
 
 
 
TalkCampus đã ra mắt! 
 
Cuộc sống sinh viên có thể cực kỳ khó khăn đối với bất kỳ ai. Có thể bạn sẽ cảm thấy 
cô đơn, choáng ngợp và đôi khi là chán chường. 
 
Bạn phải thừa nhận rằng, không dễ để nói lên suy nghĩ của mình về vấn đề này. 
TalkCampus sẵn sàng lắng nghe bất cứ ai đang cần người để tâm sự. Những người 
đang cần được lắng nghe. Bởi vì tất cả chúng ta, ai cũng có nhu cầu đó. 
 
Những lúc cần một người bạn, đã có chúng tôi, bất kể họ ở đâu. Chúng tôi luôn sẵn 
sàng giúp đỡ khi bạn cần tìm người có thể đồng cảm với những gì mà bạn đang trải 
qua (bởi vì sẽ luôn có một người đồng cảnh ngộ với bạn). Cuộc sống chắc chắn có 
nhiều lúc thăng trầm. Nhưng ai rồi cũng phải trải qua những những thăng trầm đó, thế 
nên tại sao chúng ta lại phải đơn độc? 
 
TalkCampus là nơi 
để chúng ta cùng nhau đi qua cuộc đời này, vì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta có 
người kề vai sát cánh. Mọi thứ. Cũng như ÍT NHẤT đã vài thập kỷ qua ai cũng công 
nhận trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ vậy. 
 
 
Vì vậy, hãy tham gia TalkCampus để trò chuyện với những bạn sinh viên có cùng hoàn 
cảnh với bạn trên khắp thế giới, bất kể lúc nào, dù ngày hay đêm. Chúng tôi biết rằng 
đôi khi thật khó để tâm sự một số chuyện với gia đình hoặc thậm chí là bạn bè. 
 
Đây là một nơi an toàn để nói chuyện ẩn danh về bất cứ điều gì; sức khỏe tâm thần, 
trầm cảm, tự làm hại bản thân, rối loạn ăn uống, chia tay người yêu hoặc một mối quan 
hệ tồi tệ, căng thẳng và học tập... chuyện gì cũng được, không quan trọng. Nếu bạn 
muốn trao đổi về một chuyện, sẽ có người cũng muốn trao đổi về chuyện đó. Không có 
phán xét. Không có bắt nạt, chỉ có những người hiểu được bạn ở đây. 
 
Hãy tham gia cộng đồng của chúng tôi. Tải xuống miễn phí TalkCampus ngay hôm nay 
để quẳng gánh lo đi mà vui sống. Hãy cùng nhau trò chuyện và tìm hiểu về cuộc sống 
này. 


