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GIA ĐÌNH CỦA EM 

 

Gia đình em gồm có năm người. Ba mẹ, anh hai, rồi đến chị ba và em. 

 

Ba em đi vượt biên và tới Úc định cư từ khi ba còn trẻ. Để hoà nhập với cuộc sống nơi xứ lạ, 

khi mới vừa đến Úc, ba đã theo học mấy khoá tiếng Anh vào buổi sáng. Buổi tối ba học làm 

bánh mì để lo thêm cho cuộc sống và giúp đỡ ông bà nội, gia đình các bác còn ở Việt Nam. 

Sau mấy năm ổn định cuộc sống, ba em đã gặp và cưới mẹ em rồi hai người tạo nên một cuộc 

sống gia đình cho riêng mình. Cho đến 1 ngày, cách đây 18 tháng, ba em đã bất ngờ ra đi và 

không trở về với gia đình được nữa. 

 

Mẹ em là một người bé nhỏ nhưng rất mạnh mẽ và siêng năng. Mẹ tới nước Úc cũng còn rất 

trẻ. Mẹ cũng học một khoá tiếng Anh trước khi mẹ vào học Trung học. Mẹ học ở trường 

Trung học hơn hai năm. Sau đó mẹ đã ghi danh học một nghề tại trường TAFE. Lúc này Mẹ 

và ba em đã gặp nhau và cùng tạo nên một gia đình nhỏ cho gia đình em. Cũng từ đây anh chị 

và em từ từ có mặt trên đời này. 

 

Anh trai em năm nay đã 18 tuổi. Anh đang học về sửa xe và anh có nguyện vọng học làm 

thầy giáo dạy tiếng Anh. Anh là con lớn nhất trong gia đình và là con trai nên được ba em rất 

quan tâm và bảo ban nhiều hơn. Ba dạy anh rất nhiều trong việc sửa nhà hoặc để ý những 

việc có thể xảy ra chung quanh. Em mong anh sẽ làm thật giỏi những gì anh đã học được. 

 

Chị em năm nay 16 tuổi, chị đang học lớp 11 tại trường Trung học mà em đang học. Chị rất 

xinh đẹp. Chị đi làm thêm để phụ giúp mẹ. Nguyện vọng của chị là sau khi tốt nghiệp, chị sẽ 

học ngành tâm lý học. Em hy vọng chị được thành công. 

 

Cuối cùng, là em. Em năm nay 14 tuổi, em đang học lớp 9. Em là con út trong gia đình nên 

được nhiều người quan tâm. Em sẽ cố gắng học và làm thật tốt công việc trong hiện tại và 

tương lai của em. 

 

Kết thúc bài của em hôm nay, đó là em rất hạnh phúc vì em đã có được một gia đình hoàn 

hảo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


