
Năm 2016, mình bắt đầu học tại Trường Trung Học Canley Vale ở Bang New South 
Wales. Mình từng nghe nói New South Wales là một trong những nơi học tập tốt nhất 
ở Úc. Ban đầu, ngôi trường này là một môi trường hoàn toàn khác. Học sinh và giáo 
viên thực sự thân thiện và hòa đồng, vì vậy không khó để tìm bạn mới.  

Mình rất thích cách giáo viên khuấy động lớp học. Các thầy cô không chỉ dạy những 
khái niệm. Giáo viên còn đưa vào bài giảng các câu đố, làm việc nhóm và một hình 
thức trò chơi vui vẻ gọi là Kahoot. Với sự giúp đỡ của các điều phối viên sinh viên quốc 
tế nên việc học tập ở đây không còn là thử thách với mình. Mọi người luôn sẵn sàng 
giúp đỡ khi mình cần, cho dù đó là vấn đề về thị thực, hoặc những khó khăn về tiếng 
Anh. 

Mình yêu thích môn Nghiên Cứu Kỹ Thuật từ hồi trung học vì mình luôn quan tâm đến 
xây dựng và các công trình bằng gỗ. Mục tiêu của mình là tiếp tục theo đuổi công việc 
quản lý Xây Dựng và trở thành Giám Đốc Dự Án cho một dự án xây dựng lớn. 

Với tất cả những thành tích đạt được, mình rất tự hào khi được chọn làm Đại Sứ Sinh Viên cho Trung Tâm Du Học Sinh Quốc 
Tế. Điều tuyệt vời nhất là mình được làm quen với những người làm việc cho Chính Quyền Bang New South Wales và gặp gỡ 
các cựu sinh viên khác, những người đã đạt được thành tích tương tự.  

Bầu không khí ở Sydney khá dễ chịu. Mình yêu quý những người bạn mà mình đã quen trong vài năm qua. Họ đã tạo ra 
không gian an toàn này, ở đây mình cảm thấy được là chính mình và tận hưởng thời gian bên họ. Mình rất thích thời tiết ở 
đây, mặc dù mùa hè nóng nhưng lại là thời điểm tuyệt vời để đi  biển. Sydney cũng rất đẹp, với nhiều loài động vật cùng với 
các khu vườn tự nhiên và công viên. Có rất nhiều nhà hàng tuyệt vời, có cả nhà hàng Việt Nam, ở đây mình có thể thưởng 
thức các món ăn quê hương yêu thích của mình trong khi đang ở một quốc gia khác. 

Kể từ khi mình hoàn thành Chương Trình Học Trung Học năm 2018, mình đã tập trung vào việc học tập cho mục tiêu nghề 
nghiệp. Bên cạnh việc học tập, mình cũng tham gia các hoạt động cộng đồng bất cứ khi nào có thể để đền đáp những gì 
Sydney đã dành cho mình. Bất cứ khi nào mình thấy có cơ hội để thử một điều mới, chẳng hạn như một trong những dự án 
xây dựng của trường đại học, mình luôn đăng ký tham gia để có thêm kinh nghiệm về ngành này. 

Nếu bạn chuẩn bị đến học tại một trường công lập ở Bang New South Wales, hãy tận hưởng những gì New South Wales sẽ 
dành cho bạn và hãy học tập chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình. Đừng ngại hỏi và làm quen với những người bạn 
mới, vì mọi người rất thân thiện và dễ gần. Học tập thông minh, học hành chăm chỉ và quan trọng nhất là phải thật vui vẻ.
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