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Thư Mitacs Globalink gửi quý phụ huynh— tháng Tám 2014 
 
Thưa quý phụ huynh,  
 
Chúng tôi rất vui vì con quý vị đã quan tâm đến Mitacs Globalink. Thư này xin được tóm tắt những trải 
nghiệm tuyệt vời mà chương trình của chúng tôi có thể mang đến cho con của quý vị, nếu chúng được 
chọn tham gia. 

Từ năm 1999, Mitacs đã giúp làm phong phú thêm việc học ở trình độ đại học bằng cách kết nối các 
nghiên cứu sinh đến với doanh nghiệp cũng như đến với các giáo sư nổi tiếng ở tầm quốc gia và quốc tế. 
Năm 2009, chương trình Globalink đã được tạo ra để tiếp thu và bao quát kiến thức và chuyên môn từ 
khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi muốn hợp tác với những sinh viên giỏi và thông minh nhất. Năm 2015, 
chúng tôi hi vọng có khoảng 10.000 sinh viên trên khắp thế giới sẽ cạnh tranh cho 700 suất thực tập.  

Qúy vị có thể chờ đợi gì từ Mitacs? Mitacs cung cấp trước thông tin chi tiết cho chuyến đi của con quý 
vị đến Canada. Vé máy bay và chi phí nhà ở được bao trọn gói trong chương trình. Chi tiết đầy đủ của 
chương trình có thể xem trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.mitacs.ca/globalink. 

Con của quý vị sẽ có một Cố vấn Sinh viên Globalink, là một nghiên cứu sinh bậc thạc sĩ hay tiến sĩ, và 
sẽ là “trạm liên lạc” của con quý vị tại địa phương trong suốt chương trình. Người này cũng sẽ là người 
được liên lạc nếu có trường hợp khẩn cấp xảy ra mà con quý vị cần hỗ trợ. 

Con của quý vị có thể sống tại ký túc xá sinh viên ở trường đại học Canada mà cô ta/anh ta theo học. Nam 
và nữ sẽ sống ở cùng một tầng và sử dụng chung các diện tích, trừ nhà tắm. Một số sinh viên có thể có 
phòng ngủ riêng hoặc sống cùng phòng với một sinh viên khác cùng giới. 

Chúng tôi chờ đợi gì ở con quý vị? Con quý vị sẽ hoàn thành một dự án nghiên cứu, tham gia các hội 
thảo và gặp gỡ những doanh nhân địa phương. Mitacs mong con quý vị sẽ trở thành một đại diện cho đất 
nước quê hương của mình. Ngoài ra, con quý vị sẽ tham gia các hoạt động xã hội, gặp gỡ bạn bè mới và 
tìm hiểu về những nền văn hóa khác, về các trường đại học Canada, và về thành phố nơi chúng đến. 

Globalink là một cơ hội đáng tin cậy có thể mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho con quý vị. Tôi hi vọng thư 
này sẽ giúp quý vị yên tâm rằng trải nghiệm của con quý vị tại Canada sẽ an toàn, có tính giáo dục và mở 
mang tri thức. Để biết thêm thông tin cũng như tìm hiểu những câu chuyện của cựu sinh viên Globalink, 
vui lòng xem trang www.mitacs.ca/globalink/globalink-research-internship.  
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