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Nhà của chúng tôi 
 

Nơi ở của chúng tôi là một căn nhà có kiến trúc liền kề và theo kiểu khu nghi dưỡng. Nó an 
toàn, yên tĩnh và thích hợp với nhu cầu học hành. Nhà có 3 tầng, có sân vườn phía trước, 
sân sau, và hai ban công vườn. 
 

 
 
Giám hộ tài sản nhà là những người đã tốt nghiệp đại học, nữ chủ nhà là 
cựu giáo viên trường MOE trong nhiều năm và hiện nay đang hướng dẫn 
học tập cho các sinh viên. Chúng tôi cũng có những người phục vụ để 
chuẩn bị các bữa ăn hàng ngày nấu tại nhà, làm việc giặt là và lau giọn 
nhà cửa. 
 
Máy điều hòa nhiệt độ, kết nối internet không dây cáp quang tốc độ cao, vô tuyến và điện 
thoại đã được lắp sẵn. Truyền hình địa phương cũng đã đến nhà của chúng tôi để quay một 
bộ phim ngắn, chúng tôi hân hạnh chia sẻ nơi này với họ. 
 

* Đường Link (十字路口, Ep. 5: https://www.youtube.com/watch?v=xFmoK1pPzXU) 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=xFmoK1pPzXU
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Địa điểm 
 

Ngôi nhà của chúng tôi nằm ở hướng Đông của trung tâm Singapore, thuộc khu vực 
Macpherson. Nơi này được gọi là đại lộ Lichi – “Lichi Avenue” thuộc Sennett Estate. Khu vực 
này yên tĩnh và dễ chịu, cách biệt với khu vực công nghiệp và thương mại. 

 

 
 

Chỉ cần đi bộ khoảng 10 đến 12 phút là tới được ga tàu điện ngầm Potong Pasir, và sau 
khoảng 15 phút trên tàu điện ngầm là tới được những nơi trung tâm của Singapore như 
Raffles Place và City Hall. 
 
Chỉ khoảng 2 phút đi bộ từ ngôi nhà là đến được trạm xe buýt gần nhất, từ đó đi đến thẳng 
ga tàu điện ngầm Aljunied (5 điểm đỗ). Xe buýt cũng đi đến rất nhiều vùng khác nhau như 
City Hall, Raffles Place, Bugis, Aljunied, Kallang, Lavendar, Serangoon, Tai Seng v.v. 
 

    
 
 

Potong Pasir MRT 

Macpherson 

MRT 

Woodleigh MRT 

Mattar MRT 

Tai Seng MRT 

Wishfulfilling 

Homestay & 

Guardian 

https://www.google.com.sg/maps/place/44+Lichi+Ave,+348818/data=!4m2!3m1!1s0x31da1785ab265273:0x855fc0a95afa9605?sa=X&ved=0CBsQ8gEwAGoVChMImraKt7KqxwIVEBqOCh2ClwEz
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Giải trí, tiêu khiển 

 
Nơi ở này rất thuận tiện cho các hoạt động giải trí. Chỉ 2 phút đi bộ là đến được khu bán 
hàng rong, khu siêu thị mở cửa 24/24, khu vực rút tiền tự động ATMs (POSB, OCBC, UOB), 
các nhà hàng ăn, phòng khám bệnh, cửa hàng, khu vực vui chơi và thể thao v.v. 
 

 

      
 

 
Ngoài ra còn có nhiều nơi ăn uống và giải trí khác như các rạp chiếu phim xung quanh khu 
Sennett Estate. Có các cửa hiệu lớn xung quanh nơi này, NEX shopping mall, Paya Lebar 
Square. Ngoài ra cửa hiệu Macpherson mall cũng sẽ sớm được khai trương và chỉ cần đi bộ 
là đến nơi. 

 
 

 
 

Có các khóa học và chương trình ngoại khóa thú vị cho sinh viên tại câu lạc bộ Potong Pasir 
Community Club gần đó. Thư viện và bể bơi chỉ cách nơi này một vài trạm xe buýt. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nex.com.sg/
http://www.payalebarsquare.sg/home.aspx
http://www.payalebarsquare.sg/home.aspx
http://www.macphersonmall.org/
http://www.pa.gov.sg/locate-our-centres/details/potong-pasir-community-club-66.html
http://www.pa.gov.sg/locate-our-centres/details/potong-pasir-community-club-66.html
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Các trường học xung quanh 

 
Khu vực này gần nhiều trường học có chất lượng. Ví dụ trường Cedar Primary hay Cedar 
Girl’s chỉ cách 3 phút đi bộ. Vì trạm xe buýt chỉ cách ngôi nhà 2 phút đi bộ nên rất thuận tiện 
cho sinh viên. 
 

 Các trường tiểu học: Cedar Primary, Maris Stalla High, Macpherson Primary, Canossa 
Convent, St Andrew village, Bendemeer Primary, YangZheng Primary 
 

 Các trường trung học: Cedar Girl’s, Maris Stalla High, Geylang Methodist, 
Macpherson Sec, St Andrew village 
 

 Các trường dự bị đại học / trường cao đẳng: St Andrew village, Serangoon Sec 
 

 Các trường quốc tế: Australian International. Stamford American, James Cook Sims 
Drive Campus 

 
 
 

Dịch vụ chăm sóc trẻ 

 
Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ tại chỗ như sau: 

 Đưa đi học và bảo vệ trong khi đi đến trường 

 Làm thủ tục đăng ký và nhập học 

 Kiểm soát/đảm bảo sự lành mạnh về thể chất, tinh thần, học tập 

 Tham dự họp phụ huynh 

 Dạy kèm cặp thêm nếu có yêu cầu 

 Đỡ đầu cho ICA. 
 
Tại nhà… 

 Cung cấp bữa sáng, trưa, tối & hoa quả 

 Giám sát làm bài tập tại nhà 

 Giặt là 

 Lau dọn phòng 

 Phòng ở được trang bị điều hòa và quạt 

 Phòng học có bảng và các dụng cụ đi kèm 

 Tiện ích 

 Điện thoại gọi trong nước 

 Internet băng rộng tốc độ cao 

 Giải trí giữa giờ bằng chương trình truyền hình 

 Tiệc sinh nhật 

 Cung cấp dịch vụ kèm cặp bởi những giáo viên có kinh nghiệm nếu được yêu cầu. 
 
 

http://www.cedarpri.moe.edu.sg/
http://www.cedargirlssec.moe.edu.sg/
http://www.cedargirlssec.moe.edu.sg/
http://www.cedarpri.moe.edu.sg/
http://www.marisstellahigh.moe.edu.sg/
http://www.macphersonpri.moe.edu.sg/
http://www.canossaconventpri.moe.edu.sg/
http://www.canossaconventpri.moe.edu.sg/
http://www.saintandrewsjunior.moe.edu.sg/AboutUs_History.htm
http://www.bendemeerpri.moe.edu.sg/
http://www.yangzhengpri.moe.edu.sg/
http://www.cedargirlssec.moe.edu.sg/
http://www.marisstellahigh.moe.edu.sg/
http://www.geylangmethodistpri.moe.edu.sg/
http://www.macphersonsec.moe.edu.sg/
http://www.saintandrewsjunior.moe.edu.sg/AboutUs_History.htm
http://www.saintandrewsjunior.moe.edu.sg/AboutUs_History.htm
http://www.serangoonsec.moe.edu.sg/
http://www.ais.com.sg/
http://www.sais.edu.sg/international-school-in-singapore?gclid=CKzcnNWjq8cCFRUpjgodF8UGow
https://www.jcu.edu.sg/student-life/campus-maps-And-information
https://www.jcu.edu.sg/student-life/campus-maps-And-information
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Ra khỏi nhà…. 
 

 Thu xếp xe buýt đón theo tuyến để đến trường 

 Cung cấp các hoạt động ngoại khóa và ăn uống bên ngoài cho sinh viên 

 Dã ngoại (đi pic-nic, đi thăm các trung tâm khoa học và khám phá thế giới, thiên 
nhiên v.v.) 

 Mang con của ạn đến bác sỹ khám bệnh trong trường hợp cần dịch vụ y tế 

 Hỗ trợ trong các hoạt động khác, ví dụ: đến thư viện, trung tâm thể dục thể thao, nơi 
chơi games, bể bơi, nơi dã ngoại, thăm các nơi về tâm linh, tôn giáo v.v. 

 Nộp hồ sơ làm visa dạng thăm quan mang tính xã hội cho cha mẹ sinh viên 

 Đón tại sân bay. 
 
 

Phác họa trong nhà 

 
Khu sảnh với vòi phun nước và khu vực ngồi nghỉ Bếp nấu (không có vòi rửa) 

     
 

Khu ở với hệ thống tivi LED và hệ thống âm thanh Khu ở với đàn piano 
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Thang bộ lên lầu   Ban công hướng mặt trời mọc 

      
 

 
Phòng ngủ và toilet 

       
 
      Phòng học 
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Trong vòng 2 phút đi bộ 

 
Khu ăn với nhiều món ăn khác nhau    
Máy rút tiền tự động ATMs, phòng khám bệnh, cửa hàng phô tô 

     
 
Siêu thị mở cửa 24/24                                         

        
 
Công viên 
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Khu vực thể dục thể thao                                   Sân chơi 
                                               

      
 
 
 
 
Trường tiểu học Cedar Primary và trường nữ trung học Cedar Girls cũng ở trong cùng khu 
vực này. 

 

 
 
 

---------------- CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM CỦA CÁC BẠN! ------------------ 

 

 


