
HỌC, LÀM VIỆC VÀ ĐỊNH CƯ TẠI ĐỨC 

THÀNH CÔNG LỚN CẦN MỘT TƯ DUY LỚN ! 

Tham gia chương trình này người học sẽ có những lợi ích tuyệt vời : 

- Được hai Chính phủ Việt Nam và Đức chấp thuận; 

- Được cấp bằng cử nhân có giá trị quốc tế; 

- Hoàn toàn miễn học phí trong 3 năm theo học tại Đức; 

- Mỗi tháng được trợ cấp 800 Euro trở lên; 

- Việc làm có thu nhập rất tốt; 

- Được định cư lâu dài tại Đức; 

Kinh phí để tham dự là 11.000 Euro, đối với sinh viên của trường từ khóa 1 đến 

nay, nhà trường sẽ dành mức ưu đãi đặc biệt là 6.800 Euro. Hay hơn nữa, Trường sẽ 

giới thiệu ngân hàng Vietcombank, Vietbank,…thực hiện các thủ tục cho vay với mức lãi 

suất rất hợp lý, không nằm ngoài khả năng tài chính của các bạn. 

Chương trình này hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho người học ngay từ lúc bắt 

đầu học tập ở Đức và ngay cả khi trở về phục vụ cho quê hương. Trường Trung cấp Tổng 

hợp Đông Nam Á là một trong số rất ít trường được chọn là một trong những nơi được 

phép hợp tác, được phép đào tạo và cung cấp nguồn lực này cho nhu cầu của trường bạn. 

Người Việt Nam có tố chất của sự cần cù, dễ hòa đồng, chịu thương chịu khó… là 

những công cụ rất phù hợp mà tại sao người ta chọn du học sinh Việt Nam sang học, làm 

việc và định cư lâu dài ngay tại đất nước của họ. Đức là một quốc gia  rất phát triển, có 

nền công nghệ cao, cơ sở giáo dục và y tế rất tốt, một trong những đất nước nổi bậc trong 

số 28 quốc gia thuộc cộng đồng khối Châu Âu.  

HÃY TẬN DỤNG CƠ HỘI QUÝ HIẾM NÀY ĐỂ THẤY MÌNH            

XUẤT SẮC NHƯ THẾ NÀO ! 

   


