
KHOÁ XÂY DỰNG HỒ SƠ DU HỌC MỸ
CHUYÊN SÂU 2022

Nội dung khóa học

Kết quả đầu ra

Trang bị cho học sinh các kiến thức cơ bản về quá trình nộp hồ sơ tổng thể vào các trường đại học Mỹ, nắm được 
các dạng bài luận và phương pháp viết luận và các tài liệu hồ sơ chủ chốt.

Giúp học sinh nắm vững phương pháp viết một Bài luận Cá nhân (Personal Statement) đáp ứng đủ các tiêu chí về 
văn phong, nội dung và nổi bật được dấu ấn cá nhân - những nét riêng, độc đáo trong tính cách và tư duy của 
người viết.

Hướng dẫn học sinh thực hành xây dựng ý tưởng, làm quen với tư duy viết luận sáng tạo; tư vấn & góp ý tận tình 
để các em sáng tạo ra những bài luận tốt nhất và chân thực nhất.

Hỗ trợ học sinh hoàn thành hồ sơ hoạt động ngoại khóa và xây dựng thương hiệu cá nhân.

Học sinh hiểu được yêu cầu, quy trình nộp hồ sơ và tiêu chí đánh giá của hội đồng tuyển sinh.

Học sinh nắm được phương pháp, thực hành xây dựng dàn ý chính cho Bài luận cá nhân (Personal Statement) 
650 từ theo đúng chuẩn Common Application.

Một bộ Hồ sơ Hoạt động & Giải thưởng hoàn chỉnh, cùng với phần Thông tin bổ sung (Additional Information)

              - Lên đến 10 Hoạt động & 5 Giải thưởng trong phần Hồ sơ Hoạt động & Giải thưởng
                - Thông tin bổ sung 650 từ cho phần Additional information

Hỗ trợ học sinh hoàn thành hồ sơ hoạt động ngoại khóa và xây dựng thương hiệu cá nhân.

Khóa học dành cho các bạn học sinh sắp lên lớp 12 hoặc đang gap year có mong muốn đi du học đại học Mỹ,
sẽ apply vào mùa thu 2022

Cô Giang 
●  Cử nhân Quản lý Kinh doanh loại Giỏi, King’s College London
●  Trúng tuyển vào Đại học Chicago và Northwestern
●  Giải thưởng doanh nhân trẻ do trường King’s College London trao tặng
● Chuyên viên phát triển kinh doanh, Liên minh Châu  u - Mạng lưới kinh doanh Việt Nam
● Hỗ trợ thành công học sinh vào các trường Johns Hopkins, Northwestern, Emory, UCLA, London School of Economics, v. v. 

và các trường nghệ thuật như Parsons và SAIC 

Thầy Matthew 
●  Cử nhân Tôn giáo học, Hillsdale College
● Trúng tuyển vào Đại học Stanford và Đại học Southern California
● Nhà sáng lập & Chủ tịch CLB British Parliamentary Debate
● Nhà vô địch giải Stanford Speech & Debate Tournament Invitational
● 5 năm kinh nghiệm tư vấn du học cho học sinh trên khắp Đông Nam Á
● Hỗ trợ thành công học sinh vào các trường Vanderbilt, University of Virginia, Carnegie Mellon, Colby, Grinnell, v. v.

Thầy Giáp 
●  Cử nhân ngành Tâm lý học và Nghiên cứu Đông Á, Chứng chỉ về Khoa học Dữ liệu Ứng dụng, Đại học Wesleyan (Học bổng 

Toàn phần)
● Là 1 trong 11 học sinh châu Á được trao học bổng Freeman danh giá
● 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn Du học cho học sinh ở Trung Quốc và Việt Nam
● Hỗ trợ thành công học sinh vào các trường University of Chicago, Emory, Vanderbilt, University of Southern California, 

Washington University at St. Louis, v. v. 

Giảng viên



 Thư trúng tuyển Đại học    
 Thư trúng tuyển Trường Nội trú     
 triệu USD tổng giá trị học bổng & hỗ trợ tài chính       

 ĐỊA CHỈ: Tầng 2 & 3 CT1, Yên Hoà Park View, số 3 Vũ 
Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

• ĐIỆN THOẠI: +84 24 3201 1841, +84 24 3381 2288

 ĐỊA CHỈ:  60 Chu Huy Mân, Khu đô thị mới Sài Đồng, 
Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

• ĐIỆN THOẠI: +84 24 3204 7055, +84 24 3204 7366

pointavenue.com /PointAvenue  ĐỊA CHỈ: Unit 3121-3122, No. 982/22 Gateway Ekkamai 
Shopping Mall, Sukhumvit Road, Bangkok, Thailand 10110

• ĐIỆN THOẠI: +66 2 105 3380

ƯU ĐÃI
SỚM đăng ký trước ngày 15/5

Tặng

1 triệu
VNĐ

1.000.000 VNĐ mỗi học viên khi đóng theo nhóm 2 bạn
1.500.000 VNĐ mỗi học viên khi đóng theo nhóm 3 bạn

Ưu đãi nhóm

1.500.000 VNĐ cho các học viên của Point Avenue

Ưu đãi học viên hiện tại

Dự kiến khai giảng: mùng 4 tháng 5, 14h ngày T7
Sĩ số tối đa: 12 học sinh

Lộ trình Khóa học

Kết quả 430+ 
80+
22+

Buổi học 1 (3 giờ)

Lớp học tập trung: 

1/ Tìm hiểu về xây dựng Thương hiệu Cá nhân; Tìm hiểu về Common App (Hồ 
sơ Hoạt động & Giải thưởng; Mục Thông tin bổ sung)

2/ Bắt đầu điền Hồ sơ

Buổi học 2 (2 giờ)

Buổi làm việc 1-1  (2 giờ)

Lớp học tập trung: Kiểm tra tiến độ bài tập và tiếp tục hoàn thiện thông tin cá 
nhân, hoạt động ngoại khóa

Học sinh làm việc 1:1 cùng Cố vấn để hoàn thiện nội dung Hồ sơ Hoạt động & 
Giải thưởng

Buổi học 4 (2 giờ) Lớp học tập trung: Kiểm tra tiến độ bài tập và chữa bản thảo đầu của Bài luận 
Cá nhân

Buổi tổng kết (1 giờ) Họp giữa Cố vấn và Gia đình để tổng kết quá trình học tập của học sinh, và đưa 
ra định hướng cho giai đoạn tiếp theo

Buổi làm việc 1-1  (3 giờ) Học sinh làm việc 1:1 cùng Cố vấn để hoàn thiện Bài luận Cá nhân

Buổi học 3 (3 giờ)

Lớp học tập trung: 

1/ Tìm hiểu về Bài luận Cá nhân: Xây dựng ý tưởng, hiểu cách lên dàn bài và 
phương pháp viết luận; Tìm hiểu các dạng bài tiêu chuẩn

2/ Bắt đầu thực hành viết Bài luận cá nhân


