trình chọn trƣờng: học sinh nên bắt đầu bằng việc 

soạn sẵn và sắp xếp theo thứ tự ƣu tiên những tiêu chuẩn của ngôi trƣờng mơ ƣớc, rồi so sánh 

những tiêu chuẩn ấy với hoàn cảnh thực của bản thân để chọn ra những trƣờng thích hợp 

nhất. 

Một câu hỏi quan trọng đƣợc đặt ra gây sự chú ý cho các bạn học sinh: “Làm sao để phân loại 

đƣợc các trƣờng: trƣờng mơ ƣớc (dream school), trƣờng vừa tầm (reach school) và trƣờng 

an toàn (safety school)?” Anh Nguyễn Sơn Tùng đã gợi ý một cách lọc trƣờng dựa vào 

khoảng điểm SAT và điểm trung bình (GPA) của từng trƣờng. Thêm vào đó, anh cũng mách 

nƣớc rằng các bạn học sinh còn có thể so sánh hồ sơ của mình với hồ sơ của các anh chị đã 

có quá trình học tập và hoạt động trong môi trƣờng tƣơng tự và đƣợc nhận ở những năm 



Trang | 19  

trƣớc, nhằm có một đánh giá khách quan hơn về khả năng đƣợc nhận của bản thân. Một điểm 

thú vị mà anh Sơn Tùng đã nhắc đến chính là việc các nhà tuyển sinh thƣờng đặt kì vọng cao 

hơn ở các ứng viên quốc tế so với các ứng viên ngƣời Mỹ. 

Ngay sau đó, chị Đặng Phùng Dung đã bày tỏ thắc mắc về số trƣờng nên nộp đơn khi kinh 

nghiệm cá nhân cho thấy việc nộp đơn vào nhiều trƣờng là rất khó khăn, đặc biệt với quỹ thời 

gian hạn hẹp. Cho rằng nộp vào càng nhiều trƣờng thì khả năng đƣợc nhận càng cao, chị 

Hoàng Ngọc Tôn Nữ Nguyệt Minh đã nộp vào 17 trƣờng đại học ở Mỹ. Điều này sau đó đã 

đƣợc anh Sơn Tùng chứng thực bằng cách áp dụng nguyên tắc thống kê. Tuy nhiên, chị Trần 

Ngô Hoàng Linh cho rằng việc thêm một trƣờng vào danh sách trƣờng cũng đồng nghĩa với 

việc làm giảm bớt sự đầu tƣ vào bộ hồ sơ cho mỗi trƣờng và vô tình làm tăng thêm chi phí 

cho việc gửi điểm SAT, TOEFL cũng nhƣ những tài liệu khác. Vì vậy, giới hạn thời gian và 

vấn đề tài chính cũng là những yếu tố quan trọng nên cân nhắc kĩ khi quyết định số trƣờng để 

nộp đơn. 

Khi nhắc đến vấn đề về quy mô của trƣờng, chị Hoàng Linh đã đánh giá rất cao mô hình 

trƣờng nhỏ (1000-5000 học sinh), nơi cộng đồng sinh viên và giáo sƣ gắn bó thân thiết với 

nhau. Chị tin rằng trong môi trƣờng này , sinh viên sẽ nhận đƣợc sự hỗ trợ tốt nhất thông qua 

sự giúp đỡ, chú ý và quan tâm gần gũi của các giáo sƣ cũng nhƣ ban điều hành trƣờng. 

Ngƣợc lại, anh Duy Anh lại đề cao việc học tại một trƣờng đại học lớn vì sự đa dạng về môn 

học, nguồn dữ liệu và kinh phí dành cho nghiên cứu, sự đa dạng trong thành phần học sinh 

và áp lực của bản thân để cạnh tranh trong một môi trƣờng lớn. Đặc biệt, anh rất hứng thú 

với sự tự do trong môi trƣờng học tập và sinh hoạt mà mô hình học tập này có thể đem lại 

cho sinh viên. 

 

 

 

Khi đƣợc hỏi về những yếu tố quyết định khác trong quá trình chọn trƣờng, anh Sơn Tùng 

chia sẻ về kinh nghiệm khi còn học tại trƣờng NUS. Qua đó, anh liên hệ đến vấn đề tỉ lệ giữa 

giáo sƣ và sinh viên, bởi anh tin rằng con số này sẽ định hình trải nghiệm của học sinh trong 

mỗi lớp học. Để bổ sung thêm, chị Nguyệt Minh nhấn mạnh rằng học sinh cũng cần cố gắng 

tìm hiểu về ngành học và nguồn tƣ liệu liên quan đến các ngành học mà họ thấy hứng thú.  

Bên cạnh đó, chế độ hỗ trợ tài chính là vấn đề mà tất cả các khách mời đều cho là một trong 

những yếu tố quyết định trong quá trình chọn trƣờng. Anh Sơn Tùng đã giới thiệu một số 

nguồn thông tin để tìm hiểu về gói hỗ trợ tài chính của các trƣờng. Hơn thế nữa, anh cũng 
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giúp các bạn học sinh hiểu đƣợc những số liệu này nói lên điều gì về tình hình tài chính của 

trƣờng. Anh Sơn Tùng nhấn mạnh, rất nhiều trƣờng thông báo rằng quỹ hỗ trợ dành cho học 

sinh quốc tế của họ rất ít, nhƣng có đến hai cách để hiểu đƣợc thông báo đó: Một số trƣờng sẽ 

hỗ trợ tài chính cho rất ít học sinh, nhƣng mỗi gói hỗ trợ của họ lại có trị giá rất lớn; ngƣợc 

lại, một số trƣờng hỗ trợ tài chính cho rất nhiều học sinh, nhƣng mỗi gói hỗ trợ lại có giá trị 

thấp hơn. 

Bàn về tầm quan trọng của vấn đề ví trị địa lý trƣờng, chị Nguyệt Minh cho rằng đó là một 

trong những yếu tố quan trọng nhất trong quá trình chọn trƣờng vì học sinh nên chọn nơi có 

thời tiết phù hợp với sức khỏe bản thân nhất. Hơn thế nữa, khi nhắc đến vấn đề vị trí địa lý, 

anh Duy Anh đã đƣa ra ví dụ về việc lựa chọn môi trƣờng sống giữa trƣờng MIT và trƣờng 

Princeton. Anh tỏ ra rất hào hứng với cuộc sống trong một thành phố lớn với đủ các loại hình 

giải trí, sự đa dạng sắc tộc và cả về cơ hội nghề nghiệp. Không khí của buổi hội thảo nhanh 

chóng đƣợc đốt nóng khi chị Nguyệt Minh chia sẻ về sự thích thú với cuộc sống vùng thôn 

quê. Chị cho rằng ở nông thôn, học sinh sẽ đƣợc tận hƣởng bầu không khí trong lành và 

không gian yên tĩnh, đời sống an toàn, thân thiện. Chị Hoàng Linh giúp hạ nhiệt cuộc tranh 

luận qua việc giới thiệu môi trƣờng ngoại ô cho các bạn học sinh muốn lợi ích của cả vùng 

nông thôn và thành thị. 

Sau đó, để trả lời vấn đề mà chị Phùng Dung đặt ra về mối tƣơng quan giữa vị trí của trƣờng 

và cơ hội nghề nghiệp, chị Nguyệt Minh đảm bảo với các bạn học sinh rằng rất nhiều những 

trƣờng đại học ở vùng nông thôn đã và đang hết sức nỗ lực để nâng cao cơ hội nghề nghiệp 

dành cho sinh viên hết mức có thể. Theo anh Sơn Tùng, các bạn học sinh cũng cần lƣu ý đến 

mạng lƣới cựu học sinh của trƣờng trong quá trình chọn trƣờng bởi vì mạng lƣới này góp 

phần không nhỏ vào vấn đề nghề nghiệp của sinh viên. 

Mặt khác, để xác định đƣợc tính cách của một trƣờng, anh Sơn Tùng đã đƣa ra một số sách 

tham khảo, trang web để học sinh có thể tìm thấy đƣợc những thông tin đáng tin cậy về đời 

sống học tập và sinh hoạt ở trƣờng. Thêm vào đó, anh Duy Anh cũng nhấn mạnh rằng các 

câu lạc bộ, hội nhóm tại trƣờng cũng chính là những nhân tố làm nên tính cách của trƣờng. 

Hai anh tiếp tục đƣa ra bức tranh hoàn chỉnh về Greek life, một đặc trƣng rất Mỹ trong các 

trƣờng đại học Hoa Kỳ, qua việc phân tích những ƣu, nhƣợc điểm của các hội anh, chị em 

trong cuộc sống sinh viên. 

Để kết thúc phần thảo luận, mỗi khách mời đã đƣa ra những lời khuyên ngắn gọn đƣợc đúc 

kết từ kinh nghiệm bản thân. Ba trong số những điều quan trọng nhất trong quá trình nộp đơn 

chính là: hãy mở rộng cơ hội cho chính bản thân, hãy thành thật với bản thân và hãy tìm ngôi 

trƣờng thích hợp nhất với mỗi ngƣời. 
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Chia Sẻ Kinh Nghiệm Nộp Đơn 
 

 

 

Phần Chia Sẻ Kinh Nghiệm Nộp Đơn là nơi mà những vị khách mời, với các tính cách và 

hoàn cảnh khác nhau, cùng ngồi lại và chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc, cùng với một số mẹo 

nhỏ xuyên suốt quá trình nộp đơn vào các đại học Hoa Kỳ mà họ đã đúc kết đƣợc. 

Để bắt đầu buổi thảo luận, anh Phạm Trƣờng Nhật Thanh đặt câu hỏi về việc làm sao để đạt 

đƣợc điểm cao trong bài thi chuẩn hóa SAT. Trả lời vấn đề, anh Võ Hoàng Minh nhấn mạnh 

rằng không nhất thiết phải là thần đồng mới đạt đƣợc điểm cao trong bài thi SAT. Thay vào 

đó, sự chăm chỉ luyện tập mới chính là chìa khóa thành công. Học sinh cần xác định đƣợc 

những phần bản thân cảm thấy khó nhất trên bài thi và luyện tập những phần đó bằng nhiều 

phƣơng pháp khác nhau. Điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và cố gắng đƣa ra những 

phán đoán có khoa học trong suốt quá trình làm bài thi. 

Anh Nguyễn Hoàng Nam tiếp tục đi sâu vào việc làm sao để “đánh bại” từng phần của bài thi 

SAT. Anh chia sẻ rằng phần Toán không khó đối với học sinh Việt Nam. Sự chú ý và cẩn 

thận là chìa khóa thành công cho phần này. Đối với phần đọc, phần mà học sinh Việt Nam 

cho là khó khăn nhất, anh Hoàng Nam khuyên các bạn nên học cách nhận dạng những loại 

câu hỏi thƣờng xuất hiện trong đề. Bên cạnh đó, mỗi bạn nên học tìm ra những cách khác 

nhau để phân tích phần này, đồng thời cũng phát triển một hệ thống các bƣớc làm phần này 

mà bản thân thấy thích hợp nhất. Anh sốt sắng chia sẻ những kinh nghiệm trong mỗi lần làm 

phần viết của bài thi thử để chứng minh cho luận điểm của mình: chỉ có luyện tập thì mới có 

thành công. Ngoài ra, chị Nguyễn Bảo Trƣờng Anh còn minh họa cách làm sao để “phịa” ra 

ví dụ một cách thuyết phục trong phần bài luận SAT. 

Sau đó, các vị khách mời tiếp tục cùng nhau phân tích vai trò của hoạt động ngoại khóa 

(HĐNK) trong bộ hồ sơ nộp vào các đại học Mỹ. Chị Trƣờng Anh đã nhấn mạnh rằng khái 

niệm “hoạt động ngoại khóa” không chỉ gói gọn trong những công việc tình nguyện mà là tất 
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cả những hoạt động khác ngoài việc học trong lớp, đóng góp vào sự phát triển của bản thân 

mỗi ngƣời. 

Tuy các HĐNK ở Việt Nam rất đa dạng và phong phú, anh Nhật Thanh cũng bày tỏ lo ngại 

cho các bạn học sinh trong việc lựa chọn và quyết định hoạt động thích hợp với bản thân để 

tham gia. Anh Lê Ngọc Duy Thắng chia sẻ góc nhìn của mình với tƣ cách là một trợ lý tƣ vấn 

tuyển sinh có nhiều năm kinh nghiệm tại đại học Wesleyan: HĐNK là một minh chứng cho 

sự trƣởng thành trong mỗi cá nhân, vì vậy hội đồng tuyển sinh sử dụng hoạt động ngoại khóa 

để phần nào đó đánh giá khả năng mỗi ứng viên. Vì lý do đó, học sinh chỉ nên lựa chọn 

những hoạt động ngoại khóa thực sự thể hiện niềm đam mê và tính cách của mình. 

Cũng trong phần lựa chọn HĐNK sao cho thật phù hợp, anh Duy Thắng đã nhấn mạnh tầm 

quan trọng của chất lƣợng các HĐNK hơn là số lƣợng. Anh Hoàng Minh thể hiện sự đồng 

tình bằng cách kể về việc anh đã dành hầu hết thời gian cho môn võ Aikido cũng nhƣ các câu 

lạc bộ khoa học của trƣờng trong suốt thời gian ở cấp 3. Các vị khách mời đều nhất trí rằng 

đối với Ban tuyển sinh số lƣợng HĐNK không phải là yếu tố tiên quyết, mà thay vào đó là sự 

tâm huyết, cũng nhƣ những ảnh hƣởng của các hoạt động đó đối với sự phát triển cá nhân 

của học sinh. Anh Nhật Thanh, với không ít kinh nghiệm trong việc thành lập tổ chức ngoại 

khoá, đã hƣớng dẫn cho các bạn học sinh các phƣơng thức để tự lập ra một câu lạc bộ của 

mình.  

 

 

Tiếp theo đó, buổi thảo luận đề cập đến những phƣơng pháp để “khoe” các HĐNK với Ban 

tuyển sinh một cách hiệu quả nhất. Anh Hoàng Nam đƣa ra lời khuyên nên phân loại các 

hoạt động thành nhiều lĩnh vực khác nhau nhƣ hội hoạ, thể thao, hoạt động cộng đồng. Đồng 

thời cũng có thể sắp xếp các HĐNK dựa trên tầm quan trọng và ảnh hƣởng của hoạt động 

đối với các bạn học sinh. Chị Trƣờng Anh còn chia sẻ thêm một số mẹo nhỏ để “đánh bóng” 

các hoạt động trong bộ hồ sơ qua hình thức trình bày và cách dùng từ hợp lý. Khi liệt kê 

HĐNK, các thí sinh nên tập trung miêu tả những đóng góp cá nhân thay vì chỉ giới thiệu sơ 

lƣợc về công việc thƣờng nhật khi tham gia những hoạt động đó. Anh Duy Thắng bổ sung 

rằng nếu muốn nói về các thành tích đạt đƣợc thì nên sử dụng số liệu thống kê cụ thể thay vì 

chỉ đƣa ra nhận xét chung chung. 

Khái niệm “tạo ra một chủ đề trọng tâm” đã đƣợc anh Nhật Thanh giới thiệu đến các bạn 

học sinh nhằm thể hiện một khía cạnh hay tính cách của thí sinh xuyên suốt các phần của một 

bộ hồ sơ đại học. Nhìn nhận từ quan điểm của một cựu trợ lý làm việc trong ban tuyển sinh, 

anh Duy Thắng cũng nhất trí với những ƣu điểm mà quá trình “tạo ra chủ đề trọng tâm” cho 
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một bộ hồ sơ đem lại. Tuy nhiên, anh lƣu ý các bạn học sinh là phƣơng thức này suy cho 

cùng cũng là nhằm thể hiện những đam mê, suy nghĩ, và con ngƣời thật sự của các bạn. 

Tiếp tục buổi thảo luận, chị Trƣờng Anh và anh Hoàng Nam chuyển sang chia sẻ về bài luận 

bổ sung với dạng câu hỏi: “Tại sao bạn lại chọn trƣờng này để nộp đơn?” Bài luận này đòi 

hỏi học sinh phải chỉ ra đƣợc những yếu tố quyết định khiến bạn chọn một trƣờng nào đó. 

Tuy nhiên, đối với dạng bài luận này, các bạn nên nhấn mạnh những điểm tƣơng đồng của 

mình với trƣờng thay vì kể ra những đặc điểm của trƣờng đó. 

Buổi thảo luận tiếp tục tìm hiểu vai trò của việc phỏng vấn trong quá trình nộp đơn. Để bắt 

đầu, anh Duy Thắng giới thiệu cho các bạn hai dạng phỏng vấn phổ biến nhất: buổi phỏng 

vấn mang tính chất tìm hiểu thông tin và buổi phỏng vấn mang tính chất đánh giá. Đối với bất 

kì dạng phỏng vấn nào, các bạn cũng cần để lại cho ngƣời phỏng vấn ấn tƣợng mạnh mẽ và 

tốt đẹp nhất. 

Các khách mời lần lƣợt đƣa ra những mẹo nhỏ để làm cho việc phỏng vấn trở nên dễ dàng 

hơn. Chị Trƣờng Anh khuyên các bạn nên tìm hiểu trƣớc về ngƣời phỏng vấn để đƣa ra 

những câu hỏi ý nghĩa. Anh Hoàng Minh thêm vào lời khuyên nên tập dợt trƣớc cho buổi 

phỏng vấn vài lần. Anh Hoàng Nam khuyến khích các bạn học sinh nên nghiên cứu về những 

đặc trƣng của trƣờng trƣớc khi phỏng vấn. Anh Hoàng Minh và anh Duy Thắng kết thúc vấn 

đề bằng việc khuyến khích các bạn nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho những tình huống có thể 

xảy ra tại buổi phỏng vấn. 

Để kết thúc buổi thảo luận, các khách mời đã đƣa ra những lời khuyên cuối cùng cho các bạn 

tham dự. Dù bị áp lực khá lớn về thời gian, các anh chị khách mời vẫn hy vọng rằng buổi 

thảo luận đã cung cấp cho các bạn học sinh một bức tranh chi tiết về quá trình nộp đơn vào 

đại học Hoa Kỳ.     
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Trần Bá Khôi Nguyên, Duke University „15 (điều phối) 

Võ Thị Minh An, Mount Holyoke College „12 (diễn giả) 

Lê Lan Chi, Wesleyan University „13 (diễn giả) 

Andrew Eisenhart, representative of Drexel University (diễn giả) 

Nguyễn Thu Hương, representative of Kansas State University (diễn giả) 

Greet Provoost, representative of the University of Mississippi (diễn giả) 

Cuộc Sống Sinh Viên 
 

 

 

Phần thảo luận về Cuộc Sống Sinh Viên cung cấp những góc nhìn sâu sắc về đời sống học tập 

và xã hội của du học sinh Mỹ. 

Mở đầu buổi thảo luận, chị Võ Thị Minh An đã kể lại chi tiết quá trình làm nghiên cứu để 

hoàn thành luận văn tốt nghiệp của chị. Chị Minh An khẳng định, một trong những yếu tố 

chủ chốt giúp chị tạo dựng mối quan hệ thân thiết giữa bản thân và các giáo sƣ chính là quy 

mô và sĩ số sinh viên nhỏ của trƣờng. Điều này đã góp phần giúp quá trình chuẩn bị bài 

nghiên cứu của chị nhận đƣợc nhiều sự hỗ trợ hơn. Tiếp theo, chị Minh An giới thiệu những 

giai đoạn cần thiết trong quá trình hoàn thành bài nghiên cứu, bao gồm các bƣớc sau: suy 

nghĩ ý tƣởng chung cho đề tài mình muốn tìm hiểu, thảo luận với giáo sƣ hƣớng dẫn, thực 

hiện khảo sát và thu thập các tƣ liệu khác để có những bƣớc chuẩn bị kĩ càng trƣớc khi đặt 

bút. 

Khi cuộc thảo luận chuyển sang chia sẻ về đời sống xã hội tự do của môi trƣờng đại học Mỹ, 

chị Lê Lan Chi đƣa ra một ví dụ rất thú vị về những ngƣời bạn học của chị khi tham gia biểu 

tình phố Wall đã đƣợc trƣờng hỗ trợ, tạo điều kiện thế nào. Đây là một trong nỗ lực của 

trƣờng chị nhằm bảo vệ những ý kiến, nguyện vọng của sinh viên. Đồng tình với ý kiến đó, 

anh Trần Bá Khôi Nguyên cũng chia sẻ thêm về một cuộc biểu tình khác của sinh viên trƣờng 

đại học Duke. Qua đó, anh nhấn mạnh, ở đại học Mỹ, dù cho sinh viên có thuộc bất cứ tầng 

lớp xã hội nào, họ cũng luôn đƣợc khuyến khích để mạnh dạn đấu tranh cho quan điểm của 

mình.    
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Bà Greet Provoost tiếp nối buổi thảo luận bằng việc đƣa ra một số nhận định sâu sắc về 

Greek Life, một khía cạnh đặc trƣng của văn hóa đại học Mỹ. Đƣợc biết đến phổ biến hơn 

dƣới hình thức các hội anh, chị em, Greek Life tạo cho sinh viên cơ hội để giao lƣu với một 

nhóm bạn học có cùng sở thích hay những mối quan tâm tƣơng đồng. Bà Provoost cũng chia 

sẻ những chiêm nghiệm của mình tại trƣờng đại học Mississippi để làm nổi bật sức ảnh 

hƣởng của Greek Life trong quãng đời đại học. Bà cũng cho biết thêm là các bạn sinh viên 

không bắt buộc phải tham gia những cộng động nếu không thấy phù hợp với mong muốn của 

mình. 

Khi đƣợc hỏi về điều kiện sinh sống của sinh viên quốc tế ở đại học Mỹ, chị Nguyễn Thu 

Hƣơng đã miêu tả một cách chi tiết hệ thống cơ sở vật chất tiện nghi phục vụ cho việc ăn ở 

của sinh viên trƣờng Kansas State. Chị cho biết thêm, một nghiên cứu đã chứng minh rằng 

sống trong kí túc xá chung với bạn bè sẽ giúp nâng cao thành tích học tập và các kỹ năng 

cộng đồng hơn so với sống bên ngoài trƣờng một mình. Chị Lan Chi bổ sung thêm vào phần 

thảo luận với những chia sẻ mới lạ về chƣơng trình nhà ở (Program Housing) tại trƣờng đại 

học Wesleyan, cùng các ví dụ sinh động về cuộc sống sôi nổi của sinh viên trong khu nhà 

Điện Ảnh (Filming House) vào đêm trao giải Oscar, hay khu nhà Nấu Ăn (Cooking House) 

trong dịp Tết Nguyên Đán. 

 

 

 

Bàn về tầm quan trọng của vị trí trƣờng đối với đời sống sinh viên, ông Andrew Eisenhart 

hào hứng giới thiệu về những ƣu điểm nổi bật của cuộc sống thành thị, tiêu biểu nhƣ ở 

Philadelphia. Sinh viên không những có cơ hội tiếp xúc với nền văn hóa phong phú mang đầy 

giá trị lịch sử của thành phố đó, mà còn hƣởng nhiều lợi ích từ hệ thống giao thông công 

cộng đầy đủ. Thêm vào đó, sự giao lƣu giữa những học sinh từ các trƣờng khác nhau trong 

thành phố cũng đƣợc ông đặc biệt đề cao.   

Khép lại buổi nói chuyện, chị Minh An gửi gắm lại cho những bạn học sinh tham dự chƣơng 

trình ba từ thật ý nghĩa: “Dám, Mở, và Tâm." Với ba từ này, chị hy vọng có thể khích lệ các 

bạn học sinh phấn đấu đạt đƣợc những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong quãng đời đại học. 

Dù thời lƣợng chƣơng trình khá hạn hẹp, phần thảo luận về Cuộc Sống Sinh Viên đã khép lại 

với những dƣ âm trong lòng ngƣời tham dự về một nƣớc Mỹ với đời sống sinh viên đầy thách 

thức nhƣng cũng đầy niềm vui.  
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Phân Loại Đối Tượng Tham Dự 

 

Học Sinh Tham Dự 

 

 Tổng cộng 
Tổng số thí sinh 

được nhận 

Tỉ lệ 

chọi 
Tỉ lệ người tham dự 

Thí sinh tham dự 

Hội thảo 
2545 236 9.3% 94.5% (223/236) 

Thí sinh tham dự 

phần IAA 
139 30 21.6% 100% 

 

 

Vị trí địa lý Trường 

Độ tuổi (tại thời 

điểm diễn ra hội 

thảo) 

Thành phố Hồ Chí Minh 82% 
Phổ Thông Năng 

Khiếu 
32% 

Từ 15 

tuổi trở 

xuống 

3% 

Biên Hòa 8% Lê Hồng Phong 20% 16 43% 

Vũng Tàu 5% Trần Đại Nghĩa 12% 17 49% 

Các quốc gia và tỉnh thành 

khác (Cần Thơ, Đà Nẵng, 

Hà Nội, Thái Lan, Xin-ga-

po, Anh, Hoa Kỳ) 

5% 

Lƣơng Thế Vinh 7% Từ 18 

tuổi trở 

lên 

5% Các trƣờng THPT 

và THCS khác 
29% 

Tổng cộng 100% Tổng cộng 100% 
Tổng 

cộng 
100% 

 

Phân loại thí sinh tham dự theo vị trí địa lý, trường học, và độ tuổi. 
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Khách Mời Tham Dự 

Số lƣợng khách mời: 44 

Khách mời tham dự đại diện cho các cơ quan, học viện, và trƣờng đại học nhƣ: 

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Harvard, Đại học MIT, Đại học 

Williams, Đại học Swarthmore, Đại học Duke, Đại học Mount Holyoke, Đại học Hamilton, 

Đại học Tufts, Đại học Wesleyan, Đại học NYU Abu Dhabi, Đại học Washington & Lee, Đại 

học Georgetown, Đại học Babson, Đại học Bentley, Đại học Bard, Đại học Bryn Mawr, Đại 

học Cornell College, Đại học Bates, Đại học Drexel, Đại học Richmond, Đại học Macalester, 

Đại học Ohio Wesleyan, Đại học Boston College, Đại học Franklin & Marshall, Đại học 

Texas Christian, Đại học UT Dallas, Đại học Adelphi, Đại học Mississippi, Đại học bang 

Kansas, Đại học UC Berkeley, Đại học Westtown School, Đại học Rabun Gap -Nacoochee 

School, Đại học bang Grand Valley, Cao đẳng cộng đồng Northern Virginia, Cao đẳng cộng 

đồng Lane, và Cao đẳng cộng đồng Shoreline. 

 

Triển Lãm Du Học 

Số lƣợng trƣờng tham dự: 85 các trƣờng đại học cao đẳng và 6 trƣờng trung học phổ thông 

Số lƣợng đại diện từ các trƣờng: 125 

Vui lòng tham khảo thêm liên kết dƣới đây để xem thống kê chi tiết của các trƣờng tham dự 

buổi triển lãm du học:  

http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-

2012/School-Fair-List 

http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
http://vietabroader.org/portal/Programs/VietAbroader-Conference/VietAbroader-Conference-2012/School-Fair-List
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61 trong tổng số 110 thí sinh tham dự Ngày Định Hƣớng đã tham gia khảo sát 

trực tuyến về Ngày Định Hƣớng. 123 trong tổng số 223 thí sinh tham dự Ngày 

Hội Thảo đã cho phản hồi và nhận xét thông qua bản khảo sát trực tuyến về 

Ngày Hội Thảo. 

Hệ thống thang điểm đánh giá gồm có: 1 (rất tệ), 2 (tệ), 3 (bình thường), 4 

(tốt), 5 (rất tốt). 

 Đánh Giá Kết Quả 

 

 

Ban Tổ Chức Hội thảo Du học VietAbroader 2012 rất vui mừng và chân thành cám ơn vì hơn 

một nửa số lƣợng ngƣời tham gia Hội thảo đã dành thời gian để làm khảo sát và đóng góp rất 

nhiều ý kiến chi tiết sau khi buổi Hội thảo diễn ra. Những nhận xét từ phía ngƣời tham dự đã 

phần nào giúp chúng tôi đánh giá đƣợc tính hiệu quả của chƣơng trình năm nay và hoàn thiện 

chƣơng trình của những năm sau. Hơn thế nữa, việc các bạn tham dự đã tự nguyện giúp đỡ và 

góp ý cho Ban Tổ Chức Hội thảo Du học VietAbroader đã thể hiện sự yêu thích của các bạn 

với Hội thảo cũng như những dấu ấn chúng tôi đã để lại trong lòng các bạn. 

 

Các Ngày Hội Thông Tin 

Khoảng 70% số lƣợng ngƣời tham dự Ngày Hội Thảo đã tham gia một trong những ngày hội 

thông tin của VietAbroader. Trong số đó: 

● 87% khen ngợi sự bổ ích về nội dung và thông tin đƣợc trình bày trong các ngày hội 

thông tin. 46% số ngƣời tham gia đã dành điểm cao nhất là điểm 5 cho tính thiết thực và 

hiệu quả của các ngày hội thông tin.  

● 92% ngƣời tham dự dành điểm 4 hoặc 5 cho sự giúp đỡ nhiệt tình của các thành viên 

trong Ban Tổ Chức. Đáng chú ý, 68% trong số đó đã đánh giá sự hỗ trợ tận tình của Ban Tổ 

Chức với điểm tuyệt đối 5.  

● 88% dành điểm 4 hoặc 5 khi nhận xét về sự bổ ích trong việc liên kết chặt chẽ thông tin 

của ngày Hội Thảo trong các ngày hội thông tin. 

● Hầu hết số ngƣời tham dự (96%) đều có phản hồi tích cực về chất lượng khách mời của 

những ngày hội thông tin. 61% trong số đó đã cho nhận xét với thang điểm cao nhất. 

● Khoảng 97% số ngƣời tham dự đã thể hiện sự quan tâm và mong muốn đƣợc tham gia 

Hội thảo sau khi đã tham gia các buổi thông tin. 
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Các Kênh Thông Tin Liên Lạc & Đội Ngũ Ban Tổ Chức 

Trước khi diễn ra Hội thảo 

● Đa số các bạn học sinh đều có hồi âm tích cực cho Ban Tổ Chức, thể hiện sự hài lòng với 

sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban Tổ Chức trong quá trình giải đáp thắc mắc của các thí sinh qua 

email vachcm.info@vietabroader.org (67% các học sinh tham dự hội thảo đã chọn điểm 5) 

và qua Facebook (84% đánh giá cao sự giúp đỡ từ ban tổ chức với điểm 4 và 5).  

● 89% trong số những học sinh đã liên lạc với ban tổ chức hội thảo đều khen ngợi tinh 

thần trách nhiệm cao của các thành viên Ban Tổ Chức và 92% các bạn học sinh nhận xét 

rằng những câu trả lời hồi đáp đều rất chi tiết và bổ ích, giải đáp phần lớn thắc mắc của các 

bạn. 

 

 

 

  

“Trƣớc ngày hội thảo chính, em chủ yếu liên lạc với BTC qua mail, em nhận thấy rằng dù BTC 

có vẻ rất bận nhƣng phản hồi nhanh, gọn, nội dung chính xác những gì em muốn hỏi, ngoài ra 

BTC còn liên hệ với em qua điện thoại, điều đó khiến em thấy đƣợc sự chu đáo, nhiệt tình của các 

anh chị.” 

“Mình thấy các anh chị làm việc rất tích cực, mỗi khi mình và các bạn khác có câu hỏi nào thì có 

thể lên trang Facebook để hỏi, chỉ chừng vài phút sau là đã có các anh chị trả lời.” 

“Những thông báo, những điều nhắn gửi và những câu trả lời của anh chị gửi đến chúng em đều 

lịch thiệp, rất thân thiện, cởi mở, dí dỏm và vui tƣơi khiến em cảm thấy rất thích thú mỗi khi nhận 

đƣợc thƣ từ Ban Tổ Chức dù chƣa biết trong thƣ viết gì.” 
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Ngày Định Hướng & Ngày Hội thảo 

 

 

 

● Một số lƣợng lớn ngƣời tham dự (94%) đã dành tặng những lời khen cho tính chuyên 

nghiệp và sự chu đáo tận tâm của các thành viên Ban Tổ Chức.  

● Bên cạnh đó, 92% các bạn học sinh rất hài lòng với thái độ làm việc nhiệt tình và sự thân 

thiện giúp đỡ của các thành viên Ban Tổ Chức trong quá trình Hội thảo diễn ra. 

 

 
  

“Phong cách làm việc cúa của Ban Tổ Chức rất chuyên nghiệp, lịch sự và thân thiện và các 

khách mời. Một số ngƣời còn xuống tận sảnh đón và hƣớng dẫn chi tiết để đến đƣợc phòng 

Lavender.” 

“Thủ tục check-in đơn giản, nhanh gọn và cực kì chuyên nghiệp.” 

“Mình thích nhất tính đúng giờ đến từng phút của BTC! Thật tuyệt vời!” 

“Sự chu đáo của Ban Tổ Chức đƣợc thể hiện rất  rõ ràng qua việc cập nhật các địa điểm ăn trƣa 

và gửi email, gọi điện sau khi kết thúc Hội thảo.” 

“Nhiệt Tình, Thân Thiện, Tích Cực - Đó là những từ để có thể nói về thái độ của BTC và các tình 

nguyện viên, mọi ngƣời cố gắng, hợp tác hoàn hảo, cố gắng đem lại buổi Hội thảo tuyệt vời nhất 

cho mọi ngƣời. Nhiều ngƣời rất mệt, vã mồ hôi nhƣng vẫn cừơi nói vui vẻ, làm việc hết mình vì tụi 

em. Rất cảm ơn vì những gì anh chị đã làm cho tụi em.” 
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Trang Facebook Của VietAbroader 

 

 
 

● Sự tương tác với các thành viên Ban Tổ Chức: 79% ngƣời tham gia phản hồi tích cực 

(điểm 4 hoặc 5). 

● Thông tin du học và thông tin liên quan đến buổi hội thảo: 86% đánh giá điểm 4 hoặc 

5, và 40% các bạn học sinh đã chọn điểm cao nhất cho lƣợng thông tin đƣợc cung cấp trên 

Facebook. 

● Sự tương tác giữa những người tham dự hội thảo: Phản ứng hầu nhƣ đều rất tích cực 

(71% cho điểm 4 hoặc 5).  

● Tiềm năng mở rộng mạng lưới trang Facebook của VietAbroader: 97% các bạn học 

sinh tham dự đều sẵn lòng chia sẻ thông tin với bạn bè về VietAbroader.  

 

  

 

  

“Mình rất vui vì BTC đã lập trang sự kiện trên Facebook và luôn trả lời hết sức nhanh chóng và 

đầy đủ các câu hỏi của tất cả mọi ngƣời. Qua suốt quá trình chuẩn bị trƣớc ngày hội thảo, mình 

có thể thấy đƣợc BTC rất nhiệt tình, tâm huyết với hội thảo và cũng rất kiên nhẫn giải đáp thắc 

mắc của mọi ngƣời.” 

“Trên Facebook các bạn có các status, bài viết, cuộc thi giúp khuấy động bầu không khí du học 

lên rất nhiều.” 
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Địa Điểm Tổ Chức Hội Thảo 

 

 

 

89% số ngƣời tham dự nhận xét hài lòng về địa điểm tổ chức hội thảo năm nay (cả Ngày 

Định Hƣớng và Ngày Hội Thảo đều đƣợc tổ chức tại khách sạn Grand Hotel). 

 

 

 

  

“Khán phòng cực kì trật tự và cách tổ chức sắp xếp khoa học giúp Hội thảo diễn ra thành công 

tốt đẹp.” 

“Khách sạn Grand là một địa điểm lí tƣởng để tổ chức Hội thảo. Cảnh quan nhìn chung đẹp và 

rất phù hợp với không khí của 2 ngày O-Day và C-Day.” 

“Grand Hotel rất đẹp, dễ kiếm, địa điểm trung tâm gần nhiều nơi ăn uống, cũng không phải đi xa 

lắm để tìm đƣợc một chỗ ăn vừa phải túi tiền.” 
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Ngày Định Hướng 

Các Chủ Đề 

● Tỉ lệ phần trăm trung bình của ngƣời tham dự đánh giá điểm 4 hoặc 5 cho các chủ đề 

của Ngày Định Hướng là 88%. 

● Đáng chú ý nhất, 75% các bạn học sinh bình chọn điểm cao nhất cho phần “Bài luận và 

Tài liệu bổ sung.”  

● Hơn 60% số lƣợng ngƣời tham dự đã cũng cho điểm tuyệt đối cho 2 chủ đề “Liberal 

Arts Colleges và National Universities” và “Thư giới thiệu và Hoạt động ngoại khoá.”  

 

 

 

Phần Trình Bày Của Các Khách Mời 

 

 

● Dựa trên kĩ năng thuyết trình và tƣơng tác với ngƣời nghe, Ban Tổ Chức Hội thảo Du học 

VietAbroader 2012 đã nhận đƣợc những phản hồi rất tích cực: trung bình 89% lƣợng ngƣời 

tham dự lựa chọn điểm 4 hoặc 5 cho phần trình bày của các khách mời trong tất cả các 

chủ đề. Ngoài ra, hơn 55% dành điểm cao nhất là 5 cho mỗi phần thuyết trình.  

● Hai chủ đề điểm nhấn của Ngày Định Hƣớng là “Thư giới thiệu và Hoạt động ngoại 

khoá” và phần “Bài luận và Các tài liệu bổ sung”, nhận đƣợc sự đánh giá cao nhất của lần 

lƣợt 67% và 79% số ngƣời tham dự. 

 

Ngƣời tham dự Ngày Định Hƣớng còn đƣợc yêu cầu đánh giá phần thuyết trình của các 

khách mời dựa trên thang điểm từ 1 (nhàm chán, tẻ nhạt) đến 10 (thú vị, sâu sắc). 

● Các khách mời tham dự đều đƣợc đánh giá tốt vì không có ai nhận đƣợc thang điểm 3 

hoặc thấp hơn. Hầu hết các thang điểm đánh giá khách mời dao động từ 8 đến 10.  

“Các thông tin của O-Day rất hữu ích và cần thiết đối với một học sinh không biết nhiều về du 

học Mỹ nhƣ em..” 
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● Năm vị khách mời tạo đƣợc ấn tƣợng tốt nhất với ngƣời nghe đƣợc từ 65% trở lên các 

bạn học sinh dành tặng mức điểm từ 8 đến 10. Đó là anh Nguyễn Vũ Phúc Thụ (Đại học 

Duke „16), anh Đoàn Nguyễn Duy Anh (MIT „16), chị Đặng Phùng Dung (Đại học Babson 

„15), anh Trần Bá Khôi Nguyên (Đại học Duke „15) và anh Lê Tấn Việt (Đại học Texas 

Christian „15). Các anh chị khách mời nói trên đã đƣợc đánh giá từ 8 đến 10 điểm lần lƣợt 

bởi 91%, 84%, 72%, 67%, và 65% ngƣời tham dự 

 

 

 

Các Tài Liệu Bổ Trợ 

● Booklet của Ngày Định Hướng: Phần lớn những học sinh tham dự Ngày Định Hƣớng đã 

dành nhiều lời khen tặng cao nhất cho quyển sổ tay của Ngày Định Hƣớng, và 86% ngƣời 

tham dự đã đánh giá chất lượng và hình thức của quyển sổ tay là “tốt” hoặc “rất tốt.” 

● Tư liệu Ngày Định Hướng và bài trắc nghiệm nhỏ: Đã đƣợc trình bày trong phần “Nền 

tảng và điểm nhấn” của bản báo cáo này. 

 

Mối Tương Quan Giữa Ngày Định Hướng & Ngày Hội Thảo Chính 

● 87% ngƣời tham dự Ngày Định Hướng tin rằng những thông tin đƣợc chia sẻ ở Ngày 

Định Hƣớng đã góp phần rất lớn giúp các bạn hiểu rõ hơn những thông tin và kinh nghiệm 

đƣợc chia sẻ trong Ngày Hội Thảo Chính. 

● Trong số tất cả những học sinh tham gia Ngày Định Hƣớng, 82% nhận xét rằng những 

thông tin của Ngày Định Hƣớng không trùng lặp với Ngày Hội Thảo Chính. 

● Trong tất cả những bạn không tham dự Ngày Định Hướng, không có ai (0%) cảm thấy 

những thông tin đƣợc trình bày trong Ngày Hội Thảo Chính là khó tiếp thu. 

“Cuốn booklet hỗ trợ tra cứu nhanh, ghi chú tốt.” 

“Các anh chị khách mời cũng mang đến nhiều ngạc nhiên về kiến thức du học của các anh chị ấy 

cũng nhƣ sự tận tâm, lòng nhiệt huyết của mọi ngƣời.” 

“Tham dự O-Day mình thấy các anh chị thực sự có sự chuẩn bị rất kỹ và thái độ làm việc nghiêm 

túc cho Ngày Định Hƣớng này. Với thái độ nghiêm túc nhƣ thế, mình cảm giác nhu cầu đƣợc 

thông tin về du học Hoa Kỳ của mình đƣợc các anh chị tôn trọng và giúp đỡ.” 

“Các anh chị khách mời rất dễ thƣơng, cá tính, thân thiện và trình bày rất hay với những câu nói 

hay ví dụ thú vị.” 

“O-Day đã cung cấp cho mình những kiến thức cơ bản nhất để chuẩn bị cho C-Day và hành 

trang của mình sau này.” 
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Ngày Hội Thảo 

Nội Dung & Phần Trình Bày Của Các Khách Mời 

Quá Trình Chọn Trường 

 

 

 

● Phần chia sẻ kinh nghiệm Quá Trình Chọn Trƣờng là một trong những chủ đề đƣợc yêu 

thích và đánh giá cao nhất trong Ngày Hội Thảo, với hơn 95% lƣợng ngƣời tham dự bình 

chọn là tốt hoặc rất tốt. 

● 97% các bạn học sinh rất hài lòng và thích thú với hình thức mà các khách mời chia sẻ 

những kinh nghiệm cá nhân.  

● Trong số đó, 66% đã cho điểm cao nhất cho chất lƣợng nội dung và 73% nhận xét rất 

tốt về phương thức truyền tải nội dung chƣơng trình của các khách mời.   

 

  

“Phần Quá Trình Chọn Trƣờng với sự hài hƣớc của các anh chị làm mình rất thích. Mình có thể 

cảm nhận đƣợc sự nhiệt tình, tâm huyết của các anh chị và các bạn.!” 

“Mình thích nhất phần Quá Trình Chọn Trƣờng vì các anh chị đƣa ra nhiều khía cạnh mà mình 

chƣa bao giờ nghĩ đến, các ví dụ thú vị và dí dỏm nữa. Sau cuộc trò chuyện đó, mình thấy tự tin 

hơn, có nhiều thông tin hơn, sẵn sàng hơn và thận trọng hơn trong việc chọn trƣờng cho mình và 

em gái của mình nữa.” 
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Chia Sẻ Kinh Nghiệm Nộp Đơn 

● 81% số ngƣời tham dự nhận định phần Chia Sẻ Kinh Nghiệm Nộp Đơn là bổ ích cho các 

bạn học sinh Việt Nam. 

● 87% rất hài lòng với kĩ năng trình bày và tính tƣơng tác giữa khách mời và khán thính 

giả trong buổi hội thảo.  

● Hơn 50% các bạn học sinh tham dự cho điểm tối đa cho cả hai yếu tố trên. 

 

 

“Tôi đã cảm thấy tự tin hơn rất nhiều về việc hiện thức hóa ƣớc mơ du học Mỹ của mình sau khi 

tham gia phần Chia sẻ kinh nghiệm quá trình nộp đơn. Các anh chị khách mời đã truyền rất nhiều 

cảm hứng cho tôi khi họ chia sẻ rất chân thực về những cản trở và khó khăn trên con đƣờng chinh 

phục Mỹ của mình và cách họ đã vƣợt qua tất cả để trở nên thành công nhƣ ngày hôm nay. Họ đã 

cho tôi thấy rằng thành công hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu tôi dám và cố gắng hết sức.” 
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Phân Tích Bài Luận và IAA 

 

 

 

● Nhìn chung, 85% trong số tất cả ngƣời tham dự đã khen ngợi phần nội dung được trình 

bày trong phần Phân Tích Bài Luận.  

● 98%, 80%, và 94% các bạn học sinh thích và đánh giá cao kĩ năng truyền đạt ý tưởng, 

độ dễ tiếp cận và sự linh hoạt của các khách mời trong quá trình phân tích thế mạnh điểm 

yếu của một bài luận. 

● Đối với phần IAA, hầu hết ngƣời tham gia đều dành những điểm cao nhất cho cả phần nội 

dung và trình bày. 85% đã phản hồi tích cực về độ dễ tiếp cận và sự linh động trong việc 

chỉnh sửa bài luận. 

 

  

“Mô hình chung đƣa đƣợc các qui tắc, tiêu chuẩn cần có của bài luận. Mình thích làm việc dựa 

trên các tiêu chuẩn và thƣớc đo cụ thể, nên với mình lần thảo luận này rất hữu ích.” 

“Mình rất thích trƣởng nhóm thảo luận của mình vì sự linh hoạt và những thông tin quý giá của 

chị. Cách nhận xét chân thật và đi thẳng vào vấn đề làm mình thấy thời gian qua thật nhanh.” 

“Ở nhóm thảo luận của mình, mình rất hài lòng vì anh trƣởng nhóm đã tạo nhiều cơ hội cho mọi 

ngƣời làm quen, cũng nhƣ khuyến khích từng bạn nêu ra ý kiến và quan điểm riêng của mình.” 

“Anh trƣởng nhóm thảo luận của em thực sự nhiệt tình và đã đƣa ra những khuyết điểm cũng 

nhƣ giúp em có cách khắc phục cho bài luận của mình. Hơn nữa có câu hỏi em hỏi hơi dài nhƣng 

anh cũng kiên nhẫn nghe cho hết và giải đáp thắc mắc của em.” 
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Đời Sống Sinh Viên 

● 60% số ngƣời tham dự có phản hồi tốt về chất lƣợng nội dung của phần này. 

● 68% tán thƣởng kĩ năng trình bày của các khách mời.  

 

Các Khách Mời 

 

● Ngƣời tham dự Ngày Hội Thảo đƣợc yêu cầu đánh giá phần thuyết trình của các khách 

mời dựa trên thang điểm từ 1 (nhàm chán, tẻ nhạt) đến 10 (thú vị, sâu sắc). Tất cả các khách 

mời đều nhận đƣợc đánh giá cao từ các bạn học sinh tham dự hội thảo. Ấn tƣợng nhất là anh 

Nguyễn Sơn Tùng (Đại học Richmond „16), anh Đoàn Nguyễn Duy Anh (MIT „16), chị 

Đặng Phùng Dung (Đại học Babson „15), chị Hoàng Ngọc Tôn Nữ Nguyệt Minh (Đại học 

Cornell „16), chị Nguyễn Bảo Trường Anh (Đại học Adelphi „15) đều nhận đƣợc những 

đánh giá cao nhất (điểm 8 đến 10) của các bạn học sinh với lƣợng bình chọn lần lƣợt là 88%, 

80%, 63%, 62%, and 53%. 

● Trong phần Phân Tích Bài Luận, dựa trên thang điểm từ 1 (rất tệ) đến 5 (rất tốt), tất cả 

các khách mời đều đƣợc đánh giá với mức điểm từ 4.2 trở lên. Những anh chị khách mời 

đáng chú ý nhất là anh Lê Tấn Việt (Đại học Texas Christian „15), anh Phạm Thiên Phú 

(Đại học Drexel „16) và chị Võ Thị Minh An (Đại học Mount Holyoke „12), với đánh giá 

thang điểm lần lƣợt là 4.72, 4.68, and 4.66. 

 

“Tôi rất ấn tƣợng với bức tranh đầy màu sắc đƣợc trình bày trong phần Đời sống của du học 

sinh tại Mỹ và rất muốn chính bản thân mình cũng đƣợc trải nghiệm sự đa dạng về đời sống xã hội 

cũng nhƣ học tập sau này khi đã đƣợc nhận vào một trƣờng đại học ở Mỹ.” 

“Các khách mời khá thân thiện và thoải mái nói đùa làm tinh thần học sinh vui vẻ, không hề cảm 

thấy nhàm chán hay mệt mỏi khi tiếp thu những kiến thức mới.” 

“Sự nhiệt tình của các anh chị làm mình rất cảm động. Mọi ngƣời hay nói “Không ai cho không 

ai cái gì” nhƣng các anh chị lại rất thoải mái và tận tình chia sẻ hết những kinh nghiệm quý báu 

của mình.” 
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Tài Liệu Bổ Trợ 

● Booklet của Ngày Hội Thảo:  Đã đƣợc trình bày trong phần “Bối cảnh và Những nét đặc 

sắc” trong bản báo cáo. 

● Bản tóm tắt phân tích bài luận:  

o Bản tóm tắt phân tích bài luận là tài liệu đƣợc phát cho các bạn tham dự phần Phân 

Tích Bài Luận vào cuối buổi nhằm tổng kết những ý chính đƣợc đƣa ra trong buổi 

thảo luận. Bản tóm tắt giúp các bạn học sinh không cần phải tự ghi chú mà vẫn có thể 

tiếp thu đầy đủ những thông tin quan trọng cần phải ghi nhớ. 

o 90% những bạn tham dự phần Phân Tích Bài Luận cho rằng bản tóm tắt rất có ích 

giúp các bạn có thể ôn lại những thông tin đã đƣợc tiếp nhận từ khách mời và buổi 

thảo luận. 

● Bài trắc nghiệm trước Ngày Hội Thảo: Đã đƣợc đề cập trong phần  “Bối cảnh và 

Những nét đặc sắc” của bản báo cáo. 

 

  

“Các loại tài liệu hỗ trợ trong ngày Hội thảo đều rất hữu ích và đầy đủ, trả lời hầu nhƣ tất cả 

các câu hỏi đọng lại trong mình sau khi rời Hội thảo. Thêm nữa, các phần Bổ sung cũng nhƣ lời 

khuyên của VietAbroaders các khoá trƣớc đều rất hữu ích và chân thật, dƣới góc nhìn của những 

ngƣời từng trải.” 

“Cuốn booklet tóm tắt những nội dung quan trọng cần nhớ trong từng phần với cách trình bày 

đẹp và bắt mắt. Chắc chắn mình sẽ sử dụng tài liệu này không chỉ trong buổi hội thảo thôi mà còn 

sau này nữa.” 
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Đánh Giá Chung 

 

 

 

Ngày Định Hướng 

● 97% số ngƣời tham dự nhận định rằng Ngày Định Hƣớng thật sự bổ ích vì nó đã phần 

nào hỗ trợ cho các bạn học sinh trong việc chuẩn bị cho quá trình nộp đơn du học Mỹ sắp tới. 

● 88% các bạn học sinh cảm thấy hài lòng vì chƣơng trình hội thảo đã diễn ra suôn sẻ và 

không gặp phải bất cứ sự cố kĩ thuật nghiêm trọng nào. 

● 96% nhận xét Ngày Định Hƣớng đã đạt đƣợc thành công lớn, và 64% trong số đó cho 

điểm tuyệt đối 5.  

 

 

 

  

“Các thuyết trình viên làm việc rất chuyên nghiệp, đúng giờ, đem lại nhiều thông tin hữu ích và 

không nhàm chán suốt 4 giờ nghe.” 

“Thông tin toàn diện và đầy đủ. Sau khi đi O-Day, học sinh đƣợc trang bị khá vững về các quá 

trình chuẩn bị du học Mỹ, đồng nghĩa việc O-Day đã giúp định hƣớng phần lớn học sinh VN.” 
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Ngày Hội Thảo 

● 84% ngƣời tham dự khen ngợi việc hội thảo diễn ra suôn sẻ và đúng giờ. 

● 86% ngƣời đánh giá cao lƣợng thông tin dồi dào và chiều sâu của những kinh nghiệm 

đƣợc chia sẻ tại buổi Hội thảo. 

● Bên cạnh đó, 91% ngƣời tham dự chia sẻ họ cảm thấy tự tin hơn và đƣợc trang bị tốt 

hơn cho quá trình nộp đơn du học.   

● 98% đánh giá cao cách làm việc chuyên nghiệp của hội thảo. 

● Và 96% thể hiện sự hứng thú và quan tâm nhiệt tình dành cho hội thảo. 

● Đặc biệt hơn, trong số 41 học sinh đã từng tham dự hội thảo du học VietAbroader qua 

nhiều năm, bao gồm cả năm nay - 2012, 39 (95%) người cảm thấy hài lòng với những đổi 

mới đáng kể của hội thảo qua các năm. 

● Và trong nhóm này, 26 ngƣời khẳng định rằng hội thỏa năm nay “tốt hơn nhiều” so với 

những năm trƣớc.  

 

 

  

“BTC và các tình nguyện viên làm rất tốt, linh hoạt chia nhóm và làm vòng để phân biệt các 

nhóm với nhau.” 

“Một điều ngạc nhiên nữa là sau khi đi dự Hội thảo, mình lại thấy lạc quan hơn về chặng đƣờng 

công gai trƣớc mắt.” 

“VA năm nay làm việc chuyên nghiệp hơn hẳn các năm trƣớc, quà tặng, phân nhóm, booklet, 

điện thoại và email của các em đƣợc các anh chị trả lời tận tình và rất hợp lý, đầy đủ thông tin. 

Việc chia thành 3 nhóm để các bạn có thể luân phiên thay đổi cho nhau là điểm cộng lớn nhất của 

chƣơng trình. Không phải chọn lựa giữa việc giữ này bỏ kia, các bạn cực kì thoải mái khi biết 

mình đƣợc cung cấp thông tin đủ và chính xác nhất.” 

“Nhìn chung thì không phải không có các thiếu sót nhƣng đây là hội thảo hay nhất em từng đƣợc 

dự.” 

“Năm ngoái mình đi, mặc dù bản chất của các buổi Hội thảo luận đơn giản là chia sẻ thông tin, 

tuy nhiên năm nay với các hình thức chỗ ngồi khách mời - học sinh, mình thấy tự tin hơn, dễ nói 

chuyện hơn với các anh chị rất nhiều (họ cho mình thật nhiều thông tin bổ ích) hay làm bạn với 

những ngƣời tuyệt vời này và thậm chí mình còn muốn giỏi hơn họ. Hội thảo năm nay thật sự làm 

thay đổi cách nhìn của mình về khả năng của bản thân. CẢM ƠN MỘT TRIỆU LẦN VÌ NHỮNG 

GÌ MỌI NGƢỜI ĐÃ LÀM!!!” 
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Ban Tổ Chức 
Trưởng Ban Tổ Chức Hội Thảo 

Nguyễn Thị Kỳ Bình Hamilton College „16 

 

Ban Gây Quỹ 

Mai Kỳ Duyên Foreign Trade University „15 

Nguyễn Thị Tâm Ohio Wesleyan University „14 

Trần Tuyết Anh Clarkson University „15 

 

Ban Quan Hệ Truyền Thông 

Lâm Trần Nhật Uyển Saigon South International School „12 

Nguyễn Lê Phƣơng Khanh Royal Melbourne Institute of Technology „13 

 

Ban Chương Trình 

Nguyễn Cát Quỳnh Anh Tran Dai Nghia High School „12  

Đoàn Nguyễn Duy Anh Massachusetts Institute of Technology „16  

Nguyễn Thị Phƣơng Thảo Cornell College „15 

Trần Thị Bảo Trân High School for the Gifted „12 

Đỗ Nguyễn Thúy Hoàng  Holy Spirit High School „14 

 

Ban Hậu Cần 

Nguyễn Vĩ Khang Brandeis University „15   

Diêm Anh Thƣ Franklin and Marshall College „16 

Nguyễn Anh Huy Franklin and Marshall College „16 

Nguyễn Thị Mai Thy Le Hong Phong High School „13 

 

Ban Quan Hệ Công Chúng 

Nguyễn Gia Ngọc Hanoi-Amsterdam High School „10  

Lê Tấn Việt Texas Christian University „15 

Trần Minh Diệu Lam High School for the Gifted „13 

Phạm Đình Hải Long Saigon South International School „13 

Nguyễn Quang Thịnh Binghamton University „16 
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Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các thành viên sau từ Ban Điều Hành của Tổ 

chức VietAbroader vì sự hỗ trợ và đóng góp to lớn vào quá trình tổ chức Hội thảo: 

 

Trịnh Đức Minh 

 Harvard University „14 

 Đồng Chủ Tịch 

Hà Duy 

 St. Olaf College „15 

 Đồng Chủ Tịch 

Phạm Anh Thƣ 

 Mount Holyoke College „15 

 Trƣởng Ban Tài Chính; Ban Gây Quỹ của Hội thảo 2012 

Nguyễn Thị Ngọc Phƣơng 

 Quinnipiac University „13 

 Trƣởng Ban Quan Hệ Truyền Thông; Ban Quan Hệ Truyền Thông của Hội thảo 2012  

Nguyễn Vũ Phúc Thụ 

 Duke University „16 

 Trƣởng Ban Diễn Đàn; Thiết Kế Đồ Họa của Hội thảo 2012 

Đỗ Danh Việt 

 FPT University „15 

 Ban Công Nghệ Thông Tin; Hỗ trợ Công Nghệ Thông Tin của Hội thảo 2012 
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Bản Báo Cáo này đã đƣợc viết bởi các thành viên trong Ban Tổ Chức Hội thảo Du học 

VietAbroader 2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Ngoài ra, VietAbroader cũng muốn gửi lời chân thành cảm ơn đến những ngƣời bạn đã hỗ trợ 

chúng tôi trong quá trình hoàn thiện Bản Báo Cáo này: 

Hoàng  Ngọc Tôn Nữ Nguyệt Minh, Cornell College „16 

Đặng Thái Thị Thanh Thảo, Bates College „16 

Vũ Nguyên Hoàn Mỹ, Bui Thi Xuan High School „12 

Lê Văn Hồng Chân, Korean  Advanced  Institute of Science and Technology „12 
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61 trong tổng số 110 thí sinh tham dự Ngày Định Hƣớng đã tham gia khảo sát 

trực tuyến về Ngày Định Hƣớng. 123 trong tổng số 223 thí sinh tham dự Ngày 

Hội Thảo đã cho phản hồi và nhận xét thông qua bản khảo sát trực tuyến về 

Ngày Hội Thảo. 

Hệ thống thang điểm đánh giá gồm có: 1 (rất tệ), 2 (tệ), 3 (bình thường), 4 

(tốt), 5 (rất tốt). 

Phụ Lục 

 

Ngày Hội Thông Tin 

 

Ngày Hội Thông Tin 

Điểm 1 2 3 4 5 Tổng số 

Sự nhiệt tình, quan tâm của BTC 0 0 7 22 61 90 

Mức độ hữu ích của các thông tin về du học Hoa Kỳ 1 4 6 36 41 88 

Mức độ hữu ích của các thông tin về Hội Thảo 1 3 7 44 34 89 

Chất lƣợng các khách mời 0 1 3 31 54 89 
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Sự Liên Lạc 

 

Phương Tiện Liên Lạc 

Điểm 1 2 3 4 5 Tổng số 

Trang sự kiện VietAbroader trên Facebook 2 2 13 39 53 109 

Nick chat Yahoo! 10 8 27 13 17 75 

Email info.vachcm @vietabroader.org 2 3 7 24 72 108 

Đƣờng dây nóng 7 7 18 19 23 74 
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Chất Lượng Liên Lạc 

Điểm 1 2 3 4 5 Tổng số 

Nhanh chóng 0 2 11 47 59 119 

Câu trả lời đầy đủ, xác đáng 0 1 8 28 79 116 
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Trang Sự Kiện VietAbroader Trên Facebook 

Điểm 1 2 3 4 5 Tổng số 

Tính tƣơng tác giữa bạn với BTC 2 3 20 37 56 118 

Tính tƣơng tác giữa bạn với các bạn học sinh khác 0 7 27 52 32 118 

Các thông tin hay câu trả lời đƣa ra về du học Hoa 

Kỳ và về Hội Thảo đầy đủ, xác đáng 0 2 14 54 47 117 
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Địa Điểm Tổ Chức 

 

Địa Điểm Tổ Chức Hội Thảo 

Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Không hài lòng 

Hoàn toàn 

không hài lòng Tổng số 

53 57 13 0 0 123 
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Ban Tổ Chức 

 

Ban Tổ Chức & Tình Nguyện Viên 

Điểm 1 2 3 4 5 Tổng số 

Sự chuyên nghiệp 0 2 5 53 63 123 

Sự nhiệt tình giúp đỡ, quan tâm 0 1 6 31 85 123 

Sự thân thiện 0 1 9 31 82 123 
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Hình Thức Của Hội Thảo 

 

Mô Hình Luân Chuyển Phòng 

Điểm 1 2 3 4 5 Tổng số 

Tính tƣơng tác giữa khách mời và các bạn học sinh 1 4 17 48 52 122 

Tính tƣơng tác giữa các bạn học sinh với nhau 3 6 40 43 30 122 

Khả năng tiếp thu và tập trung vào nội dung chƣơng trình 0 1 7 47 67 122 

Hiệu quả nhìn chung của mô hình mới này 0 1 8 55 58 122 

Sự yêu thích của bạn đối với mô hình nào 0 1 11 46 64 122 
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Mô Hình Thảo Luận Nhóm Trong Phần Phân Tích Bài Luận 

Điểm 1 2 3 4 5 Tổng số 

Tính tƣơng tác giữa khách mời với các bạn học sinh 0 0 5 30 74 109 

Tính tƣơng tác giữa các bạn học sinh với nhau 1 8 32 35 33 109 

Khả năng tiếp thu và tập trung vào nội dung chƣơng trình 0 0 11 35 63 109 

Hiệu quả nhìn chung của mô hình mới này 0 2 10 39 58 109 

Sự yêu thích của bạn đối với mô hình mới này 0 2 11 32 64 109 
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Nội Dung Của Hội Thảo 

 

Ngày Định Hướng 

Điểm 1 2 3 4 5 Tổng số 

Vì sao lựa chọn Hoa Kỳ? 1 2 17 16 25 61 

Liberal Arts Colleges vs National Universities 1 1 5 16 38 61 

Thành tích học tập và Giải thƣởng về học thuật 1 2 3 22 32 60 

Các kỳ thi chuẩn hóa 1 2 6 29 22 60 

Thƣ giới thiệu và Hoạt động ngoại khóa 1 0 2 21 37 61 

Bài luận và Tài liệu bổ sung 1 1 1 12 46 61 

Phỏng vấn và Lịch trình nộp đơn 1 0 6 23 31 61 

Chính sách hỗ trợ tài chính và các mẫu đơn 1 0 4 21 35 61 
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Ngày Hội Thảo Chính 

Điểm 1 2 3 4 5 Tổng số 

Quá trình chọn trƣờng 0 0 6 35 81 122 

Các kinh nghiệm nộp đơn tuyển sinh 0 5 18 36 63 122 

Bài luận 0 2 16 40 64 122 

Đời sống sinh viên Hoa Kỳ 3 9 37 42 31 122 
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Độ Khó Của Nội Dung Ngày Hội Thảo Chính 

  
Rất 

dễ 
Dễ 

Bình 

thường 
Khó 

Rất 

khó 

Tổng 

số 

Đối với những học sinh CÓ tham dự 

Ngày Định Hƣớng 
28 24 7 1 0 60 

Đối với những học sinh KHÔNG tham 

dự Ngày Định Hƣớng 
30 16 17 0 0 63 
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Sự Trùng Lặp Về Nội Dung Của Ngày Định Hướng & Ngày Hội Thảo Chính 

Có Không Tổng số 

11 49 60 
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Cách Trình Bày Của Khách Mời 

 

Ngày Định Hướng 

Điểm 1 2 3 4 5 Tổng số 

Vì sao lựa chọn Hoa Kỳ? 1 1 9 17 33 61 

Liberal Arts Colleges vs National Universities 1 1 0 25 34 61 

Thành tích học tập và Giải thƣởng về học thuật 1 0 3 20 37 61 

Các kỳ thi chuẩn hóa 1 1 6 17 36 61 

Thƣ giới thiệu và Hoạt động ngoại khóa 1 0 3 16 41 61 

Bài luận và Tài liệu bổ sung 1 0 3 9 48 61 

Phỏng vấn và Lịch trình nộp đơn 1 0 7 20 33 61 

Chính sách hỗ trợ tài chính và các mẫu đơn 1 1 9 16 34 61 
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Ngày Hội Thảo Chính 

Điểm 1 2 3 4 5 Tổng số 

Quá trình chọn trƣờng 0 0 4 29 89 122 

Các kinh nghiệm nộp đơn tuyển sinh 0 2 13 47 60 122 

Đời sống sinh viên Hoa Kỳ 1 8 30 51 32 122 
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Trưởng Nhóm Thảo Luận Trong Phần Phân Tích Bài Luận 

Điểm 1 2 3 4 5 Tổng số 

Nội dung buổi thảo luận 0 1 8 30 70 109 

Cách trình bày vấn đề 0 0 2 31 76 109 

Sự linh hoạt 0 4 18 33 54 109 

Độ dễ tiếp cận 0 1 6 26 76 109 
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Cố Vấn Phần Tư Vấn Hồ Sơ Cá Nhân (IAA) 

Điểm 1 2 3 4 5 Tổng số 

Nội dung buổi nói chuyện 0 0 0 4 10 14 

Cách trình bày vấn đề 0 0 0 5 9 14 

Sự linh hoạt 0 0 2 2 10 14 

Độ dễ tiếp cận 0 1 1 4 8 14 

Lời khuyên của anh/chị dành cho ngƣời tham dự 0 1 1 3 9 14 
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Tài Liệu Bổ Trợ Của Hội Thảo 

 

O-Day Materials và Post O-Day Quiz (dành cho những bạn CÓ tham dự Ngày Định 

Hướng) 

Điểm 1 2 3 4 5 Tổng số 

Tập tin tổng hợp những nội dung trong Ngày Định Hƣớng 

(O-day Materials) 1 0 3 15 36 55 

Bài trắc nghiệm Sau Ngày Định Hƣớng (Post O-Day Quiz) 0 0 6 20 27 53 
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Tập tin Tổng hợp Nội dung Ngày Định Hướng & Bài trắc nghiệm Sau Ngày Định 

Hướng (dành cho những bạn KHÔNG tham dự Ngày Định Hướng) 

Điểm 1 2 3 4 5 Tổng số 

Tập tin Tổng hợp những Nội dung trong Ngày Định Hƣớng 

(O-Day Materials) 0 0 2 16 40 58 

Bài trắc nghiệm Sau Ngày Định Hƣớng (Post O-Day Quiz) 0 0 11 30 18 59 
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Booklet của Ngày Định Hướng 

Điểm 1 2 3 4 5 Tổng số 

Sự bắt mắt và trình bày của booklet 0 3 5 18 31 57 

Nội dung của booklet 0 2 6 19 30 57 
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Booklet Ngày Hội Thảo Chính 

Điểm 1 2 3 4 5 Tổng số 

Giới thiệu về khách mời 2 1 21 45 54 123 

Trích dẫn lời khuyên từ khách mời 0 4 9 47 63 123 

Tóm tắt nội dung những phần nói chuyện 0 3 9 40 71 123 

Phần mở rộng 0 4 10 32 77 123 

Thiết kế và Dàn trang 0 1 16 42 64 123 
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Bảng Tóm Tắt Nội Dung Thảo Luận Phần Phân Tích Bài Luận 

Rất hữu ích Hữu ích Bình thường Không hữu ích 
Hoàn toàn 

không hữu ích 
Tổng số 

54 44 10 1 0 109 
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Đánh Giá Tổng Quan 

 

Ngày Định Hướng 

Điểm 1 2 3 4 5 Tổng số 

Sự suôn sẻ của chƣơng trình 0 2 5 21 28 56 

Mức độ hữu ích của Ngày Định Hƣớng 1 0 1 27 28 57 

Ngày Định Hƣớng nói chung 1 0 1 18 36 56 
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Ngày Hội Thảo Chính 

Điểm 1 2 3 4 5 

Tổng 

số 

Sự suôn sẻ của chƣơng trình 0 2 18 52 51 123 

Mức độ hữu ích của các nội dung đƣợc chia sẻ 0 1 10 36 76 123 

Sự mới lạ của những nội dung đƣợc chia sẻ trong ngày Hội 

thảo 0 4 13 44 62 123 

Tính tƣơng tác với các khách mời 1 4 22 55 41 123 

Tính tƣơng tác giữa các học sinh 1 10 40 49 23 123 

Thái độ làm việc của BTC 0 0 2 36 85 123 

Sự chuyên nghiệp của Hội thảo nói chung 0 0 3 45 75 123 

Sự yêu thích của ngƣời tham dự đối với Hội thảo nói chung 0 0 5 27 91 123 
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