
Năm 2017 và 2018, mình đã theo học Lớp 11 và 12 tại Trường Trung Học Nữ Sinh 
Strathfield. Đó là một quá trình đầy thử thách, nhưng cũng rất bổ ích, vì mình đã có 
nhiều kỷ niệm tuyệt vời trong vòng 2 năm đó. Kể từ ngày đầu tiên, mình đã nhận 
được rất nhiều sự hỗ trợ từ ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo. Các thầy 
cô luôn ở lại trong giờ giải lao, hoặc thậm chí sau giờ học để giải thích lại nội dung 
bài học, giúp mình hiểu bài hơn. Không chỉ vậy, các thầy cô còn thường xuyên hỏi 
thăm điều kiện nơi ăn ở và động viên tinh thần mình, để đảm bảo rằng mình luôn 
khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trong quãng thời gian đó, mình đã có những người bạn tri kỷ thân thiết, các bạn đã giúp mình có được nhiều trải 
nghiệm thời trung học. Năm Lớp 11, sau một tháng nhập học mình được bầu vào ban SRC (Hội Đồng Đại Diện Học 
Sinh). Đây không phải là thành tích lớn nhất nhưng có ý nghĩa nhất đối với mình vì đó là thành quả đầu tiên mình đạt 
được kể từ khi học ở đây. Thành tích này đã đưa mình vào lĩnh vực lãnh đạo và sau đó năm Lớp 12 mình đã làm Lớp 
Trưởng. Những vai trò này đã mở ra nhiều cơ hội cho mình tham gia các hội nghị và triển lãm về lãnh đạo, giúp mình 
rèn luyện kỹ năng và đào sâu kiến thức hơn.

Ở trường trung học, mình thực sự thích học môn khoa học và toán học. Môn Toán lúc nào cũng là môn học yêu thích 
của mình, đó cũng là môn học mình giỏi nhất. Mình thích toán đến nỗi ngày nào cũng có thể giải các bài tập toán. Sự 
chăm chỉ của mình đã được đền đáp, mình đã đạt hạng nhất Môn Toán Mở Rộng ở cả hai Lớp 11 và 12, hạng nhất Môn 
Vật Lý năm Lớp 12, và giành được danh hiệu  ‘Dux of the school’ (Học sinh xuất sắc nhất trường) năm 2018. Mình vẫn 
tiếp tục đam mê toán học và khoa học, vì vậy mình đã chọn học Cử Nhân Nghiên Cứu Thống Kê và Cử Nhân Khoa Học 
tại Đại Học New South Wales (UNSW) để có thể theo đuổi đam mê của mình. 

Trong tương lai, mục tiêu nghề nghiệp của mình là trở thành chuyên gia thống kê và làm việc cho các công ty thuộc Big 
Four, hoặc trở thành một nhà hóa học với những nghiên cứu đột phá và có khả năng giành Giải Nobel. 

NSW GOVERNMENT SCHOOLS

NSW Department of Education
CRICOS Provider Code: 00588M www.deinternational.nsw.edu.au +61 9244 5555

isc@det.nsw.edu.au 

Ngoc (Sue) Vo 
2018  
Strathfield Girls High School
International Student Program

Trung Tâm Du Học Sinh Quốc Tế
Câu Chuyện Học Đường

Họ tên:êên:   
Năm:  
Trường:  
Chương Trình: 

https://www.deinternational.nsw.edu.au/
mailto:isc%40det.nsw.edu.au?subject=
https://www.deinternational.nsw.edu.au/study-options/study-programs/international-student-program



