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PHÒNG THAM VẤN TÂM LÝ - “ĐỊA CHỈ” CỦA SINH VIÊN 

Chào đón năm mới 2017, trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức cũng vừa “khai 

sinh” PHÒNG THAM VẤN TÂM LÝ vào tháng 3/2017 

Bước vào cổng chính của nhà trường, nếu bạn nhìn qua hướng bên trái (cạnh 

phòng bảo vệ),  bạn sẽ nhìn thấy một căn phòng “khiêm tốn” với tấm biển nhỏ mang 

dòng chữ “PHÒNG THAM VẤN TÂM LÝ”. Với phương châm: “LẮNG NGHE VÀ 

CHIA SẺ”, phòng THAM VẤN TÂM LÝ sẽ là một nơi không chỉ thân thiện, mà còn 

là một địa chỉ cần thiết của sinh viên, bởi vì: 

Thứ nhất, đối với sinh viên mới, và đặc biệt là sinh viên lần đầu tiên biết hoặc 

đến sống tại Tp. Hồ Chí Minh, sự bỡ ngỡ về một môi trường sống mới với tâm trạng 

xa nhà đã khiến các bạn lo sợ vì phải đối mặt với cuộc sống tự lập. Có lẽ bạn cần một 

ai đó hiểu và chia sẻ khó khăn cùng bạn, lúc này bạn hãy NGHĨ đến PHÒNG THAM 

VẤN TÂM LÝ! 

Thứ hai. có một sự thực, đó là môi trường học tập đại học, cao đẳng khác nhiều 

so với môi trường học phổ thông. Chính sự khác biệt này đã khiến không ít sinh viên 

lúng túng khi phải làm quen cách học theo tín chỉ! Nhiều bạn còn bỡ ngỡ với việc 

đăng ký học phần vào đầu mỗi học kỳ? Có những câu hỏi không biết ai sẽ trả lời giúp 

mình…. Và, còn nhiều khó khăn khác khiến bạn cảm thấy “sao học đại học, cao đẳng 

lại vất vả thế này?” 

Bạn thân mến, những băn khoăn của bạn cũng là suy nghĩ của nhiều sinh viên. 

Không sao đâu, bạn hãy an tâm, vì tuy đã có những quy định, quy chế của nhà trường, 

nhưng không phải ai “đọc luật cũng hiểu luật!”. Bạn hãy „chuyển‟ những lo lắng của 

bạn về cho PHÒNG THAM VẤN TÂM LÝ. Nơi đây sẽ giải thích cũng như có trách 

nhiệm giúp bạn tìm đến đúng địa chỉ bạn cần. Và chắc chắn những khúc mắc của bạn 

sẽ được giải quyết! 

 Thứ ba, thời gian học đại học, cao đẳng là khoảng thời gian bạn chuẩn bị bước 

vào đời. Và, những „va vấp‟ trong cuộc sống là điều khó tránh khỏi. Nhưng, “bị ngã” 

là chuyện bình thường bạn ạ, điều quan trọng là bạn phải „đứng lên‟, vì bạn vẫn còn 

phải tiếp tục con đường học tập của mình. PHÒNG THAM VẤN TÂM LÝ sẽ đưa 

„bàn tay‟ cho bạn nắm. sẽ „đỡ‟ bạn „đứng lên‟. Thực ra, trước khi trở thành chuyên gia 

tâm lý, chúng tôi cũng trải qua tuổi của các bạn. Chúng tôi cũng có những ước mơ như 

bạn, cũng có những thành công và thất bại chẳng khác gì bạn. Chúng tôi cũng đã 

không ít lần chỉ muốn buông xuôi tất cả, chẳng còn niềm tin nào vào con người, vào 

cuộc sống. Và, thời gian ấy giống như bạn bây giờ, chúng tôi cũng đã cần lắm một „bờ 

vai‟ để trải lòng mình, cần có một ai đó giúp đỡ để „vượt lên chính mình!‟ 

 Thứ tư, có một vấn đề nan giải hiện nay là, không hẳn sinh viên khi vào đại 

học, cao đẳng đều đã chọn đúng ngành nghề để học. Như vậy, việc định hướng nghề 

nghiệp, thậm chí ĐỊNH HƯỚNG LẠI nghề nghiệp là việc rất cần thiết giúp bạn điều 

chỉnh nhận thức và có thái độ học tập đúng đắn để có một hướng đi tốt. PHÒNG 

THAM VẤN TÂM LÝ lại chính là "địa chỉ" hướng nghiệp, đáp ứng nhu cầu chọn 

nghề đúng để bạn có một việc làm tốt! 

 Thứ năm, khi tốt nghiệp cao đẳng, bạn có thể có được những kiến thức liên 

quan đến nghề bạn đã chọn, có thể bạn có những kỹ năng cần thiết để thực hành nghề. 

Nhưng, đó mới chỉ là điều kiện cần! Điều kiện ĐỦ chính là THÁI ĐỘ của bạn đối với 
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nghề mà bạn đã chọn. PHÒNG THAM VẤN TÂM LÝ sẽ là nơi giáo dục những kỹ 

năng SỐNG, cùng bạn chuẩn bị hành trang bước vào đời. 

Cuối cùng, bạn thân mến: “Đứng trước những khó khăn trong cuộc sống, khi 

bạn không biết phải trả lời và lựa chọn như thế nào, bạn nên tìm đến sự trợ giúp của 

các chuyên gia. Các chuyên gia không quyết định thay cho bạn, nhưng họ sẽ giúp bạn 

ra quyết định lựa chọn đúng đắn nhất và có lợi nhất!" (CEO INFOTEL) 

Gửi đến bạn một ĐỊA CHỈ:  

PHÒNG THAM VẤN TÂM LÝ  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 

   

 
 

 


