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LầnLần đầu tiên xuất ngoại cũng chính 
là lần đầu tiên tôi bay thật xa khỏi quê hương 
để đến với nước Mỹ. Nỗi nhớ nhà và sự lo 
lắng cho tương lai là điều tất yếu trong tôi. 
Tuy nhiên, sau khi đến với trường cao đẳng 
Edmonds, những cảm giác ban đầu ấy đã 
dần thay đổi. Môi trường học tập đầy sôi 
động và thú vị cuả nơi đây đã không ngừng 
thôi thúc tôi luôn tự thay đổi chính mình để 
thích nghi. Rồi từ lúc nào, tôi thật yêu thích ý 
nghĩa cuả câu nói, “đời thay đổi khi chúng ta 
thay đổi.”

Tôi hiện đang theo học chuyên ngành 
điều dưỡng viên tại trường bởi vì tôi ước mơ được tham gia 
vào lĩnh vực y tế bảo an và các hoạt động từ thiện xã hội. Tôi 
mong muốn được xoa nhẹ nỗi đau cuả những bệnh nhân trên 
toàn cầu vì bệnh tật và thương vong không bao giờ là điều 
mong đợi cuả chúng ta trong cuộc sống.

Hãy đến với trường Edmonds để nhận thấy rằng học tập 
chưa hẳn thật nhàm chán bởi những phong cách giảng dạy đầy 
mới mẻ và thú vị cuả những giảng viên có học vị cao cùng một 
trái tim đầy tâm huyết với nghề qua tiêu chí, “thế giới thực 
trong từng bài giảng và công nghệ cao trong mỗi tiết học”. Hãy 
đến với trường Edmonds để tìm thấy những chuyên nghành 
học rất đa dạng giúp các bạn có thể nuôi dưỡng những ước 
mơ cho ngề nghiệp tương lai. Và hãy đến với trường Edmonds 
để khám phá những nụ cười đa văn hoá tuyệt đẹp như lời chào 
đón đầy ấm áp và nồng nhiệt mà nhà trường luôn dành cho 
những học sinh quốc tế, một liều thuốc thật tốt cho nỗi nhớ 
nhà cuả bạn. 
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