Lý Hoàng Long
Lớp 12
Có được cơ hội học ở trường Trinity Grammar là điều tuyệt vời. Nhà trường cho tôi nhiều cơ
hội tham gia rất nhiều sinh hoạt như thể thao, dã ngoại để khám phá bối cảnh của những
gì chúng tôi học trong lớp, hay tham gia biểu diễn nhạc kịch của Trường. Trinity không chỉ
quan tâm chăm sóc sức khỏe thể chất của tôi, mà trường còn lo cả sức khỏe tâm thần của
tôi.
Đối với tất cả các môn, việc học không chỉ đơn giản là đọc sách giáo khoa – các giáo viên
thực sự giải thích nội dung học quan hệ thế nào với thế giới thật, giúp nâng cao thêm sự
hiểu biết của tôi thật nhiều. Khi mới đến, tôi thấy khó khăn thích nghi với môi trường mới và
các học sinh khác, nhưng nhóm Sinh viên Quốc tế đã giúp và hỗ trợ tôi mỗi khi tôi gặp khó
khăn với bất cứ điều gì.
Đầu năm nay tôi đã đảm nhiệm sắp xếp biểu diễn kịch nhạc và kịch nghệ cho nhóm Nhà
của tôi trong Cuộc Thi đấu Nghệ Thuật Biểu Diễn Trinity House. Mới đây tôi đã đóng một
vai trong vỡ nhạc kịch Những Kẻ Khốn Cùng.
Từ khi đến học tại Trinity Grammar, Nhà Nội Trú đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Tất
cả nhân viên hết sức thân thiện và luôn hỗ trợ để cuộc sống ở Úc của tôi thoải mái và thú
vị. Họ luôn sẵn sàng để giúp, bất kể tôi cần giúp với chương trình học tập hay chỉ là vấn đề
sinh hoạt hàng ngày. Tôi vô cùng cảm kích vì Nhà Trường và Nhà Nội Trú đã hết sức hỗ trợ
tôi trong thời gian qua.
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