
1 buổi - 1h 7 - 8 tháng tại VN
8 - 10 tháng tại VN


1 tháng HL
8 - 10 tháng VN


3 tháng HLThời gian đồng hành

Trình bày về tổng thể du học Hà Lan, chi phí và sự 
lựa chọn

 Giới thiệu hệ thống các trường đại học tại Hà La
 Giới thiệu chi tiết các gói Dịch vụ và khuyến nghị
 Trả lời các thắc mắc của phụ huynh và học viên.

Tư vấn chọn ngành học

 Đánh giá, tổng hợp các đặc điểm của học viên: 
năng lực, nhu cầu, mong muốn, khả năng tài 
chính… dựa trên việc phỏng vấn và các bài test 
đánh gi

 Tư vấn chọn ngành học và chương trình Cử 
nhân/Thạc sĩ / thành phố/ trường dựa trên báo 
cáo đánh giá.

Hỗ trợ lập hồ sơ đăng ký đại học/cao học

 Tạo sơ yếu lý lịch/C
 Viết bài tiểu luậ
 Kiểm tra các yêu cầu đối với IELT
 Dịch + xác nhận điểm trung bình và các bảng 

điểm khác của trườn
 Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký

Hỗ trợ lên đườn

 Hướng dẫn chứng minh tài chín
 Hướng dẫn nộp phí đăng ký vào trường/học ph
 Luyện tập phỏng vấn vis
 Tư vấn, hướng dẫn tìm nhà 
 Hỗ trợ mua vé máy ba
 Tư vấn về hành lý, sách vở, đồ dùng… cần thiết

Hỗ trợ tháng đầu tiên với BUDDY ở Hà La

 Đón sân bay, ổn định nhà 
 Giới thiệu hệ thống giao thông trong thành phố; 

tạo thẻ OV chipkaart phục vụ di chuyển bằng 
phương tiện công cộng

 Lập danh sách các địa điểm mua sắm, cửa hàng 
tạp hóa

 Chuẩn bị hồ sơ và hỗ trợ đăng ký lưu tr
 Hướng dẫn cách tạo tài khoản ngân hàn
 Hướng dẫn các gói dịch vụ viễn thông, internet; 

điện thoại di độn
 Các công việc liên quan đến bảo hiểm y tế, giới 

thiệu về các cơ sở y tế, cách đặt hẹn chăm sóc 
sức kho

 Giới thiệu chung xung quanh thành phố (món ăn 
nên thử, địa điểm tham quan, v.v.)

Hỗ trợ tháng 3 tháng với BUDDY ở Hà Lan và tư vấn 
định c

 BUDDY hỗ trợ trong 3 tháng đầu
 Tìm kiếm và đăng ký gói bảo hiểm phù hợp nhất. 

Lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp nhất dựa trên 
khả năng tài chính của học viên

 Cung cấp sự hỗ trợ và các công cụ cần thiết cho 
việc tìm kiếm việc làm thê

 Hỗ trợ định hướng định cư: tư vấn các yêu cầu 
định cư để có định hướng phù hợ

 Đường dây nóng hỗ trợ các trường hợp khẩn cấp 
trong 1 năm đầu kể từ ngày sang Hà Lan. 

Gói Giới Thiệu
Miễn phí

Gói Cơ Bản
€1000

Gói Toàn Diện
€1900

Gói Nâng Cao
€2500


