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Du Học Trọn Gói Cùng AASuccess

Nội Dung Chương Trình

Chương trình DU HỌC TRỌN GÓI CÙNG AASUCCESS được
mở ra nhằm mục đích giúp các em học sinh và sinh viên ở
Việt Nam trong độ tuổi từ 15 đến 21 được đến du học Mỹ
tại tiểu bang Virginia, trong đó AASuccess sẽ đứng ra làm
“người bảo trợ toàn diện” cho các em từ lúc nộp đơn xin visa
cho đến khi tốt nghiệp.

1. Thủ Tục Giấy Tờ

4. Không như những chương trình huấn luyện kỹ năng khác
- thường thiếu vắng yếu tố thực hành thực tế, AASuccess
cung cấp học viên các kiến thức và cơ hội thực tập đúng
ngành nghề để các em áp dụng kiến thức đã học, với sự
cân nhắc phù hợp với nhu cầu và tính cách của từng học
viên, vào bất cứ thời điểm nào trong năm.

Đến với chương trình, các em có những lợi thế sau:

AASuccess hỗ trợ hướng dẫn cho học viên những thủ tục
ghi danh, nộp hồ sơ vào trung học hoặc đại học tại Mỹ,
nộp visa, trả lời phỏng vấn, vé máy bay, giúp cho học viên
có một quá trình chuyển tiếp thuận lợi để sang Mỹ suôn
sẻ.

2. Hỗ Trợ Học Vấn

• Giảm thiểu những lo âu về các chi phí ăn ở, học tập,
bảo hiểm y tế, giải trí

• Cung cấp các buổi rèn luyện tiếng Anh, tác phong, mở
rộng vốn hiểu biết về văn hóa, phép tắc của Hoa Kỳ, giúp
học viên mau hòa nhập và cảm thấy thoải mái với cuộc
sống mới

• Có một lộ trình học tập hiệu quả, mang lại kết quả cao,
tiết kiệm thời gian và tiền bạc

• Cung cấp các buổi học kinh nghiệm sống quý báu từ
những đợt huấn luyện riêng, chú trọng đến tính cách, tư
duy phản biện, và khả năng sáng tạo của mỗi học viên

• Trang bị và thực hành những bí quyết và kỹ năng thiết
yếu trong việc thích ứng, hòa nhập với cuộc sống mới để
thành công trong học tập và nghề nghiệp sau này

• Hỗ trợ các buổi dạy kèm bài vở ở trường chính nếu học
viên cần sự giúp đỡ

• Trải nghiệm học tập và rèn luyện nghề trong một môi
trường an toàn, tiến bộ, mang tính sáng tạo; mở rộng
mối quan hệ với bạn bè và những anh chị đi trước có
chung chí hướng học tập và hoàn thiện bản thân.

3. Hỗ Trợ Sinh Hoạt
• Cung cấp các chọn lựa nhà ở, ăn uống, phương tiện đi lại
và giám sát học viên
• Cung cấp các lựa chọn về thể thao và rèn luyện sức
khỏe, tổ chức các buổi đi chơi, du lịch khám phá vùng
Washington D.C.

Tại Sao Nên Du Học Cùng
Chúng Tôi?

Học Sinh Nhận Được Gì Sau
Chương Trình Du Học Trọn Gói?
99 Kinh nghiệm quý báu trong học tập và làm việc tại Mỹ
99 Mở rộng mạng lưới quen biết với các bạn, anh chị đi
trước, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực liên kết với
chúng tôi
99 Hoàn thành lộ trình học tập một cách hiệu quả với
các bằng cấp có giá trị
99 Chứng chỉ hoàn thành khóa học được công nhận bởi
các tổ chức giáo dục liên kết của AASuccess
99 Kinh nghiệm thực tập, lãnh đạo, có lợi cho xin việc
sau này
99 Trưởng thành trong nhận thức, suy nghĩ, trở nên tự
tin, bản lĩnh

• An toàn và lợi ích của học viên là ưu tiên hàng đầu của
AASuccess

4. Rèn Luyện Nghề Nghiệp

1. Hiện tại chưa có một tổ chức nào có mạng lưới liên kết
đủ rộng để có thể hỗ trợ học viên với tư cách “bảo trợ toàn
diện” về phương diện học tập, ăn ở, sinh hoạt, đi lại như
AASuccess.

• Rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho thế kỉ 21, chú
trọng đến sự thông hiểu văn hóa, giao tiếp khéo léo, kỹ
năng sáng tạo và kinh doanh

2. Chúng tôi cung cấp cho học viên một môi trường lành
mạnh, thoải mái, để các em có thể tập trung toàn tâm vào
việc học và rèn luyện bản thân để trưởng thành, tự tin, và
thành công trong học vấn và đời sống cá nhân.

• Giới thiệu công việc thực tập và đào tạo nghề, qua đó
học viên sẽ có cơ hội ứng dụng thực hành những yếu tố
cần thiết trong quản lý và lãnh đạo. Mạng lưới kinh doanh
của chúng tôi giúp học viên học hỏi và hoàn thiện kỹ năng
nghề nghiệp và cách làm việc với mọi người.

3. Song song với việc học tại trường chính, học viên còn
được rèn luyện các kỹ năng toàn cầu để trở thành một
nhân tố nổi bật trong thị trường việc làm - những điều mà
trường lớp không đề cập đến.

803 West Broad St., #740, Falls Church, VA 22046 | 703-639-0538 | www.aasuccess.org | information@aasuccess.org

tục giúp các em xây dựng và hoàn thiện bộ hồ sơ xin việc.
Chúng tôi sẽ luôn có mặt để hỗ trợ tư vấn cho các chiến
lược nghề nghiệp của các em về sau - cho dù các em
không còn theo học các khóa học của chúng tôi nữa.

• Mạng lưới liên kết rộng lớn của AASuccess sẽ giúp học
viên tìm việc làm tại Mỹ hoặc tại Việt Nam, đồng thời tiếp
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Chi Phí Chương Trình
Rèn Luyện Nghề Nghiệp
 $12,000 / năm
Ưu đãi đặc biệt cho những học viên có cha mẹ hợp
tác đầu tư trên $100,000 với BCLC Global

Ưu Đãi Đặc Biệt
Trong thời gian hoàn thành khóa du học, những em học
sinh nào có điểm số học tập tại trường đạt khá giỏi và điểm
số đánh giá tại AASuccess đạt 85% trở lên sẽ có cơ hội được
thực tập - học nghề có tặng thưởng lên đến $6,000 / năm.

 $10,000 / năm
Toàn bộ chi phí sẽ được dùng để chi trả cho các khoản
tiền sau:








Học phí
Chi phí nhà ở
Chi phí ăn uống
Chi phí đi lại
Các hoạt động thể thao, tập gym
Bảo hiểm sức khỏe
Chi phí học tập, dạy kèm, rèn luyện kỹ năng, rèn
luyện nghề tại BCLC Global & AASuccess Inc.

Liên Lạc
Xin liên lạc với chúng tôi tại điện thư information@
aasuccess.org để biết thêm chi tiết về khóa du học và thủ
tục ghi danh.
AASuccess is proud to work in association with our business
affiliations - BCLC Global and PSK Creative - in order to
provide this program to you.
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