
ngày trên đất Mỹ

Chương trình “Du lịch và thực 
tập hè tại Mỹ” (WAT) mang đến 
cho sinh viên Việt Nam nhiều cơ 
hội được thoả ước mong du lịch 
vòng quanh nước Mỹ, khám phá 
bản thân và gặp gỡ giao lưu bạn 
bè quốc tế. Với khoảng thời gian 
khoảng 4 tháng sống trên đất Mỹ, 
các bạn trẻ vừa có thể thực tập làm 
các công việc với mức lương tối 
thiểu 7,5 USD vừa có môi trường 
tốt để giao tiếp nâng cao khả 
năng sử dụng tiếng Anh. Phạm 
Ngọc Thanh, Đoàn Quốc Bảo, 
Dương Thành Tiền, những bạn 
trẻ đã từng tham gia chương trình 
WAT năm 2008 đã trò chuyện với 
chúng tôi...

* PhạM thị ngọc thanh (sinh viên 
năm thứ 4, Trường ĐH Ngoại thương 
Hà Nội): thích nước Mỹ, luôn mong 
muốn có thể tham gia các chương 
trình giao lưu cũng như học tập tại Mỹ 
đó có lẽ là lý do chính khiến em đăng 
ký tham gia chương trình Wat 2008. 
Em đã may mắn khi được gia đình 
luôn động viên cũng như ủng hộ cả 
về mặt tài chính và tinh thần khi tham 
gia chương trình. thời gian em đăng 
ký khá sát với deadline của chương 
trình nên cũng không có nhiều thời 
gian để chuẩn bị. hành trang em 
mang theo ngoài quần áo, một số vật 
dụng cá nhân còn có một số gia vị để 
sang Mỹ có thể chế biến các món ăn 
Việt nam. tại khu resort em đã được 
làm việc cùng với nhiều bạn sinh viên 

quốc tế đến từ các nước như Séc, thổ 
nhĩ Kỳ, nga, nauy... chúng em đã 
làm qua gần hết những công việc ở 
khu resort như Waterpark attendant, 
Lifeguard, Working concession, 
Waitress, Banquet, Banquet Server, 
Busser, Security với mức lương chung 
là 7,5 USD/giờ và trung bình 1 tuần 
làm 40 giờ. Sau chuyến đi này, cái 
được lớn nhất em có được là sự tự 
lập, cảm thấy mình trưởng thành 
hơn. cùng với đó, vốn tiếng anh của 
em cũng được nâng lên rất nhiều đặc 
biệt là khả năng nghe và nói.  ngoài 
ra, đây cũng là cơ hội để các bạn sinh 
viên như em có thể đi du lịch, tham 
quan các danh lam thắng cảnh của 
Mỹ, biết được văn hóa lối sống, cách 
làm việc của người Mỹ. Với mong 
muốn có thể trở lại Mỹ một lần nữa, 
dự định trong mùa hè 2009 này, em 
sẽ đăng ký tham gia chương trình 
lần 2. Là một người đã từng có kinh 
nghiệm sống, du lịch và làm việc ở Mỹ, 
em muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ là: 
trong giai đoạn chuẩn bị xin VISa, các 
bạn hãy tìm hiểu kĩ về nơi làm việc, 
mức lương, thời gian, công việc cụ thể 
của mình, mình sẽ ở đâu, làm gì, lên 
lịch trình cụ thể cho thời gian ở bên 
Mỹ. hãy tự tin khi trả lời các câu hỏi 
của đại sứ quán Mỹ đưa ra. trước khi 
lên đường, các bạn nên mang theo 
ổ cắm dẹt, bộ đổi nguồn vì bên đó 
họ dùng điện 110 V và không dùng ổ 
tròn như Việt nam, nếu có khả năng 
thì mang theo 1 laptop sẽ rất tiện lợi. 
trong thời gian làm việc bên Mỹ, nếu 
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không hiểu điều gì các bạn cứ hỏi 
boss và những người Mỹ làm cùng. 
họ sẽ luôn sẵn sàng nhiệt tình trả lời. 
nếu nhờ họ chở đi đâu thì bạn cũng 
nên pay tiền gas. đây là 1 nét văn hóa 
của Mỹ. cuối cùng là thời gian đi du 
lịch, nếu có thể bạn nên rủ các sinh 
viên quốc tế ở nơi làm việc đi cùng 
mình cho vui.

* đOàn QUốc BảO (sinh viên năm 
thứ 4, Khoa Công nghệ Thông tin, 
Trường ĐH Hà Nội): Em biết đến 
chương trình “Du lịch và thực tập hè 
tại Mỹ” qua phòng tư vấn sinh viên 
trường đh hà nội. theo em, điều 
quan trọng nhất cần chuẩn bị trước 
chuyến đi là 1 vốn tiếng anh khá 
cùng với khả năng tự lập của bản 
thân. Em làm công việc phục vụ bàn 
cho một nhà hàng Mỹ. thời gian làm 
trong ngày từ 4 giờ 30 đến 11 giờ 
đêm với mức lương là 7 USD/giờ, làm 
từ 4 - 5 ngày/tuần. Bên cạnh đó em 
còn làm thêm công việc thứ 2 là dọn 
phòng ở 1 khách sạn khác, thời gian 
từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều với mức 
lương 8 USD/giờ. Khó khăn lớn nhất 
mà em gặp là ngôn ngữ cũng như 
cách làm việc rất khác biệt giữa người 
Mỹ và người Việt nam. thông qua 
chương trình Wat 2008, em đã quen 
được khá nhiều những người bạn đến 
từ các quốc gia khác nhau như nga, 
ấn độ, Môn-đô-va, đài Loan và Mỹ. 

trong quá trình sống và làm việc với 
nhau, bọn em đã hiểu thêm nhiều về 
nét văn hóa của từng nước. có khi chỉ 
bằng những mẩu chuyện về đất nước 
và con người Việt nam, có khi là bằng 
những vật phẩm nho nhỏ tặng các 
bạn như những bức tranh thổ cẩm 
hay nhưng chiếc bát sứ em mang từ 
Việt nam qua. nhờ chương trình, em 
đã tích lũy và học được nhiều kinh 
nghiệm làm việc quý báu đó là thái 
độ sống hết mình, làm việc nghiêm 
túc, luôn biết tự lập. hy vọng chương 
trình Wat ngày càng phát triển rộng 
hơn để có thêm cơ hội cho nhiều bạn 
trẻ Việt nam được biết đến nước Mỹ 
và học hỏi thêm về văn hóa cùng 
phong cách làm việc từ 1 quốc gia 
phát triển.

* Dương thành tIền (sinh viên 
năm thứ 3 Khoa Ngoại ngữ Kỹ thuật, 
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội): ngay 
từ nhỏ em đã nuôi mơ ước được đặt 
chân tới Mỹ trước năm 30 tuổi và 
điều đó đã trở thành hiện thực khi 
em đăng ký tham gia chương trình 
Wat 2008. Quả thực ban đầu em rất 
lo lắng bởi cả trường đh Bách khoa 
chỉ có một mình em đăng ký tham gia 
chương trình trong khi chưa có ai tư 
vấn giúp về kinh nghiệm, kỹ năng trả 
lời phỏng vấn và đặc biệt là vấn đề tài 
chính. thật may là em đã nhận được 
sự cổ vũ, giúp đỡ nhiệt tình của bạn 

bè, gia đình và đặc biệt là các thầy cô 
giáo trong khoa, trong trường. điểm 
đến của em là thành phố arvada, tiểu 
bang colorado với công việc chính 
là làm và bán kem tại một cửa hàng. 
thời gian làm việc của em bắt đầu từ 
11 giờ sáng đến 19 hoặc 20 giờ (chỉ có 
30 phút nghỉ ăn trưa) với mức lương 
9 USD/giờ. Khi đã tạm quen với môi 
trường và không khí làm việc ở thành 
phố này, em còn xin làm thêm tại một 
cây xăng (mức lương 11 USD/giờ) và 
tiếp đó là tại một nhà hàng Mexico 
(mức lương 10 USD/giờ). đoàn sinh 
viên quốc tế tới thành phố arvada chỉ 
có mình em là người Việt nam, còn 
lại 3 bạn đến từ Bungari, 3 bạn đến từ 
thổ nhĩ Kỳ và 2 bạn người nga. thời 
gian đầu em ở tập thể cùng các bạn, 
5 người/1 phòng với đầy đủ các vật 
dụng thiết yếu và trò chuyện với nhau 
bằng tiếng anh. Sau 2 tháng ở tập 
thể, nhờ làm quen được với 1 gia đình 
Việt kiều nên em chuyển ra ở cùng 
với họ. ấn tượng sâu sắc nhất với em 
sau 145 ngày làm việc và du lịch trên 
đất Mỹ đó là phong cách làm việc 
chuyên nghiệp với thái độ nghiêm 
túc, nhiệt tình, tôn trọng luật pháp, 
hệ thống máy móc hiện đại, sạch sẽ 
và luôn đặt quyền lợi của người tiêu 
dùng lên hàng đầu. Em nghĩ rằng, 
những người trẻ như chúng em rất 
cần những khoảng thời gian “xuất 
ngoại” như vậy để “lớn hơn”, trưởng 
thành hơn về mọi mặt... 

>> n.M.trường (thực hiện)
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