
Việc rời xa gia đình để đến Úc học trung học là quyết định lớn nhất trong cuộc đời mình. 
Nước Úc luôn hấp dẫn mình với vẻ đẹp và sự hài hòa về sự đa dạng văn hóa và chủng tộc. 
Chính bởi vậy, mình đã dám mạo hiểm bước vào một cuộc sống tự lập ở Sydney khi mới 14 
tuổi.

Hành trình của mình bắt đầu tại Trung Tâm Anh Ngữ Chuyên Sâu Beverly Hills (IEC), ở nơi đây 
những thứ mình được học không chỉ là tiếng Anh. Mình đã được mở rộng tầm nhìn ra thế 
giới nhờ gặp gỡ nhiều người bạn mới đến từ các nền văn hóa khác nhau. 

Năm 2017, mình  đăng ký học tại Trường Trung Học Nữ Sinh Beverly Hills. Là học sinh lớp 9, 
nhưng mình đã được mở mang tầm mắt với rất nhiều môn học, chương trình ngoại khóa và 
đội ngũ nhân viên hỗ trợ khác xa với nhiều trường trung học khác. Thú thực lúc đầu mình 
khá e dè do hạn chế về vốn từ vựng và ngữ điệu của mình; tuy nhiên, việc hàng tuần được 
gặp Điều Phối Viên Sinh Viên Quốc tế vào các buổi trưa Thứ Hai đã giúp mình vượt qua 

những rào cản đó và mình cảm thấy tự tin hơn khi bắt chuyện và kết bạn. 

Điều làm mình ngạc nhiên nhất về các môn học ở đây là sự tập trung vào tính thực tế, điều đó thúc đẩy ham muốn tìm hiểu 
những điều mới lạ. Công Nghệ Thông Tin và Kỹ Thuật Số (VET) chắc chắn đã trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để 
tham gia vào các buổi Học Trực Tuyến và nhờ đó, mình đã giành được Giải Thưởng NSWVET về Công Nghệ Thông Tin và Kỹ 
Thuật Số của Bang New South Wales. 

Mình đã tham gia nhiều chương trình về vai trò lãnh đạo với một mục 
tiêu duy nhất: truyền cảm hứng lãnh đạo cho những người khác. Với 
sự nỗ lực hoạt động, mình đã nhận được Cúp Phục Vụ Những Người 
Khác, và được vinh danh là người chiến thắng của Chương Trình Sinh 
Viên Quốc Tế New South Wales năm 2020. 

Hiện tại mình đang học Khoa Học Máy Tính tại Đại Học Công Nghệ 
Sydney với mục tiêu sử dụng kiến thức về công nghệ để cải thiện cuộc 
sống cho mọi người.

Đối với tất cả các sinh viên quốc tế tương lai của New South Wales: 
Việc bước vào một giai đoạn mới của cuộc sống tuổi trẻ cũng có nhiều 
điều lo ngại, dù không biết chắc con đường phía trước sẽ như thế nào; 
nhưng hãy cứ quyết định mà không hối tiếc và tuân theo phương 
châm của mình là “Hãy ngoan ngoãn, tử tế và trở thành người giỏi 
nhất có thể”. 
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