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I. HỌC TẬP 

Là một du học sinh của trường Đại học Công nghệ Triều Dương, cũng như các bạn 

du học sinh khác đang học tập tại trường, mình cảm thấy Triều Dương là một môi trường 

để học tập và phát triển bản thân vô cùng tốt. 

Vốn là một người yêu thích việc học tập, mình đã từng sợ : “ Mình là du học sinh 

thì chương trình giảng dạy có khác với các bạn người Đài Loan không? Thầy cô có 

truyền tải đủ kiến thức cho mình không? Thầy cô, bạn bè người Đài Loan sẽ đối xử với 

mình như thế nào?... ” 

Mình theo học khoa Marketing, các giáo viên của khoa đều rất xuất sắc, các thầy cô 

đều có kinh nghiệm trong việc giảng dạy cho học sinh nước ngoài. Thay vì dạy cho học 

sinh những định nghĩa trừu tượng, khô khan, các bài giảng lại có tính thực hành nhiều 

hơn, nhiều tình huống thực tiễn để học sinh dễ dàng tiếp thu nội dung bài học. Một điểm 

đặc biệt mình thấy khi học tại Triều Dương là thầy cô thường tổ chức cho học sinh 

những buổi học ngoại khóa, những buổi tham quan ở nhiều địa điểm khác nhau, một 

phần muốn tiết học thú vị hơn, một phần muốn học sinh hiểu biết nhiều hơn về văn hóa 

Đài Loan. 

Phòng học có đầy đủ trang thiết bị 



Tham quan và chụp ảnh cùng thầy Hoạt động: Giao lưu ẩm thực Việt Nam 

 

Bên cạnh học các môn chuyên ngành, việc học tiếng Trung và giáo dục thể chất 

cũng là bắt buộc. Để mà nói, lúc mới bắt đầu làm quen với tiếng Trung thực sự rất nản 

bởi vì nó hoàn toàn khác so với tiếng Việt. Các thầy cô giáo dạy tiếng Trung của lớp 

mình đa phần đều rất trẻ, điều đó giúp thầy cô nắm bắt được những khó khăn của học 

sinh, giúp cho học sinh biết nên bắt đầu từ đâu, làm cách nào để học được tiếng Trung 

một cách nhanh nhất. Ngoài việc giới thiệu chữ cứng, nghĩa, cách dùng của nó, thầy cô 

còn tìm những hình ảnh, video để học sinh có thể hiểu và ghi nhớ. Sử dụng trò chơi để 

kiểm tra đầu giờ thay việc cho học sinh nhắc lại nội dung đã học một cách nhàm chán, 

điều này đã giúp cho học sinh linh hoạt hơn trong việc sử dụng tiếng Trung. Các tiết học 

thể chất thì đa dạng hóa các bộ môn như: chạy bộ, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, bóng 

bàn, ... Trong trường được xây dựng một phòng tập thể hình, bên trong có đầy đủ các 

trang thiết bị, dụng cụ thể hình dành cho các bạn sinh viên có nhu cầu đến đây luyện tập. 

 

  

Sự thoải mái, vui vẻ giữa thầy và trò sau mỗi buổi học 

 

 

 



Sau gần một năm học tập tại Triều Dương, người mà mình muốn gửi lời cảm ơn, 

những tình cảm chân thành nhất đến chính là thầy chủ nhiệm. Trên lớp, thầy là một 

người vô cùng nghiêm khắc, thầy luôn đảm bảo tất cả các bạn trong lớp hiểu hết bài học 

của hôm nay mới cho tan học, có báo cáo cuối kì vừa để tổng kết được mỗi học sinh đã 

học được những gì trong suốt cả học kì, vừa giúp cho học sinh có thể cải thiện được 

năng lực tiếng Trung, khả năng thuyết trình trước đám đông. Tuy nhiên, lúc kết thúc bài 

giảng thầy lại như một người cha, người bạn. Mỗi khi học sinh có thắc mắc hay khó 

khăn gì, thầy luôn là người đầu tiên đứng ra giải đáp, giúp đỡ. Chính những hành động 

đó đem đến sự ấm áp, yêu thương như một gia đình cho du học sinh . 

 

Đây là thầy chủ nhiệm  

lớp mình 

Mỗi tiết lên lớp thầy đem đến rất nhiều kiến thức mới lạ 

 

Việc tiếp thu kiến thức vốn dĩ là rất khó khăn, khi ban đầu tiếng Trung của chúng 

mình còn rất kém. Rất may nhờ sự nhiệt tình, giúp đỡ hết mình của các anh chị trợ giảng 

nên chúng mình nắm bắt kiến thức một cách rõ ràng, đầy đủ. Qua đó cũng quen dần hơn 

với môi trường học tập tại nơi đây. 

 

  

Hai chị phiên dịch đáng yêu của lớp mình 



 

Cuối cùng, mình muốn dành lời cảm ơn đến nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng 

mình – những du học sinh Việt Nam có thể học tập và phát triển bản thân ở một môi 

trường năng động, chất lượng giáo dục tốt, trang thiết bị hiện đại. Nếu có ai hỏi: “Điều 

gì khiến mình tự hào nhất về bản thân?” mình sẵn sàng trả lời: “Mình tự hào vì mình là 

một sinh viên của trường Đại học Công nghệ Triều Dương.” 

 

II. MÔI TRƯỜNG HỌC  

Về giáo dục Đài Loan là một trong những khu vực có nên giáo dục phát triển thuộc 

top đầu trên thế giới.Thế mạnh của giáo dục đại học Đài Loan tập trung vào một số 

ngành công nghệ, kỹ thuật. Nổi bật trong số đó chính là Trường khoa học và công 

nghệ Triều Dương cũng là trường mà tôi đang theo học. 

 

Một góc nhìn từ đường lên trường  

Việc so sánh chất lượng giữa các trường đôi khi chỉ đúng ở một số khía cạnh nhất 

định nhưng tôi có thể khẳng định đội ngũ giáo viên, nguồn tài liệu thiết bị, điều kiện 

làm việc, sự hỗ trợ của giáo viên và nhà trường nơi đây cực kỳ tốt, không thua kém gì 

các quốc gia tiên tiến. 

Tại trường tôi đã phải bất ngờ với sự chào đón nhiệt tình đối với các du học sinh 

nước ngoài. Trong quá trình học không những có thể học tập, nghiên cứu mà khoa và 

nhà trường còn tổ chức các buổi tham quan du lịch cho các bạn học sinh nước ngoài 

đang theo học tại trường vừa tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Đài Loan, 

vừa có thể tiếp xúc giao lưu văn hóa với người dân bản xứ vốn thân thiện và mến 

khách . Điều này phần nào đã giúp chúng tôi thích nghi tốt hơn với cuộc sống nơi đây. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tham quan làng Cầu Vồng 

 

Mặc dù là trường có mức học phí hơi cao thuộc hàng đầu Đài Loan nhưng so sánh 

với các nước có nền giáo dục phát triền trong khu vực thì đây vẫn là một ưu thế vượt 

trội với chất lượng giáo dục tốt. Phòng học được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại 

như máy chiếu, camera, bảng cảm ứng, máy tính ... nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác 

giảng dạy và học hỏi. Thư viện có hàng triệu đầu sách đủ mọi thể loại cho sinh viên 

nghiên cứu. Tài liệu nơi đây cũng rất phong phú và đa dạng, số lượng sách và tạp chí 

mà nhà trường mua bản quyền rất nhiều nên hầu như các sinh viên không hề gặp khó 

khăn trong việc tìm kiếm tài liệu chuyên ngành. Rất nhiều giảng viên của trường đều 

tốt nghiệp tại Mỹ, có trình độ và chuyên môn cao, đặc biệt rất thân thiện quan tâm tới 

sinh viên nước ngoài như chúng tôi. Tại đây tôi còn có cơ hội được trò chuyện ăn cơm 

với giáo viên, điều này thật sự rất hiếm khi ở Việt Nam. 

 

Chúng mình đi thư viện tìm sách Thầy chủ nhiệm cùng lớp mình làm món 

Việt 

 

Trường có chính sách hợp tác với các tập đoàn, công ty. Thông qua mối quan hệ 



hợp tác thì trong thời gian học, sinh viên có thể thực tập hoặc nghiên cứu tại các công 

ty đó. Hiện tại tôi cũng đang được nhà trường giới thiệu làm việc tại Mc Donald's , tôi 

có thể làm việc kiếm thêm thu nhập cho bản thân, cũng có thể tiếp xúc nhiều hơn với 

người Đài Loan giúp khả năng giao tiếp tiếng Trung trở nên tốt hơn. 

Tại trường cũng có đầy đủ các tòa nhà dành cho sinh viên các khoa khác nhau. 

Chất lượng dịch vụ của căng tin của trường cũng rất tốt với đầy đủ các loại món ăn 

đồ uống tha hồ có thể lựa chọn, ngoài ra trường cũng có cửa hàng văn phòng phẩm 

nơi bán đầy đủ các dụng cụ cần thiết cho sinh viên... Đảm bảo cho cuộc sống sinh 

viên tại trường với chất lượng tốt nhất. 

Sinh hoạt phí tại Đài Loan cũng ở mức trung bình. Với tôi khoảng 400 USD/tháng 

là đã có thể sống thoải mái. Về chỗ ở, nhà trường có 4 khu ký túc xá khác nhau cho 

sinh viên có thể đăng ký lựa chọn, cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi môi trường xung 

quanh lành mạnh được chia thành khu nam nữ riêng biệt, thường mỗi phòng có từ 2 

đến 4 sinh viên. 

Cơ hội làm thêm dành cho các du học sinh nước ngoài tại Đài Loan khá nhiều và 

dễ dàng nhất thường là những công việc lao động phổ thông. Những công việc này 

không quá nặng nhọc nhưng mức thu nhập khá cao. Đối với những bạn sinh viên giỏi 

tiếng Trung có thể làm công việc phiên dịch bán thời gian tại các công ty hoặc tại 

chính nhà trường với vai trò trợ giảng. Tuy nhiên, để được đi làm thêm, chúng tôi cần 

phải có giấy phép làm việc của Bộ Lao Động và thời gian làm thêm tối đa của du học 

sinh là 20 giờ/tuần. 

Hiện nay, rất nhiều du học sinh Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại trường. 

Để khuyến khích du học sinh nước ngoài đến học tập và nâng cao giao lưu trong lĩnh 

vực giáo dục đào tạo tại trường thì nhà trường và chính phủ Đài Loan có rất nhiều 

suất học bổng dành cho sinh viên có thành tích cao trong học tập. Điều này giúp phần 

nào làm giảm gánh nặng về kinh tế cho sinh viên nước ngoài. 

Cuộc sống ở Đài Loan nói chung hay môi trường cuộc sống học tập của sinh viên 

trường Triều Dương nói riêng đều rất tập trung vào ý thức bảo vệ môi trường. Ngoài 

bản thân phải tự phân loại rác tái chế, nhà trường còn tổ chức các hoạt động vệ sinh 

lao động dành cho tất cả sinh viên vừa có thể gắn kết tinh thần làm việc nhóm cho 

sinh viên vừa góp phần làm cho môi trường học tập luôn sạch sẽ . 

 



Cả lớp tham gia lao động vệ sinh Công việc lao động cũng rất đơn giản 

 

Tôi tin rằng lựa chọn trường Triều Dương, lựa chọn Đài Loan để học tập và làm 

việc trong ít nhất bốn năm tới là một quyết định không bao giờ sai đối với tôi. 

 

III. VĂN HÓA ĐÀI LOAN 

Khi nhắc tới Đài Loan, mình được biết là một hòn đảo xinh đẹp có bề dày phát 

triển về lịch sử, văn hóa xã hội. Nhưng phải tới khi lần đầu tiên nhìn thấy Đài Loan từ 

trên cao mình mới cảm nhận được tại sao người Châu Âu gọi Đài Loan là “Formosa” 

tức “hòn đảo xinh đẹp”. Với vẻ đẹp tự nhiên, bờ biển trong xanh, thơ mộng cũng thật 

xứng đáng với tên gọi ấy. 

   Không chật chội như mình nghĩ về Đài Loan. Là một hòn đảo nhỏ nhưng với dân số 

không quá đông khoảng 25 triệu dân, lại chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn là Đài 

Bắc, Đài Trung, Cao Hùng, Đài Nam. Vậy nên cuộc sống của mình tại đây khá thoải 

mái ngoài ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Trung được sử dụng rộng rãi và được xem là quốc 

ngữ, thì một vài bộ phận người Đài Loan còn sử dụng cả ngôn ngữ bản địa. 

   Tập quán sinh hoạt của người Đài Loan không cầu kỳ, có nhiều nét tương đồng gần 

gũi với sinh hoạt của người Việt Nam. Quả thật dù là lúc mới qua đây mình cũng không 

có cảm giác gì là xa lạ cuộc sống con người vô cùng gần gũi quen thuộc. Thậm chí ở 

đây cũng tính cả lịch âm và dương, đốt vàng mã vào những ngày rằm. Có nhiều ngày lễ 

giống với Việt Nam như: Tết Âm lịch, Tết Nguyên Tiêu, Tết Thanh Minh, Tết Đoan 

Ngọ, Tết Thất Tịch, Tết Trung Nguyên, Tết Trung Thu, Tết Đông Chí… Hằng năm mỗi 

dịp năm mới cũng có cả khai bút đầu xuân.   

   Đài Loan có lịch sử lâu đời nên ẩm thực cũng khá đa dạng và phong phú. Tuy nhiên 

lúc mới sang mình cảm thấy món ăn nơi đây hơi nhạt và nhiều dầu mỡ, nhưng cũng 



không mất qua lâu để tôi có thể thích nghi được . Nhắc đến ẩm thực Đài Loan không 

thể bỏ qua đặc sản “chợ đêm”. Chợ đêm được xem là một trong những biểu tượng của 

Đài Loan. Tại đây, có rất nhiều món ăn làm nên thương hiệu ẩm thực Đài Loan. Một số 

món tiêu biểu như: bánh cơm tiết, bánh tro, nhục viên,…đặc biệt phải kể đến món đậu 

phụ thối. Tên là như vậy nhưng nó không thối và khó ăn như mình nghĩ, ngược lại mình 

cảm thấy nó khá là ngon. Đồ ăn phong phú và đa dạng như vậy, vậy còn đồ uống ở Đài 

Loan thì sao? Đài Loan được biết đến là cái nôi của trà sữa thức uống được giới trẻ vô 

cùng yêu thích. Trà sữa ở Đài Loan có một số hương vị đặc trưng và giá thành cũng rất 

hợp lý. 

Lối đi vào chợ đêm Yizhong rất sạch sẽ 

Đặt chân tới Đài Loan, mình khá ngạc nhiên khi cùng trên một dãy phố mà có đến 

2, 3 cửa hàng tiện lợi, điểm đặc biệt là luôn mở 24/24. Tại đây không chỉ mua đồ ăn, 

uống, báo chí như ở Việt Nam mà nó còn cung cấp rất nhiều các dịch vụ tiện lợi khác 

như : gọi xe, nhận và gửi hàng hóa, thanh toán các hóa đơn điện nước...  

Một trong số cửa hàng tiện lợi cả ngày đều bận rộn 

 

Nói về con người Đài Loan, phải nói là người Đài Loan rất hiếu khách, nhiệt tình, 

niềm nở trong giao tiếp. Luôn nói lời “cám ơn” khi được người khác chỉ dẫn hoặc giúp 

đỡ và nói lời “xin lỗi” khi có sơ suất hay phiền hà người khác. Kể đến ngày đầu tiên 

mình đi làm tại Mc Donald’d, họ chào đón mình như một “ vị khách đặc biệt” , họ quan 

sát giúp đỡ mình từng thứ nhỏ nhất, cách mà họ giới thiệu về quán thật nhiệt tình và 

thân thiện . 



   Sống ở đây một thời gian phải đồng ý một điều rằng Đài Loan là một khu vực nằm 

trong top sạch nhất Châu Á . Không khí trong lành, mát mẻ. Mình hầu như chẳng bao 

giờ thấy rác ngoài đường cả, đôi khi người quét rác chỉ đi quét lá cây thôi. Lúc mới qua 

đây học mình còn sẽ thấy hơi bất ngờ trong việc đổ rác thải, không những cần phải phân 

loại rác mà không phải ngày nào cũng có thể đổ rác, họ chỉ thu gom rác vào một số ngày 

cố định trong tuần, khác hẳn Việt Nam. Ý thức bảo vệ môi trường ở Đài Loan rất cao, 

mình đi làm thêm ở quán ăn hoặc đi mua hàng ở các cửa hàng tiện lợi còn thấy rất nhiều 

người con mang túi riêng của họ đến chứ không sử dụng túi nilon của quán. Đây cũng 

là điều mình rất thích và tôn trọng cuộc sống và con người nơi đây. 

 

I．學習 

當朝陽科技大學的留學生，我覺得朝陽是一個非常好的學習和發展自己的環

境。一個愛學習的人，我曾經很害怕：“我是外籍學生和臺灣學生的課程有什麼

不同嗎？老師傳授給我的知識足夠嗎？臺灣老師和朋友會怎樣對我？…”。 

我就讀行銷系。學院的老師都很優秀，都有教過外國學生的經驗。課堂講授

的不是抽象枯燥的定義，而是更實用，有很多真實的生活場景，讓學生輕鬆吸收

課程內容。在朝陽讀書時, 看到的一個特別是老師經常為學生舉辦課外活動，參

觀不同的地方，一方面是想讓課堂更有趣，一方面是讓學生了解更多臺灣文化。 

除了學習專業科目外，學習中文和體育也是必修課。話雖如此，當我剛開始

接觸中文時，真的很沮喪，因為它與越南語完全不同。我們班的大部分中文老師

都很年輕，這樣可以幫助老師瞭解學生的困難，幫助學生知道從哪裡開始，以及

如何以最快的方式學習中文。除了介紹生詞、意思和用法之外，教師還查找圖片

和視頻供學生理解和記憶。開課時用遊戲檢查，而不是讓學生枯燥得重複學過的

東西，這讓學生在使用中文時有更多的靈活性。體育課內容豐富，有慢跑、籃球、

排球、羽毛球、乒乓球… 學校裡有健身房，裡面擺滿了設備和健身器材，讓需要

的人來這裡練習或給學生使用。 

在朝陽學習快一年了，最想感謝的人，最真摯的感情是我們班的導師。在

課堂上，他是一個非常嚴格的人，他總是在離開學校之前確保所有學生們都了

解今天的所有課程，並且總是在期末有一份報告總結每個學生的學習情況。學

生們學期中可以做些什麼:同時幫助學生提高漢語能力和在一群人面前呈現的能

力。然而，在講座的最後，老師就像一個父親，一個好朋友。每位學生有問題

或困難時，老師總是是第一個回答和幫助。正是這些行動，帶來了如家人般的

溫暖和關愛給留學生。 

獲取知識本來就很困難，起初我們的中文還很差,幸運的是，在助教，助理

的熱心幫助下，我們把知識掌握的很清楚。從這理也更加熟悉這裡的學習環

境。 

最後，我要感謝學校為我們創造條件：外國學生可以在靈活學習環境，好的



優質教育，現代學習設備和發展自己的能力。如果有人問我：“什麼讓我最自豪？”

我一定回答：“我很自豪我是朝陽科技大學的學生”。 

II．學習環境 

關於台灣教育是發展應躋身世界前列的地區之一，台灣高等教育的強項集中

在多個科技與工程學院。浮動學校之一是朝陽科技大學，也是我現在就讀的學校。 

學校之間的質量比較有時只在某些方面是真實的，但我可以確認師資，資

源，設備，工作條件，教師和學校的支持, 這地方非常好，不遜色先進國家。 

在朝陽大學，我對像我這樣的國際學生的熱烈歡迎感到驚訝。在學習的過程

中，不僅可以學習和研究，學校還組織在校留學生的旅遊，參觀有名的景點。這

在一定程度上幫助我們更好地適應了這裡的生活。 

雖然是台灣頂尖學校之一，學費略高，但與區內其他發達國家相比，仍具有

突出的教育質量優勢：投影儀、照相機、觸摸屏、電腦…為教學和學習提供最佳

教育。圖書館為學生提供書以百萬計的各類書籍, 研究人員。這裡的資料也非常

豐富多樣，學校購買版權的期刊數量非常多，所以大部分學生在找專業資料方面

沒有任何困難，學校的很多講師都在美國畢業，具有很高的資格和專業知識，尤

其是對外國學生非常友好和周到。而且我們在這裡，我還有機會和老師邊聊邊吃，

這在越南真的是難得的體驗。 

我們大學有跟公司合作的政策。通過合作，在學習期間，學生可以在這些公

司進行實習。目前，學校也有推薦我到麥當勞實習，可以打工掙點外快，也可以

多跟台灣人交流，讓我的中文能力變得更溝通。 

學校還為不同學院的學生提供了齊全的建築。學校食堂的服務質量也很好，

食物和飲料種類豐富。此外學校還有一個文具店，所有為學生需要的工具...確保

學生在學校的最佳生活質量。 

台灣的生活成本也很平均。每月大約 400美金，我可以過上舒適的生活。住

宿方面，學校有 4 個不同的宿舍給學生選擇，設施齊全，環境衛生，男女分開，

通常每個房間 2-4名學生。 

台灣留學生的兼職工作機會很多，最容易的通常是非熟練工作。這些工作不

算太難，但收入算是好的，對於中文比較好的同學，可以在公司做兼職翻譯，也

可以到學校當工讀生。但是，為了要兼職工作，我們需要勞動部的工作證，國際

學生的兼職工作時間最長為每週 20 小時。 

目前，許多越南學生在朝陽大學學習和研究。為鼓勵外籍學生到校學習，加

強教育培訓領域的交流，學校與台灣政府為學業成績高的學生設立了多項獎學金。

這有助於在一定程度上減輕外國學生的經濟負擔。 

台灣的生活，尤其是朝陽學校學生的學習生活，都非常注重環保意識，除了

要自己分類回收之外，學校還為所有學生舉辦職業衛生活動，既可以聯繫學生的

團隊合作精神，並為清潔的學習環境做出貢獻。 

我相信選擇朝陽學校，選擇台灣學習和工作至少四年，對我來說是一個永遠



不會錯的決定。 

III．台灣文化 

說到臺灣，我知道臺灣是一個美麗的島嶼，有很長的歷史和文化。但直到我

第一次從飛機上看到臺灣，我才明白為什麼歐洲人稱臺灣為“Formosa”或“美

麗的島嶼”。憑藉其自然美景, 藍色，夢幻般的海灘真的配得上這名字。 

不像我想象的臺灣那麼擁擠。作為一個小島，人口約 2500萬，主要集中在臺

北、臺中、高雄、臺南...所以我在這裡的生活又舒服又方便，除了主要語言普通

話，還有一部分臺灣人也使用當地語言。 

臺灣人的生活習慣並不挑剔，與越南人的活動有很多相似之處。即使是第一

天來到這裡，我也沒有感覺到我跟當地人的生活有差別。即使在這裡，也用農曆

和西曆, 在滿月日也會燒還願紙。另外，這邊還有許多類似於越南的假期，例如：

農曆新年，清明節，端午節，中秋節... 

臺灣歷史有長久，食物也相當豐富多樣，不過剛來的時候我覺得這裡的菜有

點清淡油膩，但沒過多久就吃習慣了。提到這邊，就不能忽視“夜市”的特色,夜

市被認為是臺灣的標誌之一。在夜市裡，有許多菜餚構成了臺灣美食的商標，一

些典型的菜如：八寶、灰餅、肉丸等，尤其是臭豆腐。它的名字就是這樣，但並

不像我想象的那樣“臭”難吃，反而我覺得很好吃。食物是如此豐富多樣，臺灣

的飲品呢？臺灣是奶茶的家鄉，深受年輕人喜愛。臺灣的奶茶有一些獨特的風味，

價格也很合理。 

在台灣，同一條街上幾乎有兩三間便利店，尤其是 24小時營業。 這個地方

不僅像越南一樣購買食物，飲料和報紙，還提供許多其他便利服務，例如：叫車，

接收貨物，支付電費水費，訂票... 

說到臺灣人不得不說非常好客，熱情，善於交流。當別人指導或幫助他們時，

總是說“謝謝”，當別人有錯誤或麻煩時，總是說“對不起”。從我去麥當勞上

班的第一天，同事就像“特邀嘉賓”歡迎我，所以他們對我的每一件大小事情都

進行觀察和協助，他們介紹餐廳的方式熱情友好。 

住在這裡一段時間，一定同意臺灣是亞洲最乾淨的地區之一,新鮮、涼爽的空

氣。我幾乎從沒在街上看過垃圾，有時清掃機只是掃過樹葉。剛來這裡學習的時

候，在垃圾處理方面我也會覺得有點意外，不僅需要分類垃圾，而且又不是每天

都能拿給垃圾車，他們只收在固定的日期和時間。臺灣的環保意識很高，我在餐

館打工或者去便利店購物，看到很多各人自己帶袋子，而不是用店裡的塑料袋。

這也是我喜歡和尊重這裡和當地人的生活的方式。 

 


