Tâm sự của học viên lớp LS 112 về trung tâm ngoại ngữ Miễn Phí - Chùa Lá Gò Vấp
Viết bởi Quản trị viên

Em cũng như bao người yêu thích học Ngoại ngữ đặc biệt là Tiếng Anh. Tuy nhiên em lại hay
gặp rắc rối trong việc học Tiếng Anh cũng như trau dồi vốn ngoại ngữ cho việc giao tiếp với các
bạn nước ngoài, việc học tập,… mặc dù có tìm hiểu nhiều nơi nhưng em vẫn chưa xác định
được Trung tâm nào có thể ôn tập và hoàn thành mục tiêu nhằm cải thiện kỹ năng cũng như
vốn từ vựng về Tiếng Anh của mình.
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Nhưng từ khi em biết đến Chùa Lá, là một ngôi chùa tuy gần chốn thành thị ồn ào nhưng ngôi
chùa lại cách biệt với những tiếng ồn ào xe cộ qua lại và thay vào đó là một nơi yên tĩnh và
thanh bình và Chùa Lá cũng là nơi mà em đã lựa chọn cho việc cải thiện những kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết của mình. Tuy em chỉ vừa tham gia vào lớp chưa được lâu nhưng em cảm thấy từ
những người thầy, người cô những người bạn đến từ những đất nước khác nhau đã hỗ trợ, giúp
đỡ, cải thiện và cho em thấy được những khuyết điểm và nâng cao những kỹ năng của em trong
quá trình giảng dạy.

Đây thật sự là nơi dành cho những ai thực sự yêu thích, có niềm đam mê gắn bó với ngôn ngữ
mình đã chọn cũng như việc gắn kết mọi người từ khắp vùng miền và các bạn đến từ nhiều nơi
trên thế giới như: Anh, Mỹ, Úc, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia,…lại gần và biết về
nhau nhiều hơn.

Bên cạnh việc hỗ trợ giảng dạy miễn phí và giúp đỡ cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn có
niềm đam mê học Tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác thì chùa Lá cũng có những hoạt động văn
hoá như trở thành tình nguyện viên giúp đỡ những vùng hay bị lũ lụt, quyên góp quần áo, hỗ trợ
lương thực những vùng miền gặp hoàn cảnh khó khăn, tổ chức những ngày lễ Vu Lan báo hiếu
hay tổ chức phát quà từ thiện cho các trẻ em cơ nhỡ,…

Đồng hành cùng với các bạn trong quá trình học tập không chỉ những người thầy, người cô, các
bạn nước bản xứ và các bạn học cùng trang lứa mà còn có những cô chú tuy ngoài 40 tuổi
nhưng vẫn có niềm đam mê được học tập và giao tiếp với các bạn nước ngoài vẫn đến tham gia.
Tuy góc học tập có hơi bé nhỏ nhưng lại vô cùng ấm cúng và chứa chan sự nhiệt huyết và tinh
thần ham học của mọi người bên trong phòng học đó.

Chùa Lá luôn chào đón mọi người đến học tập và cùng mọi người trải nghiệm những điều nhiều
màu sắc hơn về cuộc sống trong và ngoài nước thông qua nhiều bài giảng và những cuộc trò
chuyện với nhiều bạn đến từ nhiều nơi trên thế giới. Và cònđợi gì nữa mà các bạn không tìm
đến Chùa Lá cùng mình và những người bạn nước ngoài bước vào cuộc hành trình cải thiện
Ngôn ngữ và tạo nên những kỷ niệm đẹp.
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