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Vietnamese Connect là một trong những công ty hàng đầu

trong lĩnh vực tư vấn du học, hợp tác đào tạo quốc tế, dịch

vụ Visa, dịch thuật, phiên dịch, di trú. Trụ sở chính của

công ty được đặt tại London, thủ đô của Vương quốc Anh. 

Đội ngũ Tư vấn viên đều đã có kinh nghiệm về du học, sẽ đưa

ra những định hướng và lời khuyên hữu ích dành cho sinh

viên. Đặc biệt, sở hữu ưu thế về địa điểm với trụ sở đặt tại

London, khách hàng sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ trong suốt

quá trình du học bao gồm ở cả Việt Nam và Anh Quốc. Đội

ngũ biên phiên dịch của chúng tôi đều sở hữu trình độ

chuyên môn cao. Các biên/phiên dịch viên có thể sử dụng 

 trên hơn 200 ngôn ngữ để đáp ứng nhu cầu của các doanh

nghiệp. Đội ngũ luật sư không chỉ am hiểu về Luật pháp

nước Anh mà còn có kinh nghiệm lâu năm trong việc giải

quyết hồ sơ Visa và thủ tục kinh doanh. 

Với đội ngũ biên/phiên dịch, tư vấn viên và luật sư giàu kinh

nghiệm, cùng mạng lưới đối tác uy tín, chất lượng; chúng

tôi luôn thấu hiểu mong muốn và nguyện vọng của khách

hàng. Công ty luôn nỗ lực không ngừng để quý khách hàng

an tâm và hài lòng khi chọn lựa Vietnamese Connect. Chính

niềm tin từ khách hàng, sự công nhận và đánh giá cao từ

các cấp Chính phủ, Đại sứ quán, cho tới các đối tác trong

và ngoài nước là minh chứng cho cam kết của Vietnamese

Connect về cung cấp dịch vụ toàn diện, đáng tin cậy và

chất lượng cao.
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TẦM NHÌN

Vietnamese Connect giữ vững là một trong những công ty tư
vấn Du học, Visa và Định cư uy tín hàng đầu Việt Nam. Trở

thành đơn vị dẫn đầu cung cấp dịch vụ trọn gói: định hướng du

học, hỗ trợ cơ hội học tập và phát triển sau khi tốt nghiệp tại

nước ngoài cho học sinh, sinh viên Việt Nam. 

Công ty phát triển các mối quan hệ hợp tác tin cậy, trở thành

đơn vị tư vấn uy tín trong lĩnh vực Giáo dục, Thị thực và Định cư

cho Chính phủ và Đại sứ quán các nước trong việc khuyến khích

phát triển nhân tài Việt Nam. Vietnamese Connect là đối tác
chiến lược của các trường Trung học, Đại học, Cao đẳng, các Tập

đoàn giáo dục danh tiếng trên thế giới trong công tác tuyển sinh

tại Việt Nam.

TIẾP TỤC LÀ MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TY TƯ VẤN DU
HỌC, THỊ THỰC VÀ ĐỊNH CƯ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Dịch vụ cho người Việt tại UK
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SỨ MỆNH DU HỌC

Vietnamese Connect sẽ chắp cánh đưa các bạn có cơ hội học
tập và phát triển tại Anh quốc, nơi sở hữu nền giáo dục tốt nhất

trên thế giới. Đồng thời, hỗ trợ, định hướng lộ trình học tập
một cách đầy đủ, rõ ràng. Không chỉ dừng lại ở tư vấn du học
mà công ty sẽ tư vấn định hướng cho tương lai để các bạn học

sinh và gia đình đạt được mục tiêu cuối cùng.  Bởi chúng tôi hiểu

du học chỉ là một trong những bước đệm quan trọng trong hành

trình của cuộc đời bạn. Vietnamese Connect sẽ luôn sát cánh
và đồng hành cùng các bạn học sinh, sinh viên trên chặng đường

du học từ khi ở Việt Nam cho tới khi sang Anh quốc. 

LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC BẠN HỌC SINH, SINH VIÊN
VIỆT NAM TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG DU HỌC
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ĐIỀU LÀM NÊN SỰ KHÁC BIỆT CỦA
VIETNAMESE CONNECT?

Vietnamese Connect là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn du học,
dịch thuật, phiên dịch, định cư, và lớp hỗ trợ Tiếng Anh giao tiếp, đặc biệt cho người Việt
Nam tại Anh quốc. Chúng tôi rất khác với các công ty tư vấn khác bởi vì:

Trụ sở chính của công ty được đặt tại London, thủ đô của nước Anh. Giúp tạo
điều kiện thuận lợi cho sự phát triển, kết nối với các trường đại học và tổ
chức giáo dục hàng đầu, nhằm có được những cơ hội học bổng tốt nhất
dành cho sinh viên. 
Công ty thường xuyên cập nhật các chính sách nhập cư mới  từ chính phủ
Anh để đẩy nhanh quy trình làm hồ sơ thủ tục du học của sinh viên, đảm
bảo tỷ lệ hồ sơ đạt visa du học cao. Đồng thời, Vietnamese Connect cũng
định hướng cho sinh viên những chính sách visa đi làm, con đường định cư
sau khi tốt nghiệp.

T R Ụ  S Ở  C H Í N H  Đ Ặ T  T Ạ I  L O N D O N

Với mục tiêu phát triển cộng đồng người Việt ở Anh, công ty cung cấp dịch vụ
tư vấn miễn phí cho sinh viên Việt Nam muốn đến Vương quốc Anh để học.
Gói dịch thuật và phiên dịch với chi phí cạnh tranh. Đặc biệt, các lớp giao tiếp
tiếng Anh được dạy bởi Giáo viên người Anh và hỗ trợ bởi Giáo viên người
Việt, mang đến sự cải  thiện trong giao tiếp một cách nhanh chóng, hoàn
thiện.

Đ A  D Ạ N G  H O Á  C Á C  D Ị C H  V Ụ  H Ỗ  T R Ợ  K H Á C H  H À N G  

Chúng tôi có kinh nghiệm lâu năm trong việc xử lý các trường hợp hồ sơ du
học. Vietnamese Connect sẽ tư vấn định hướng hồ sơ visa theo từng trường
hợp, hoàn cảnh cụ thể nhằm đạt được tỷ lệ đỗ visa cao nhất. Với kinh nghiệm
và quyết tâm của mình, chúng tôi đã tư vấn, định hướng và giành được Visa
du học Anh cho sinh viên của mình 

K I N H  N G H I Ệ M  G I Ả I  Q U Y Ế T  V I S A  D U  H Ọ C

Dịch vụ cho người Việt tại UK
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Phát triển mối quan hệ chiến lược với các công ty, đối tác lớn nhỏ và cộng
đồng người Việt rộng khắp ở Anh Quốc, Vietnamese Connect có cơ hội giành
được những suất học bổng tốt nhất cho sinh viên, hỗ trợ tìm chỗ ở và giới
thiệu các công việc bán thời gian

Đ Ồ N G  H À N H  C Ù N G  S I N H  V I Ê N  K H I  Ở  A N H  Q U Ố C
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"Để đảm bảo cung cấp các dịch vụ tư vấn
tốt nhất, chúng tôi đã liên kết với những tổ
chức giáo dục hàng đầu ở Anh để liên tục
cập nhật thông tin và học bổng nhanh
nhất dành cho sinh viên"

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Dịch vụ cho người Việt tại UK
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Vietnamese Connect cung cấp dịch vụ tư vấn du học dựa trên hệ thống
lưu trữ thông tin luôn được cập nhật một cách nhanh chóng về các cơ sở
giáo dục của đối tác như các trường trung học, phổ thông, hay đại học/cao
đẳng; đặc biệt là các suất học bổng hấp dẫn cho các bạn học sinh, sinh
viên. Đồng thời, chúng tôi cũng trợ giúp trong quá trình chọn trường, chuẩn
bị hồ sơ, nâng cao khả năng tiếng Anh, tư vấn về thị thực (Visa), tìm học
bổng, hỗ trợ tài chính, tìm nhà cùng các hỗ trợ cần thiết khi đặt chân tới Anh
quốc. Với kinh nghiệm tư vấn du học lâu năm, Vietnamese Connect tin
rằng sẽ giúp bạn tìm được khóa học phù hợp nhất, đồng thời là cầu nối
giữa sinh viên và phụ huynh, giúp đỡ việc liên lạc giữa gia đình và nhà
trường trong thời gian du học

DỊCH VỤ DU HỌC

Dịch vụ cho người Việt tại UK
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Dịch vụ cho người Việt tại UK

9500

H Ồ  S Ơ  D U  H Ọ C
T H À N H  C Ô N G

100%

G I Á  T R Ị  H Ọ C
B Ổ N G  C A O  N H Ấ T

99 ,8%

T Ỷ  L Ệ  V I S A  
T H À N H  C Ô N G

GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU
HO VINH PHUC

Theo học tại trường ĐH Ulster ngành

Dược. Sau năm đầu tiên, Phúc là một trong

những sinh viên xuất sắc nhất của khối

ngành Dược, nhận được học bổng mỗi

năm lên tới £2000. Hiện đang làm việc tại

bệnh viện Antrim ở Ireland, nhận được sự

yêu mến từ đông đảo đồng nghiệp nhờ vào

sự khiêm tốn, ham học hỏi.

TRAN TO TRAN

 Với niềm đam mê dạy học Tiếng Anh, Trân

hiện đang theo học khoá MA TESOL tại

trường đại học Huddersfield.

"Vietnamese Connect đã giúp em thực

hiện ước mơ của mình", Trân chia sẻ

BUI THI NHU NGUYET

Đồng hành cùng với Nguyệt từ những ngày

còn là cô bé chập chững qua UK tham gia

khoá học Pre-sixth foundation năm 2016.

Giờ Nguyệt đã trở đã trở thành nữ sinh

xinh đẹp và vô cùng năng động của trường

ĐH West of England (BA business)

NGO TRAN SI DAN

Xuất phát điểm là Ban Tự nhiên, khả năng

tiếng Anh của Dân gần như bằng không.

Cộng với việc chứng minh tài chính khó

khăn, ước mơ du học đối với Dân là một

điều xa xỉ. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực học tiếng

cùng sự giúp đỡ từ công ty, Dân hiện đang

theo học Dự bị Đại học tại Anh. 
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DỊCH VỤ DỊCH THUẬT VÀ
PHIÊN DỊCH

Có thể tự t in rằng công ty chúng tôi  đã và
đang là một trong những công ty đáng t in
cậy trong ngành dịch thuật,  không chỉ  ở
Việt Nam mà còn ở Anh. Những dịch vụ
dịch thuật bao gồm Dịch tài  l iệu và Phiên
dịch trực t iếp sẽ được đội  ngũ,  gồm các
biên dịch viên và thông dịch viên với  tr ình
độ cao,  chuyên nghiệp và đặc biệt có kinh
nghiệm lâu năm hỗ trợ

Bao gồm: các tài  l iệu pháp lý ,  khai  s inh,  kết
hôn, giấy chứng tử,  hợp đồng kinh doanh,
tài  l iệu t iếp thị ,  trang web, tài  l iệu khoa
học,  thư từ,  tuyên bố và các loại  tài  l iệu
khác.  

Tất cả các tài  l iệu này đều sẽ được đội  ngũ
biên dịch viên của công ty có thẩm quyền
để xác thực,  công chứng pháp lý các bản
dịch.

Đội ngũ Phiên dịch viên của chúng tôi  có
nhiều kinh nghiệm trong nhiều l ĩnh vực
khác nhau, đảm bảo có thể giúp việc diễn
giải ,  dịch trực t iếp có được độ chính xác
cao nhất đối  với  từng nội  dung được yêu
cầu

Dịch vụ cho người Việt tại UK

DỊCH TÀI LIỆU

PHIÊN DỊCH TRỰC TIẾP
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Dịch vụ cho người Việt tại UK

DỊCH VỤ TƯ VẤN 
PHÁP LÝ/VISA

Mục đích của dịch vụ tư vấn pháp lý đó là
giúp cho cộng đồng người Việt đang sinh
sống, làm việc tại Anh ngày một phát triển.
Công ty chúng tôi sở hữu những chuyên gia
tư vấn và luật sư có kinh nghiệm lâu năm
trong nhiều lĩnh vực từ du học, tị nạn, định
cư, cho tới kinh doanh tại vương quốc Anh.
Nhờ vào đội ngũ nhân viên có trình độ
chuyên môn cao, thấu hiểu mong muốn
của khách hàng, Vietnamese Connect sẽ
đem đến sự tư vấn đúng đắn, tận tâm và bảo
đảm nhất. 

Đặc biệt, những vấn đề liên quan đến giấy
phép kinh doanh hoặc các vấn đề pháp lý
sẽ được chúng tôi hỗ trợ tận tình, nhằm xây
dựng, phát triển các doanh nghiệp Việt
Nam tại Anh. Đồng thời, dịch vụ tư vấn visa
cũng sẽ đem lại sự tin cậy và hiệu quả nhằm
giúp cho những ai có mong muốn nhập cư
tại Vương Quốc Anh có thể cảm thấy hài lòng
và an tâm trong việc đặt sự tin tưởng vào
Vietnamese Connect
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Vietnamese Connect tổ chức các lớp học tiếng Anh giao
tiếp dành cho người Việt Nam đang sinh sống tại Anh và
mong muốn nâng cao trình độ ngôn ngữ, để giao tiếp
hiệu quả hơn. Các giáo viên của chúng tôi bao gồm cả
người Việt Nam và người Anh. Do đó chúng tôi đảm bảo
rằng sau các khóa học tiếng Anh, bạn sẽ tự tin hơn trong
giao tiếp tiếng Anh và đạt hiệu quả công việc cao hơn.              

Khi bạn tham gia khoá học tiếng Anh của chúng tôi cũng
là cơ hội để bạn mở rộng các mối quan hệ xã hội và gặp
gỡ những người bạn mới. Sau giờ học, các bạn có thể đi
chơi cùng nhau, thưởng thức các món ăn và chia sẻ kinh
nghiệm sống tại Anh Quốc.            

Ngoài ra, Vietnamese Connect cũng cung cấp giáo viên,
chuyên gia ngôn ngữ cho các doanh nghiệp và cá nhân
muốn học tiếng Việt và các ngoại ngữ khác trước khi đi
công tác nước ngoài hoặc đơn giản là đi du lịch nước
ngoài. Không chỉ ngôn ngữ mà trong các lớp học, chúng
tôi còn chia sẻ cho khách hàng những kiến thức bổ ích về
văn hóa, hệ thống giao thông, các địa điểm ăn uống, nghỉ
ngơi, cách thích nghi với cuộc sống và môi trường làm
việc tại Việt Nam.

Dịch vụ cho người Việt tại UK

DỊCH VỤ GIẢNG DẠY
TIẾNG ANH GIAO TIẾP
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Dịch vụ cho người Việt tại UK

TỔNG HỢP CÁC LOẠI THỊ THỰC
THÔNG DỤNG TẠI UK

VISA THĂM THÂN UK
Hồ sơ cần chuẩn bị: 

- Hộ chiếu hiện tại và các hộ chiếu trước đây (nếu có)

- Chứng minh nhân dân (Thẻ căn cước)

- Sổ hộ khẩu

- Sao kê ngân hàng 3 tháng gần nhất

- Sổ tiết kiệm

- Giấy xác nhận công việc/Hợp đồng lao động/Giấy xác

nhận Đăng ký kinh doanh (nếu có)

- Bảng lương 3-6 tháng/Biên lai nộp thuế

- Bằng chứng sở hữu tài sản: nhà đất, xe ô tô...

VISA KẾT HÔN VỚI NGƯỜI CÓ
QUỐC TỊCH ANH

Hồ sơ cần chuẩn bị: 

- Hộ chiếu hiện tại của cả vợ và chồng

- Bằng tiếng Anh A1 hoặc Bằng đại học do UK cấp

- Giấy đăng ký kết hôn (tiếng Anh)

- Chứng minh tài chính: tổng thu nhập năm của người bảo

lãnh vợ/chồng cần đạt mức £18,600 trước thuế

- Chứng minh địa chỉ (hợp đồng nhà, bill, etc.)

Hồ sơ cần chuẩn bị: 

Tương tự như Hồ sơ visa xin theo diện Quốc tịch Anh

song phần tài chính dành cho người có quốc tịch EU

cần: payslips 3 tháng và hợp đồng lao động 

Ưu điểm so với kết hôn với người có quốc tịch Anh:

- Không cần chứng minh khả năng tiếng Anh

- Không cần chứng minh tài chính 

- Visa được cấp một lượt 5 năm 

VISA KẾT HÔN DIỆN
CHÂU ÂU

*Mức thu nhập yêu cầu cho năm 2020
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TỔNG HỢP CÁC LOẠI THỊ
THỰC THÔNG DỤNG TẠI UK

Dịch vụ cho người Việt tại UK

START-UP VÀ INNOVATOR VISA

Hồ sơ cần chuẩn bị:  
-  Hai  loại  v isa đều cần Endorsement từ Trường
đại học hoặc 1 tổ chức đủ t iêu chuẩn tài  trợ.  
-  Start-up visa dành cho những sinh viên có t iềm
năng theo học ở UK muốn tr iển khai  ý tưởng kinh
doanh lần đầu. 
-  Innovator visa dành cho những doanh nhân
nhiều kinh nghiệm, muốn đầu tư vào UK
- Start-up visa không yêu cầu tài  chính còn
Innovator visa yêu cầu số vốn nhỏ nhất là
£50,000 để đầu tư
- Start-up visa cấp cho applicant 2 năm và không
được vào Sett lement (có thể chuyển sang
Innovator khi  hết 2 năm).  Innovator:  3 năm, vào
Sett lement sau khi  ở UK được 5 năm. 

VISA THEO TRẺ CÓ QUỐC TỊCH ANH 
(ĂN THEO CON)

Trẻ phải dưới 18 tuổi vào ngày nộp đơn. 
Trẻ phải có thị thực hợp lệ tại  Anh như có hộ
chiếu Anh hoặc đã sống ở Anh được 7 năm.

Cần chứng minh: 
-  Bạn là bố mẹ ruột của trẻ.  
-  Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm nuôi
dạy trẻ
-  Trẻ sống chung với  bạn
- Bạn có chỗ ở cho trẻ và bạn (hợp đồng thuê
nhà, bi l ls ,  etc. )
-  Chứng minh địa chỉ  (hợp đồng nhà,  bi l ls ,  etc. )
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Yêu cầu: 

- Là người đại diện duy nhất của một công ty

mong muốn thành lập trụ sở tại Vương quốc

Anh. 

- Là nhân viên của một tờ báo hoặc trang tin

nước ngoài

- Chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu: tương đương

CEFR cấp độ A1, trong 2 kỹ năng nói và nghe.

- Người đại diện phải giữ một vị trí kì cựu

trong công ty

Dịch vụ cho người Việt tại UK

VISA ĐẠI DIỆN

NHẬP QUỐC TỊCH

Yêu cầu: 

- Thuộc diện Indefinite leave to remain hoặc

settled status được 12 tháng.

- Quý khách sẽ không phải đợi 12 tháng nếu

kết hôn với người có quốc tịch Anh. 

- Chứng chỉ tiếng Anh tương đương: CEFR cấp

độ B1, trong 2 kỹ năng nghe và nói

- Vượt qua bài thi "Life in the UK"

- Là một công dân chuẩn mực

TỔNG HỢP CÁC LOẠI THỊ
THỰC THÔNG DỤNG TẠI UK
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05

SĐT: UK - (+44) 741 741 3630 (Viber/Whatsapp/Zalo)
         VN - 081 545 0515 (Viber/Whatsapp/Zalo)
             
Email: info@vietnameseconnect.com

Website: https://www.vietnameseconnect.com

Fanpage:
https://www.facebook.com/vietnameseconnectgroup

ANH QUỐC?

Vietnamese Connect luôn đồng hành cùng bạn
trên chặng đường chinh phục ước mơ

LIÊN HỆ

Dịch vụ cho người Việt tại UK
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CHƯA BAO GIỜ NƯỚC ANH

LẠI GẦN TỚI NHƯ VẬY


