
 

 

Kính gửi Qúy trường và Qúy đối tác tiềm năng, 

Hiện nay, các em học sinh đang trong giai đoạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển Đại học. Do đó, 

để các em học sinh có thêm sự lựa chọn và linh động hơn trong kế hoạch học tập của mình, đặc 

biệt là các em học sinh có dự định đi du học nhưng tài chính hoặc ngoại ngữ chưa sẵn sàng, HADI 

đã đưa ra ba chương trình nổi bật để giúp các em có thể đạt được ước mơ du học của mình với sự 

giảm tải đáng kể gánh nặng về tài chính như sau: 

 

1. HADI’S GOT TALENT (chỉ áp dụng tại các trường THPT):  

(Link sự kiện: https://www.facebook.com/events/699959891091746) 

HADI'S GOT TALENT 2022 là sân chơi dành cho các bạn học sinh đang sinh sống tại 

Việt Nam, có dự định du học cùng Học viện HADI, để dành được giải thưởng là suất miễn 

phí Enrollment Fee (Phí nhập học), tương đương 650$. 

Tìm hiểu cách tham gia ngay: 

• Thời gian diễn ra: Từ ngày 07/07/2022 đến ngày 31/07/2022 

• Giải thưởng 

🎁  Giải nhất: Miễn phí 100% Enrollment Fee của HADI khi nhập học vào HADI, 

có giá trị 650 đô la Mỹ. 

🎁  Giải nhì: Giảm 75% Enrollment Fee của HADI khi nhập học vào HADI, có giá 

trị 488 đô la Mỹ. 

🎁  Giải ba: Giảm 50% Enrollment Fee của HADI khi nhập học vào HADI, có giá 

trị 325 đô la Mỹ. 

• Thể lệ: 

✏️  Mỗi học sinh có thể tạo nhiều video bằng tiếng Anh giới thiệu về chương trình 

HADI 2+2. Các video sẽ được gửi đến HADI để HADI đăng công khai trên các 

nền tảng mạng xã hội của HADI. 

✏️  Độ dài tối đa của mỗi video: 5 phút. 

✏️  Hình thức thể hiện của video: đồ họa chuyển động (motion graphics), vẽ, quay 

phim có sự xuất hiện hình ảnh của chính học sinh, và các hình thức sáng tạo 

khác. 

✏️  Nội dung của mỗi video phải: rõ ràng, mạch lạc, súc tích, chân thực, thể hiện 

được các từ khóa/điểm nổi bật của chương trình HADI 2+2 theo cách trực quan 

nhất. 

• Đánh giá lựa chọn 

+  HADI lựa chọn Top 20 bài thi có nội dung ấn tượng và đúng thể lệ nhất đăng 

tải trên Fanpage HADI Vietnam. 

+  3 giải Nhất, Nhì, Ba theo thứ tự là Video có tổng số lượt like, share, và comment 

cao nhất, nhì, ba. 

• Nộp bài thi 

Học sinh hoàn thành bài thi và gửi tại Link sau: 

https://forms.gle/SBVPdqeGDiCNMsnx9 

Mọi tranh chấp sẽ được giải quyết và quyết định cuối cùng và duy nhất bởi HADI 

Việt Nam 

Cơ hội dành phần thưởng hấp dẫn từ HADI đã đến rồi, cùng bạn bè tham gia ngay 

thôi. 



 

 

2. HADI’S SPONSORSHIP (chỉ áp dụng tại các trường THPT) 

• Thời gian diễn ra: từ ngày 20/07/2022 đến ngày 10/08/2022 

• Tổng giá trị học bổng được tài trợ: 5.200 đô la Mỹ/trường THPT  

• Đối tượng tham gia: các trường THPT ở Việt Nam 

• Chi tiết: HADI trao 10 suất học bổng cho 10 học sinh của một trường THPT. Giá 

trị mỗi suất học bổng: Giảm 80% Enrollment Fee (Phí nhập học) của HADI, trị giá 

520 đô la Mỹ khi nhập học vào HADI 

Mọi tranh chấp sẽ được giải quyết và quyết định cuối cùng và duy nhất bởi HADI 

Việt Nam 

 

3. BUDDY 1+1 PROGRAM (chỉ áp dụng tại các đơn vị tư vấn tuyển sinh của HADI) 

• Thời gian diễn ra: từ ngày 20/07/2022 đến ngày 10/08/2022 

• Giải thưởng: Giảm 200 đô la Mỹ cho Enrollment Fee (Phí nhập học) của HADI khi 

đăng ký nhập học vào HADI 

• Đối tượng tham gia: học sinh các trường THPT ở Việt Nam 

• Chủ đề: Giới thiệu bạn bè của bạn cùng bạn đăng ký nhập học vào HADI để được 

giảm 200 đô la Mỹ cho Enrollment Fee (Phí nhập học) của HADI   

• Chi tiết:  

+  Nếu (A) giới thiệu bạn bè của mình (B) đăng ký nhập học vào HADI cùng với 

(A), (A) sẽ được giảm 200 đô la Mỹ cho Enrollment Fee (Phí nhập học) của 

HADI  

+  Nếu (B) giới thiệu (C) đăng ký nhập học vào HADI cùng với (B), (B) sẽ được 

giảm 200 đô la Mỹ cho Enrollment Fee (Phí nhập học) của HADI  

+  Khoản giảm 200 đô la Mỹ cho Enrollment Fee (Phí nhập học) của HADI chỉ áp 

dụng cho 1 lần giới thiệu học sinh nhập học vào HADI, không được cộng dồn 

(tức là theo chương trình Buddy 1+1 này, một sinh viên (A) sẽ được giảm 200 

đô la Mỹ cho Enrollment Fee (Phí nhập học) của HADI một lần duy nhất ngay 

cả khi số lượng sinh viên được giới thiệu bởi A nhiều hơn 1). 

Mọi tranh chấp sẽ được giải quyết và quyết định cuối cùng và duy nhất bởi 

HADI Việt Nam 

Lưu ý: Mỗi học sinh/trường học/đơn vị chỉ được phép tham dự một trong các sự kiện trên 

đây. 

 

Trân trọng cảm ơn, 

 
================ 

HADI là học viện cung cấp chương trình 2+2 cho sinh viên hệ Đại học, liên kết với 50+ trường 

ĐH danh tiếng như: Woosong University, Beijing Foreign Studies University, Beijing Institute of 

Technology, v.v. 


