
Tại sao không?

Vừa có Thêm kiến Thức, làm Việc Trong 
môi Trường quốc Tế chuyên nghiệp lại 
được…du lịch mỹ miễn phí, kếT bạn Với 
sinh Viên quốc Tế. Tại sao không?

“Một cách thú vị để khám phá bản 
thân, các nền văn hóa và đặc biệt, cơ 
hội tuyệt vời để rèn luyện cuộc sống 
tự lập, tích lũy kinh nghiệm bản thân. 
Đó là cách nhanh nhất giúp tôi trưởng 
thành” - đoàn quốc bảo, sinh viên 
khoa công nghệ thông tin, Trường 
đh hà nội phấn khởi cho biết. không 
chỉ có bảo mà nhiều sinh viên ở các 
trường đại học, cao đẳng khắp trong 
nam, ngoài bắc đều có chung một 
nhận định như vậy.

Từ những ấp ủ trước đây, bắt đầu từ 
năm 2003, công ty ngôi sao phương 
đông (orient star) đã đại diện cho 
intrax, aliance aboard, chi… triển 
khai chương trình “du lịch và thực tập 
hè tại mỹ - WaT” cho sinh viên chính 
quy các trường đại học và cao đẳng. 
chương trình trao đổi văn hóa này đã 
được bộ ngoại giao hoa kỳ thiết kế 
và được các tổ chức trao đổi văn hóa, 
giáo dục hàng đầu hoa kỳ tài trợ. 

“Mục tiêu của công ty là xây dựng 
ngày càng nhiều chương trình cho 
sinh viên, thanh niên Việt Nam có cơ 
hội được giao lưu văn hóa với sinh viên 
và bạn bè trên thế giới” - ông Võ Xuân 
Trường, giám đốc công ty orient star 
cho biết. cũng theo ông Trường, các 
chương trình này sẽ tạo cơ hội cho 
sinh viên, thanh niên Việt nam trau 
dồi kinh nghiệm làm việc, giúp họ có 
đủ tự tin tìm việc và hòa nhập trong 
môi trường làm việc chuyên nghiệp 

toàn cầu. bên cạnh đó, đây còn là cơ 
hội để các bạn trẻ “tranh thủ” kiếm 
tiền trong dịp hè đồng thời khám phá 
nền văn hóa đa sắc tộc trên đất mỹ. 
“Tùy thuộc vào công việc mà “mức 
lương” tụi em nhận được dao động 
từ 7 - 12 USD/giờ làm việc”, dương 
Thành Tiền, sinh viên khoa ngoại 
ngữ kỹ thuật, Trường đh bách khoa 
hà nội cho biết. các bạn trẻ được 
làm việc và trả lương theo đúng luật 
lao động của mỹ. nhưng điều thú vị 
hơn cả đối với những bạn trẻ này là 
được thả mình tại những điểm du lịch 
“hot” nhất nước mỹ mà thường được 
chiêm ngưỡng trên TV như golden 
gate, Tượng nữ thần tự do, siêu phim 
trường hollywood hay đại lộ ngôi sao 
(Walk of Fame)…

Thời gian tối đa cho các bạn trẻ được 
sống và khám phá nước mỹ là 4 tháng, 
25 ngày. nghỉ hè là khoảng thời gian 
thích hợp nhất để các bạn sinh viên 
“apply” tham gia WaT vì không ảnh 
hưởng đến việc học tập ở trường. “Vừa 
có kiến thức, việc làm lại được… du lịch 
Mỹ miễn phí, kết bạn và làm việc với các 
bạn sinh viên quốc tế. Tại sao không?”, 
một bạn trẻ tham gia WaT quả quyết. 
chính vì cơ hội “từ trên trời rơi xuống”-
như cách nói của một “WaTer” - nên 
ngay từ khi chương trình WaT được 
triển khai, tính đến nay, đã có khoảng 
500 sinh viên Việt nam may mắn được 
tham gia chương trình và số lượng ngày 
càng được nhân lên nhanh chóng. 

hàng năm, sTa TraVEl, tổ chức mà 
orient star đại diện độc quyền, là "đại 
sứ" đưa hơn 50.000 sinh viên từ nhiều 
quốc gia đến khám phá nước mỹ.

“Số lượng đăng ký tham gia ngày 
càng nhiều đã đặt cho chúng tôi bài 
toán” - ông Trường cho biết. nhưng 
không phải vì sinh viên đăng ký tham 
gia ngày càng nhiều mà orient star 
đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt 
hơn để hạn chế số lượng mà ngược 
lại, công ty đã đưa ra các giải pháp hỗ 
trợ tối ưu để “giải cơn khát” khám 
phá cho nhiều bạn trẻ. “Orient Star đã 
ký hợp đồng với Ngân hàng Quân đội 
để hỗ trợ cho sinh viên tham gia WAT 
09 tại Orient Star tối đa 80% chi phí 
với mức lãi suất ưu đãi nhất. Đặc biệt, 
thủ tục vay rất nhanh chóng, thuận 
tiện cho sinh viên (trong vòng 3 ngày 
Ngân hàng sẽ trả lời hồ sơ vay cho 
sinh viên)” - ông Trường tiếp lời. bên 
cạnh đó, trước đây điều kiện để được 
tham gia chương trình phải là sinh 
viên từ năm thứ nhất đến năm thứ ba, 
thì đối tượng tham gia chương trình 
năm 2009 (WaT 09) đã mở rộng hơn, 
sinh viên năm cuối (sẽ tốt nghiệp hè 
09) sẽ có cơ hội được trở thành một 
“WaTer”.

>> đức phường

“Với slogan: lEadEr in youTh & sTudEnT 
TraVEl”, orient star là đại diện của hiệp hội 
hỗ trợ sinh viên quốc tế tại Việt nam, phát triển 
tất cả các dịch vụ liên quan đến thanh niên,  
sinh viên và được quyền lựa chọn những nhà 
tài trợ mang lại dịch vụ tốt nhất cho sinh viên và 
thanh niên Việt nam…”
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64 bản tin đại học quốc gia hà nội


