
Chào bạn, 

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng team APC trong suốt thời gian qua. Sự tin tưởng và 
tín nhiệm của bạn luôn là niềm động lực to lớn để APC phát triển không ngừng trong 
lĩnh vực du học và di trú Úc. 

Trong tháng 3 vừa qua, team APC đã có những hoạt động vô cùng nổi bật về các 
mảng du học và di trú Úc. Hãy cùng điểm qua những hoạt động sôi nổi này để biết 
thêm nhiều thông tin hữu ích bạn nhé. 

GÓC DU HỌC

Hiện nay các trường đại học ở Úc vẫn đang cho học bổng lên đến 50% khóa học
dành cho tất cả ngành trong kỳ nhập học tháng 7, bạn nào có kế hoạch đi du học
năm nay thì liên hệ APC để xin học bổng liền cho kịp nha.
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GÓC DI TRÚ 

Chỉ còn 3 tháng nữa thôi là kết thúc năm tài chính và đề cử các bang cho visa
491/190, bạn nào còn chưa lấy được thư mời các bang thì liên hệ team APC làm
gấp nha.



Đặc biệt, khi giới thiệu người thân/bạn bè sử dụng dịch vụ của APC, bạn sẽ nhận
được thêm:

AU$50 Gift card cho dịch vụ du học (áp dụng luôn cho người được giới thiệu)
AU$30 - $200 Gift card cho dịch vụ di trú (tùy theo loại visa)



Bạn vui lòng sử dụng nút "Đăng ký ngay" dưới đây để giới thiệu nhé. 

Cảm ơn bạn
Liz Hoàng

Thông tin liên hệ 
Email: info@apcaustralia.net.au 
Phone: (+61) 0432 699 787 
Add: Suite 119B, Level 1 530 Little Collins St Melbourne VIC Australia 
Website: https://www.apcaustralia.net.au/ 
Join Diễn Đàn Du học và Định Cư: http://bit.ly/Diendanduhocvadinhcu

Đăng ký ngay
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