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THƯ MỜI THAM DỰ TỌA ĐÀM WEBINAR 

LEADING TEST PREP. SAT/ACT/AP/IELTS 

“CHINH PHỤC THÀNH CÔNG CHỨNG CHỈ CHUẨN HÓA QUỐC TẾ SAT/ACT/AP/IELTS” 

Kính mời:   BGH và cán bộ giáo viên  
                       Quý phụ huynh và học sinh   
                                             Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương 

Cùng tham dự buổi Tọa đàm online Webinar với chương trình định hướng học tập chuẩn quốc tế, 
nhằm chia sẻ và cung cấp thông tin hữu ích tới Quý thầy cô, phụ huynh và học sinh có mong muốn 
chinh phục các chứng chỉ học thuật chuẩn hóa quốc tế SAT/ACT/AP/IELTS để tăng điểm xét tuyển 
vào các trường Đại học tốt trong nước và hơn thế nữa, gặt hái được những suất học bổng cao để 
du học tại các trường Đại học danh tiếng trên thế giới.  

Mục tiêu của Webinar là hỗ trợ định hướng cho học sinh, giúp học sinh có thông tin và hiểu rõ về 
tầm quan trọng của việc hoạch định sớm Lộ trình học tập tốt nhất để sở hữu thành công các chứng 
chỉ chuẩn hóa quốc tế SAT/ACT/AP/IELTS, thành tích học thuật quan trọng giúp các em chinh phục 
giảng đường Đại học quốc tế có thứ hạng tốt với học bổng cao. Bên cạnh đó, Webinar sẽ thắp 
sáng ước mơ đi du học đang là nhu cầu và mong muốn của nhiều bạn học sinh nhằm tiếp cận với 
nền giáo dục tiên tiến trên thế giới với thông điệp: “DU HỌC GIỜ ĐÂY KHÔNG CHỈ DÀNH CHO HỌC 
SINH CON NHÀ GIÀU HAY CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC MÀ DU HỌC LÀ MỤC TIÊU KHẢ THI ĐỐI VỚI 
TẤT CẢ NHỮNG AI XỨNG ĐÁNG VÀ KHÁT KHAO CHINH PHỤC NÓ.”  

   Diễn giả: Ms. Hương Thanh - Chuyên gia giáo dục cao cấp của Hệ thống Du học và  
Luyện thi ISTAR 

  Thời gian: 20h00-21h30, ngày 17 tháng 12 năm 2021 (thứ sáu) 

  Hình thức: Webinar trực tuyến trên nền tảng Zoom  

Nội dung chính Tọa đàm: 
- Tầm quan trọng của các Chứng chỉ chuẩn hóa SAT/ACT/AP/IELTS? 
- Những cơ hội và thách thức khi học và luyện thi SAT/ACT/AP/IELTS? 
- Bạn có phù hợp để học? Lộ trình tối ưu chinh phục thành công SAT/ACT/AP/IELTS? 
- Hỏi đáp và Tổng kết chương trình Tọa đàm.  

Đăng ký Tọa đàm: Để tạo điều kiện cho Ban tổ chức chuẩn bị và tổ chức chương trình đạt kết quả, 
Quý thầy cô, phụ huynh và học sinh vui lòng đăng ký tham gia buổi Tọa đàm như sau: 

  Link đăng kí: https://bit.ly/su-kien-istar   

  Deadline đăng kí: 20h00 ngày 16/12/2021 
Mọi hỏi đáp về chương trình Tọa đàm liên hệ: 093.610.6799 hoặc 079.628.3333 

Xin trân trọng cảm ơn. 
BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH 

https://bit.ly/su-kien-istar

