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Thư từ cựu học sinh Albert Nguyễn 

 

Xin chào các bạn học sinh, 

 

Như một số bạn có thể biết, mình tên là Albert Nguyễn và là cựu sinh viên của SIS, mình 

đã tham gia chương trình GAC. Mình hiện đang học tập tại Hoa Kỳ và mình đã đạt được 

một số thành tích đặc biệt mà trường đại học của mình chưa từng có. Mình chỉ mới 19 

tuổi nhưng đã học năm thứ ba đại học, với điểm số hoàn hảo toàn A và liên tục được 

vinh danh trong danh sách của Tổng thống và Hiệu trưởng. Trong thời gian rảnh rỗi, 

mình thường giúp đỡ các bạn cùng lớp để đạt điểm A và mình cũng đã nhiều lần được 

mời làm giáo viên trợ giảng. Bạn có thể tự hỏi làm thế nào mình có thể đạt được những 

gì mình đang có. Đó tất cả là nhờ sự giúp đỡ và hỗ trợ mà mình đã nhận được từ GAC. 

GAC tạo điều kiện cho mình được phát triển bản thân và có được sự chuẩn bị kĩ lưỡng 

trước khi đi du học. Trước hết, các tín chỉ GAC cho phép sinh viên có thể bỏ qua năm thứ nhất đại học để có thể 

chuyển tiếp sang học năm thứ hai. Các kỹ năng tiếng Anh mà mình học được trong GAC giúp mình giao tiếp thành 

thạo với các bạn cùng lớp cũng như có những bài thuyết trình có tầm ảnh hưởng ở đại học. Mình luôn có thể hoàn 

thành xuất sắc các bài tập nhóm nhờ vào những kỹ năng đã học được từ GAC. Các bài tiểu luận mang tính học thuật 

và thiết kế đề cương cho các bài tập nhóm trở nên dễ dàng  khi mình có lợi thế hơn nhiều so với các bạn người Mỹ vì 

đã được học Công nghệ thông tin từ Chương trình GAC. 

 

GAC thực sự là một môi trường, nơi học sinh có thể tiếp cận một lượng lớn các kỹ năng, đó là nơi cho phép các bạn 

có thể rèn luyện cách suy nghĩ phản biện và tư duy sáng tạo. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, các 

giáo viên sẽ luôn sát cánh và đồng hành cùng bạn ở GAC, các giáo viên sẽ không chỉ giúp đỡ bạn trong các bài kiểm 

tra, mà còn trong cả quá trình học tập. 

 

Thân gửi, 

Alex, 

 


