Thay mặt cho tất cả những người dân đang sinh sống và làm việc tại đây, tôi rất vui mừng
được chào đón các bạn đến Sydney - một trong những thành phố hấp dẫn và đa dạng nhất thế
giới.
Cộng đồng của chúng tôi gồm những người đến từ hơn 180 quốc gia và sự pha trộn giữa các
nền văn hóa, lịch sử, kinh nghiệm và các câu truyện đã biến thành phố của chúng tôi thành
một nơi tuyệt vời để sinh sống, thăm viếng, làm việc và học tập.
Với lối sống không thua bất kỳ nơi nào, Sydney là điểm đến hấp dẫn nhất của nước Úc để
học tập. Chúng tôi có những cơ sở nghiên cứu và các nhân viên giảng dạy hàng đầu sẽ cống
hiến cho các sinh viên ngoại quốc những cơ hội giáo dục xuất sắc nhất.
Sydney còn mang đến một lối sống tuyệt vời với những trải nghiệm thú vị tại các quán cà
phê, các cửa tiệm, quán bar và nhà hàng cũng như một vài trong số những nền nghệ thuật,
văn hóa và môi trường thiên nhiên tối hảo và hấp dẫn nhất có thể thấy ở bất cứ nơi nào trên
nước Úc.
Sydney là thành phố sinh động với các cơ hội và tiềm năng. Trong thời gian học tập tại đây,
các bạn sẽ có thể thưởng thức các sự kiện thể thao và văn hóa kể cả lễ hội đón Giao thừa Đầu
Năm Dương Lịch hoành tráng và ngày Tết Âm Lịch vĩ đại nhất được tổ chức bên ngoài một
quốc gia Á Châu.
Tôi cũng khuyến khích các bạn hòa nhập vào với cộng đồng địa phương của mình cũng như
tham gia các cơ hội làm viêc thiện nguyện để làm giàu thêm kinh nghiệm của các bạn ở đây
và học hỏi thêm về văn hóa và con người ở địa phương.
Thành phố năng động, dễ đến và an toàn này đang chờ đợi các bạn khám phá. Chào mừng
các bạn đến với thành phố tuyệt vời của chúng tôi.
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