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My name is Trieu Tuong Chi. I have spent 3 years studying at
Guildford College. During this time, I've learnt a lot of new things.
I studied English in my first year and I am currently studying
A Levels (Maths, Further Maths, Biology and Accounting). In my
opinion I strongly recommend you to choose Guildford College.
Because:
The staff is very friendly, helpful and conscientious. You will
have plenty of opportunities to practise what you have learnt.
In addition, you will be assessed regularly throughout the course.
This will ensure that your progress is on track to achieve the
highest grade as possible. With smaller classes, teachers can
keep an eye on individual students frequently. You also have
a tutorial once a week so that you can tell your personal tutor
what you want the teachers to help you with to improve your
weaknesses. With their support you will become smarter,
sharper and more successful.
There are many resources such as books, magazines, newspapers,
DVD, etc... in the big library that you can use as your references
for your course work. There are also a lot of computers which
you can search on the internet quickly and conveniently.
Studying at Guildford College will put you in an ideal situation to
have a fantastic time whilst getting the education to prepare you
for a successful life after the course.
At Guildford College, the social life is as good as the academic
life. You also can do some other activities such as sports, field
trips, excursions etc. This is really helpful to you as you can get
to know a lot of people quickly.
Guildford College is near 2 big international airports. You also can
take the train straight to London Waterloo (about 40 minutes).
It's easy to travel around.
When I have finished my exams I will go back to Vietnam to see
my family. I will apply for my visa to come back to the UK to
study. I have had 5 university offers to study Accounting and
Finance and hope to go to Manchester University in September
2011. After my 3 years at university I would like to work in a bank.
I do not regret spending 3 years of my life at Guildford College.

Tôi tên là Triệu Tường Chi. Tôi đã học 3 năm tại Guildford
College. Trong khoảng thời gian này, tôi đã học được rất nhiều
điều mới. Tôi học tiếng Anh trong năm đầu tiên của tôi và tôi
đang học A Level (Toán, Toán nâng cao. Sinh học và Kế toán).
Theo ý kiến của tôi, tôi khuyên bạn nên chọn Guildford College.
Bởi vì:
Các nhân viên & giáo viên rất thân thiện, hữu ích và tận tình. Bạn
sẽ có rất nhiều cơ hội để thực hành những gì bạn đã học được.
Ngoài ra, bạn sẽ được kiểm tra thường xuyên trong suốt khóa
học. Điều này sẽ đảm bảo rằng những tiến bộ của bạn đang đi
đúng hướng để đạt được kết quả cao nhất. Với lớp học nhỏ, giáo
viên có thể quan tâm từng cá nhân học sinh thường xuyên. Bạn
cũng có tiết sinh hoạt mỗi tuần một lần, đây là cơ hội để bạn trao
đổi với giáo viên chủ nhiệm của bạn những gì bạn muốn giáo
viên bộ môn có thể giúp cải thiện điểm yếu của bạn. Với sự hỗ
trợ của họ, bạn sẽ trở nên thông minh hơn, sắc bén hơn và thành
công hơn.
Có rất nhiều tài liệu như sách, tạp chí, báo chí, DVD, vv trong thư
viện l mà bạn có thể sử dụng như là tài liệu tham khảo của bạn
cho courseworks của bạn. Ngoài ra còn có rất nhiều máy tính mà
bạn có thể tìm kiếm thông tin trên mạng một cách nhanh chóng
và thuận tiện.
Học tập ở Guildford College sẽ đưa bạn vào một môi trường lý
tưởng để có một thời gian tuyệt vời khi được giáo dục một
cách tốt nhất để chuẩn bị cho bạn một cuộc sống thành công
sau khóa học.
Tại Guildford College, đời sống xã hội cũng tốt như cuộc sống học
tập. Bạn cũng có thể làm một số hoạt động khác như thể thao, đi
thực tế, vv Điều này thực sự hữu ích cho bạn khi bạn có thể làm
quen rất nhiều người một cách nhanh chóng.
Guildford College, gần 2 sân bay lớn. Bạn cũng có thể đi tàu thẳng
tới London Waterloo (khoảng 40 phút). Thật dễ dàng để đi du
lịch xung quanh.
Khi tôi đã hoàn thành kỳ thi, tôi sẽ trở lại Việt Nam thăm gia đình
và sẽ đăng ký thị thực visa để trở lại Anh để học tập. Tôi đã có 5
trường đại học nhận để học Tài chính & Kế toán và hy vọng
sẽ được học ở Đại học Manchester vào tháng Chín năm 2011.
Sau 3 năm tại trường đại học, tôi muốn làm việc trong ngành
ngân hàng.
Tôi không hối tiếc khi chọn Guildford College.

