Hoàng Dương
Lớp 10
Giai đoạn đầu khi chuyển từ Trường Quốc tế Singapore ở Thành phố Hồ Chí Minh đến Trinity
đã là một thử thách đối với tôi. Khi đến Melbourne, từ Trường học cho đến Nhà Nội Trú
những môi trường này thật không quen thuộc với tôi – mọi thứ đều hoàn toàn mới lạ, từ con
người đến chương trình giảng dạy.
Nhưng suốt tam cá nguyệt đầu tiên, tôi đã trở nên tự tin hơn và kết bạn với nhiều nam sinh
của trường Trinity, cũng như những trường khác ở Melbourne. Tại Trinity có nhiều môn thể
thao để chọn, nhưng tôi đã chọn môn bóng bàn, vì đây là trò chơi thể thao tôi thích nhất và
tôi chơi cũng rất khá. Tôi được tuyển vào Đội Bóng Bàn Số Một của Trinity, và trong đợt đó
đã đạt được thành quả tốt nên lọt vào vòng chung kết. Sau đó tôi được mời đại diện Hiệp hội
các Trường Grammar của Victoria (Association of Grammar Schools Victoria – AGSV) cho
môn bóng bàn trong cuộc thi đấu với Hiệp hội các Trường Công lập (Association of Public
Schools – APS).
Ban đầu tôi không có mong đợi gì về cuộc sống nội trú ở Trinity, tuy nhiên không lâu sau
đó tôi cảm nhận được là cuộc sống ở đây tốt hơn những gì tôi mong đợi. Về phần tôi, tôi
thấy cuộc sống ở nhà nội trú thoải mái hơn ở nhà. Những người sống ở nhà nội trú như tôi
đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới, cho nên tôi đã có được những trải nghiệm văn hóa
khác nhau.
Trải nghiệm đáng ghi nhớ nhất về thời gian ở Trinity của tôi cho đến nay là cuộc cắm trại
Lớp 10 ở Núi Samaria. Nhóm học sinh chúng tôi đã đi bộ đường dài 60 cây số qua cuộc
hành trình tám ngày. Đây là một hoạt động mà tôi không thể trải nghiệm được ở Việt Nam.
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