
 

     THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO 

“CƠ HỘI HỌC TẬP - LÀM VIỆC - ĐỊNH CƯ TẠI CANADA” 

Nhằm giúp Quý vị có thêm thông tin về học tập, làm việc và định cư tại Canada cũng như  

các nước phát triển khác. Công ty Quốc tế INSTULINK phối hợp nghiên cứu với các luật sư di 

trú, các chuyên gia tư vấn giáo dục và các cựu du học sinh Canada để tổ chức Hội thảo “Cơ hội 

học tập - làm việc - định cư tại Canada” với những thông tin cụ thể sau: 

 Thời gian: 09:00 – 11:00, ngày 28/01/2018 

 Địa điểm: Trường Trung cấp Nghề Tân Tiến (Số 54/30 Kp 1, Phường Lộc Tiến, TP Bảo 

Lộc) 

 Nội dung chương trình: 

 Tư vấn lộ trình sự nghiệp: Học tập – Làm Việc – Định cư tại Canada 

 Tư vấn xây dựng hồ sơ xin thị thực Canada 

 Tư vấn hội nhập để học tập, làm việc tại Canada 

 Tư vấn lộ trình sự nghiệp  tại các quốc gia phát triển khác như Mỹ, Úc, New Zealand và Anh 

 Tư vấn xây dựng hồ sơ xin thị thực và phỏng vấn xin thị thực các nước Mỹ, Úc, New 

Zealand và Anh 

Cơ hội dành cho các quý vị tham gia hội thảo: 

- Nhận các thông tin đúng, đủ và chính thống về học tập, làm việc và định cư Canada 

- Được tư vấn 1:1 với các chuyên viên tư vấn có trình độ, kinh nghiệm và chứng chỉ quốc tế 

- Nhận các phần quà có giá trị từ các trường tại Canada và Công ty InStuLink như: voucher 

100$-200$, bộ ấm trà Bát Tràng cao cấp, quà lưu niệm Canada,… 

- Các học bổng lên đến 90 TRIỆU ĐỒNG. 

Quý vị vui lòng mang theo hoặc gửi trước cho chúng tôi hồ sơ để được xét và tư vấn miễn 

phí hồ sơ tại chỗ. Chi tiết hồ sơ như sau: 

- Học sinh, sinh viên có nhu cầu xin học/ học bổng: học bạ, bảng điểm, chứng chỉ tiếng Anh  

- Quý vị có nhu cầu làm việc tại Canada: Sơ yếu lý lịch (chi tiết quá trình học tập và kinh 

nghiệm làm việc) 

Đăng ký tham gia: Quý vị điền thông tin đầy đủ vào link: goo.gl/ypFkMx hoặc gọi điện theo 

số: 096 871 4787 – 09 666 42 988 

Trân trọng kính mời! 



 

Công ty Quốc tế InStuLink 

 (Công ty có giấy phép về tư vấn du học số: 4419/GDĐT-TC được cấp bởi Sở Giáo dục thành phố 

Hồ Chí Minh) 

 


