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Khi Khi còn đang học tại trường trung 
học ở New Zealand, tôi đã được bố mẹ giới 
thiệu cho tôi những thông tin về trường Cao 
Đẳng Cộng Đồng Edmonds, tại đó tôi có thể 
học nốt chương trình bậc trung học và học 
tiếp lên chương trình cao đẳng và đại học 
của nước Mỹ. Khi vào học, môi trường học 
tập, các giáo sư và đồng nghiệp của họ 
không làm tôi thất vọng. Tất cả mọi người 
thật thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ tôi bất 
cứ ở đâu, bất cứ khi nào tôi cần. 

Ngoài những bài học trên lớp, tôi còn 
học được nhiều điều về quan hệ bạn bè, 
đồng nghiệp qua các hoạt động tình nguyện và văn hóa. Tôi 
còn có một câu lạc bộ và cùng với những thành viên từ nhiều 
nhóm khác tham gia công tác tình nguyện hoặc có thể cùng 
nhau chia sẻ sự khác biệt của các nền văn hoá từ những nơi 
chúng tôi tới. 

Tôi rất thích cuộc sống ở vùng Seattle bởi vì nơi đây có 
đặc trưng của một nền văn hóa đa chủng tộc. Tôi có thể dễ 
dàng tìm ra những nhà hàng của người Việt Nam, hoặc của 
những nước châu Á khác cùng với cửa hàng, cửa hiệu phương 
Tây. Seattle luôn là vùng có sức hấp dẫn cho môi trường sống 
và bởi khí hậu dễ dịu, không khí trong lành sạch sẽ. Được học 
tại trường Cao Đẳng Cộng Đồng Edmonds cho tôi nhiều cơ hội 
để tham gia vào những hoạt động đoàn thể và khám phá một 
cuộc sống đầy mới lạ. 

Qua trường Cao Đẳng Cộng Đồng Edmonds, tôi đã tiếp 
thu được nền giáo dục nước Mỹ, cảm nhận được những kinh 
nghiệm sống và làm việc cũng như học tập, và cả kiến thức bổ 
ích mà sau này tôi sẽ luôn cần đến trong cuộc đời mình. Tôi 
luôn tự nhủ rằng việc quyết định vào học tại trường Cao Đẳng 
Cộng Đồng Edmonds luôn luôn là một điều sáng suốt. Và đó 
cũng là điều tôi muốn chia sẻ với các bạn. 

“Tôi rất thích cuộc sống ở vùng
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