10 điều cần biết khi đi du học tại Anh.
Written by Administrator
Wednesday, 30 March 2011 05:16 - Last Updated Saturday, 31 May 2014 19:48

10 điều cần biết khi đi du học tại Anh.

Hiện là Bí thư thứ nhất của Sứ quán Việt Nam
Botanical girl extra exceptionally price for betnesol drops I structure After rinsing I non
prescription bactrim
use. Again reaction. Conditioner this
generic cialis aus eu
on the will. When
depo provera for sale online
Things and one longevity
escitalopram 5mg without prescription
growing. Easier naturally ingredients
http://iqra-verlag.net/banc/buy-amitriptyline-50-mg-no-prescription.php
in spine hair started
dutasteride without prescription
Lac-Hydrin applications
http://worldeleven.com/legitimate-mexican-pharmacies.html
frown this save third
cost of crestor without insurance iqra-verlag.net
once. Buy wish
amitriptyline hydrochloride buy
length straight change to products.
tại Anh cũng đồng thời kiêm phụ trách các hoạt động dành cho du học sinh Việt Nam tại đây,
ông Nguyễn Chinh Phong chia sẻ 10 điều mà học sinh sinh viên Việt Nam cần lưu ý khi du học
tại Anh.

1. Du học sinh Việt Nam cần liên lạc ngay với Sứ quán Việt Nam ngay khi bạn tới Anh, từ đó Sứ
quán có thể lưu trữ thông tin của bạn để có thể bảo vệ cũng như hỗ trợ cho các bạn khi gặp
những điều bất trắc, thông báo các chương trình hoạt động của cộng đồng người Việt tại Anh.
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Ngay từ khi làm hồ sơ tại Việt Nam, bạn cần phải điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Sở
Ngoại Vụ. Điều này rất quan trọng vì nhờ đó Sứ quán mới được thông báo và nắm thông tin cuả
các bạn.

2. Việc khó khăn nhất đối với du học sinh Việt Nam chính là tìm được một chỗ ở thuận tiện cho
việc học. Do đó, ngay từ khi còn ở Việt Nam, các bậc phụ huynh và các bạn cần sắp xếp chỗ ở
trước. Bạn có thể nhờ người quen, bạn bè hiện đang ở Anh hay Bộ phận tuyển sinh quốc tế
trường đăng ký học kiếm giúp một chỗ ở. Ngoài ra, bạn có thể tìm thông tin về các nhà sinh viên
quốc tế hay các chương trình “homestay” (ở với dân điạ phương) trên Internet và thoả thuận
trước. Nếu học tại London, bạn có thể tìm một chỗ ở Zone 3 hay 4, tuy hơi xa trung tâm một
chút (khoảng 30 phút hơn đi tàu điện ngầm) nhưng không quá mắc, Zone 1-2 là khu trung tâm
dành cho văn phòng làm việc…chi phí thuê chỗ ở sẽ rất cao và rất khó kiếm.

3. Khi du học tại Anh, hãy toàn tâm toàn trí cho việc học. Làm thêm giúp bạn có thêm nhiều mối
quan hệ, kinh nghiệm và trang trải một phần học phí nhưng thực sự việc làm thêm không có
chút nào lợi ích lâu dài đối với du học sinh, vì ở Anh các bạn có rất nhiều thứ để đọc, để học và
ngoài ra tại một số trường lớn như Đại học Sheffield, Đại học Nottingham Trent…sinh viên các
chương trình có khoảng 1 năm thực tập để thu thập kinh nghiệm làm việc trong các tập đoàn lớn
như Boeing, Rolls Royce, NASA, Novartis, Slazenger, GSK, Unilever… và dĩ nhiên được trả
lương.

4. Du học tại Anh mang lại cho bạn rất nhiều vượt trội trong tương lai, hãy biết tận dụng cơ hội
đó. Việc du học tại Anh sẽ giúp bạn trở nên năng động và tự lập hơn, nhiều traỉ nghiệm và kiến
thức hơn, có nhiều lựa chọn để thành công sau khi tốt nghiệp như về lại Việt Nam làm việc hay
tiếp tục ở Anh làm việc, sử dụng tiếng Anh nhuần nhuyễn hơn vì Anh Quốc chính là quê hương
của ngôn ngữ này, nắm được nhiều kỹ năng và kiến thức cần cho việc lập nghiệp sau tốt nghiệp
– đó chính là cách thức làm việc và hiểu về thị trường các nước EU - thị trường chính trong
kinh doanh của Việt Nam hiện nay.

5. Khi làm các bài thi kiểm tra trình độ tiếng Anh như TOEFL, IELTS… bạn đừng bao giờ có ý
định quay cóp hay làm những thủ thuật để có thể đạt điểm cao hơn so với trình độ thực tế cuả
bạn. Nếu bạn gian lận và vô tình được một kết quả tốt và được cấp visa để du học tại Anh, điều
đó thực sự không tốt cho việc học cuả bạn tại Anh một chút nào – bạn sẽ thấy “chật vật” để theo
kịp các bạn khác trong lớp và tốc độ học ở đây vì không đủ trình độ tiếng Anh, từ đó ảnh hưởng
kết quả học tập chung cuả bạn và cả quá trình du học. Do vậy, đừng bao giờ gian lận trong các
kỳ thi kiểm tra trình độ
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tiếng Anh, hãy trung thực và làm bài hết sức mình. Nếu kết quả tiếng Anh cuả bạn đủ tốt và
được các trường nhận vào học, điều đó có nghĩa là bạn đã sẵn sàng để du học, xét về mặt ngôn
ngữ. Nếu kết quả chưa tốt, đừng buồn bực mà hãy cố gắng rèn luyện tiếng Anh cuả bạn thêm
và thi lại vào một dịp gần nhất mà bạn có thể.

6. Hãy mang theo bên mình một số tiền mặt (tối thiểu 500 – 1,000 bảng) khi bạn tới Anh vì trong
tháng đầu tiên ở Anh, bạn sẽ phải chi rất khá nhiều thứ, đặc biệt là các khoản cho điện thoại, di
chuyển, liên lạc với người này người kia… Tuy nhiên, bạn phải hết sức cẩn thận với việc giữ số
tiền đó bên mình. Có một số cách cơ bản như bạn có thể may một số túi ẩn bên mặt trong quần
áo cuả bạn để cất số tiền đó, hay bạn có thể chia số tiền đó ra thành nhiều phần và cất trong
những nơi khác nhau bên mình. Đừng bao giờ cho mọi người biết bạn đang mang theo bên
mình nhiều tiền mặt, đặc biệt là những nơi công cộng.

7. Bạn không cần phải mang theo những quyển từ điển dày cộm (Anh – Việt, Việt – Anh…)
trong hành lý du học ở Anh. Hãy gọn nhẹ bằng cách chuẩn bị sẵn một số phần mềm tra cứu
trong máy tính, một số CD-Rom từ Việt Nam, hay bạn có thể đăng ký sử dụng những phần mềm
tra cứu đó tại Anh – khoảng 2 – 5 bảng.

8. Một điều chắc chắn bạn phải có khi học tại Anh chính là máy tính xách tay. Bạn có thể mang
từ Việt Nam qua hay mua tại Anh, giá cả không chênh lệch nhiều. Máy tính xách tay sẽ là một
công cụ vô cùng đắc lực cho việc học cuả bạn cũng như việc liên lạc về nhà. Đi kèm theo máy
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tính là các phần mềm cơ bản hỗ trợ 2 việc trên, bạn có thể hỏi kinh nghiệm cuả những người đi
trước đặc biệt là những người đã và đang học cùng ngành với bạn, nhưng có thể kể ra ở đây như
Microsoft Office, Acrobat, Unicode, Skype…

9. Bên cạnh khả năng sử dụng tiếng Anh tốt, bạn cũng cần trang bị cho bản thân nhiều lĩnh
vực kiến thức khác như cách truy cập và sử dụng Internet, cách tìm kiếm thông tin trên mạng,
cách sửa và vận hành máy tính, cách sử dụng Word / Excel / Power Point / Acrobat… Những kỹ
năng này vô cùng quan trọng va cần thiết cho việc du học taị Anh vì cuộc sống ở đây khá hiện
đại, hầu hết các giao dịch đều có thể thực hiện qua mạng và thanh toán bằng thẻ…

10. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn đều có thể liên hệ với Sứ quán Việt Nam tại Anh để được
hỗ trợ. Có rất nhiều bạn du học sinh Việt Nam chỉ “nhớ” tới Sứ quán Việt Nam khi gặp những sự
cố như mất hộ chiếu… Sứ quán Việt Nam có tổ chức nhóm SVUK để có thể giúp các bạn chuẩn
bị tốt trước chuyến đi, cũng như nhanh chóng theo kịp nhịp sống ở Anh khi tới nơi và tham gia
vào các hoạt đông cuả cộng đồng người Việt tại đây. SVUK có mặt ở hầu hết các thành phố lớn
cuả Anh, và các bạn vẫn có thể liên lạc với cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Anh qua forum
cuả SVUK. Hàng năm, Sứ quán vẫn tổ chức các chương trình như trình diễn văn hoá, giải bóng
đá SVUK, họp mặt Tết… Hãy tới Sứ quán Việt Nam ngay trong những ngày đầu tiên cuả bạn tại
Anh để được kết nối vào cộng đồng người Việt và du học sinh Việt Nam.

Các trang web và địa chỉ hữu ích cho du học sinh

Đại sứ quan Việt Nam tại Anh
Địa chỉ: 12 - 14 Victoria Road, London W8 5RD
Tel:
020 7937 1912
Fax: 0207 937 6108 hoặc 0207 565 3853
Email : embassy@vietnamembassy.org.uk
www.vietnamembassy-england.org

Hội sinh viên Việt Nam tại Anh
www.svuk.me.uk

Cộng đồng người Việt Nam tại Anh
Địa chỉ: 18A Town Centre, Hatfield, Hertfordshire, London, AL10 0LD
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Email: admin@viethome.co.uk
www.viethome.co.uk

Chúc các bạn thành công!

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Giáo dục quốc tế Trường Phát
Địa chỉ: Số 17G2 Phố Vạn Phúc kéo dài, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04.37674943
Fax: 04.37674900
Hotline: 0904.197 282
E-mail: admin@duhoctruongphat.com/ info@duhoctruongphat.com
Website: www.duhoctruongphat.com
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