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Lê Thị Xuân Mai – sinh viên năm 4 khoa Ngôn ngữ và Nhân văn (Đại Học Tân Tạo),

vừa vinh dự giành được học bổng YSEALI mùa thu 2017 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

chia sẻ với các bạn học sinh sinh viên về 3 yếu tố giúp Mai chạm được ước mơ của

mình.

Con đường thành công không trải thảm hoa hồng

Xuân Mai biết đến học bổng YSEALI của cựu tổng thống Hoa Kỳ Barak Obama từ giữa

năm 2015 và cảm thấy đây là một cơ hội lớn để Mai có thể đặt chân đến Mỹ – nơi có nền

kinh tế phát triển bậc nhất thế giới để học tập và phát triển. Tuy nhiên, tại thời điểm còn là

một cô bé sinh viên năm hai, Mai chưa tự tin vào khả năng của mình. Sau khi tìm hiểu kỹ

mọi thông tin về học bổng, Mai quyết định sẽ đăng ký vào năm tiếp theo khi mình đã thật sự

sẵn sàng.

Tháng 5/2016, Mai bắt đầu hành trình chinh phục YSEALI. Thời điểm ấy, vì hoàn toàn chưa

có kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ xin học bổng Mỹ, nên Mai không thành công trong 2 lần

phỏng vấn. Sau mỗi lần không thành công như thế, Mai đều không nản chí bỏ cuộc. Cô gái

trẻ quyết tâm tìm ra được những điểm yếu của mình, rút kinh nghiệm, trao đổi, học hỏi và

xin ý kiến thêm với các giảng viên tại trường.

Lần thứ ba nộp đơn, Mai chia sẻ: “Em đã đầu tư rất kỹ cho đơn đăng ký của mình về nội

dung, cách thức trình bày sao cho ngắn gọn, súc tích và đặc biệt phải thật nổi bật. Sau những

lần vụt mất cơ hội, em rút ra được bài học rằng viết bài luận là một trong những phần quan

trọng nhất và có yếu tố quyết định đến kết quả. Chỉ với 500 từ, bài luận cần được chuẩn bị

thật sự nghiêm túc và thể hiện được 02 điểm: các kinh nghiệm của mình có liên quan thế

nào đến chương trình, và định hướng sau khi tham gia và học hỏi tại chương trình là gì, qua
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đó giới thiệu được về bản thân thật khéo léo sao cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận thấy mình

xứng đáng được nhận học bổng này hơn là một ai khác. Trải qua buổi phỏng vấn cam go và

tất nhiên hoàn toàn bằng Tiếng anh, cuối cùng em cũng nhận được trái ngọt. Em thấy tên

mình có trong danh sách Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á 2017 và cuối tháng 9, em sẽ đến Hoa Kỳ

để học tập và trải nghiệm tại East-West Center, University of Hawaii như đúng ước mơ của

mình.”

Môi trường đại học chắp cánh ước mơ

Xuân Mai (thứ 3 từ trái sang) cùng các sinh viên khoa Nhân văn và ngôn ngữ Đại học Tân Tạo

“Trải qua gần bốn năm đại học, một điều không thể phủ nhận là Trường ĐH Tân Tạo (TTU)

và tất cả những gì thuộc về Tân Tạo là những yếu tố giúp em phát triển bản thân và trở

thành em như bây giờ”. Mai cũng chia sẻ thêm về những điều mà Mai đã được rèn luyện và

lĩnh hội trong một ngôi trường quốc tế theo mô hình giáo dục Khai phóng của Mỹ.

Theo Mai, điều thứ nhất Mai nhận ra là điểm mạnh của môi trường giáo dục quốc tế cho

phép Mai và các sinh viên khác tiếp cận những tri thức tiến bộ của nhân loại và theo kịp đòi

hỏi khắt khe của thị trường lao động hiện đại.



Đặc biệt ở TTU, sinh viên được học như sinh viên Hoa Kỳ thực thụ với chương trình đào

tạo 100% bằng tiếng anh và bắt buộc phải sử dụng tiếng anh như một ngôn ngữ chính của

mình.

Điểm thứ 2 là điều giúp Mai nhiều nhất trong việc giành học bổng chính là mô hình giáo

dục khai phóng đã rèn Mai phẩm chất kiên trì, sáng tạo, tư duy logic, có khả năng học tập

suốt đời và có trách nhiệm với đất nước. “Nhờ TTU, em trở nên tự tin, bản lĩnh, không ngại

thử thách. Một điều rất thú vị tại TTU là những sinh viên hiện giờ đang rất thành công lại

chính là những học sinh vô cùng nhút nhát, rụt rè khi mới bước vào năm thứ nhất”.

Điểm thứ 3 là các sinh viên bước ra từ TTU đều có việc làm với mức lương xứng đáng, một

số bạn lựa chọn con đường học lên Thạc sĩ tại Mỹ. Sự chủ động liên kết đào tạo với các

trường đại học nổi tiếng thế giới, tích cực xây dựng môi trường giáo dục theo mô hình

chuẩn Mỹ là hướng đi của TTU để sinh viên có cơ hội tiếp cận nền giáo dục hội nhập quốc

tế, làm bước đệm chắc chắn cho sinh viên Việt Nam ở bước đại học và sau đại học.

Chương trình học bổng YSEALI 2017 là chương trình học bổng toàn phần của cựu Tổng

thống Mỹ Barack Obama. YSEALI sẽ lựa chọn nhân tài ở Đông Nam Á theo tiêu chuẩn

khắc khe của Mỹ và đưa các thủ lĩnh trẻ tới các trường đại học Mỹ học tập và phát triển các

kỹ năng chuyên môn và lãnh đạo. Mọi chi phí đi lại trong nước và quốc tế, sách vở, các hoạt



động văn hoá, thư từ, phụ phí sinh hoạt và ăn ở do Bộ Ngoại giao Mỹ đài thọ.
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