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TRUNG TÂM VĂN HOÁ VIỆT NAM 

BẢN TIN        Trường Việt Ngữ 
14171 Newland St., Westminster, CA 92683 * PO Box 65, Midway City, CA 92655 

ĐT: (714) 894-6319 * www.trungtamvanhoavietnam.com 

 Thấm thoát mùa xuân mới lại về, cứ mỗi lần 
xuân đến ta không khỏi bùi ngùi, xúc động nhớ lại 
xuân xưa. Xuân này nữa là bốn mươi năm đánh 
dấu đàn chim Việt bay tản mạn trên khắp địa cầu 
vì không chấp nhận một chế độ phi nhân bản áp 
đặt trên quê hương. 
 
     Dù phải trải qua muôn vàn khó khăn nơi 
mảnh đất tạm dung, ra đi với đôi bàn tay trắng 
nhưng trong trái tim của mỗi người dân Việt 
không ngừng phấn đấu để vươn lên. Song hành 
với nỗi bất hạnh và mất mát của một dân tộc phải 
gánh chịu, cách đây hai mươi năm trường Việt 
Ngữ Trung Tâm Văn Hoá Việt Nam ra đời với 
mục đích bảo tồn và dạy tiếng Việt cho các con em 
sinh ra lớn lên nơi xứ người .  
 
     Mỗi chủ nhật đứng trước cổng trường Warner 
ở Little Sài Gòn thủ phủ của người Việt tị nạn, 
nhìn hàng ngàn em từ năm sáu tuổi tay ôm tập 
sách “Đánh Vần Tiếng Việt” tung tăng đến 
trường không khác gì một luồn gió ấm mùa xuân 
thổi đi cái lạnh băng giá mùa đông và nhắc nhở 
chúng ta Tiếng Việt Còn Người Việt Còn. 
 
      Trước thềm năm mới chúng tôi đại diện mọi 
thành viên trong gia đình trường Việt Ngữ 
TTVHVN kính gởi đến Quý Phụ Huynh cùng 
thân quyến một lời cầu chúc tốt đẹp nhất. 
 
Chủ Tịch Sáng Lập 
G S Huỳnh Phổ  
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BAN QUẢN TRỊ 
   Chủ Tịch                  : Huỳnh Phổ 
   Ủy Viên Giáo Dục   : Võ Văn Thiệu 
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   Cố Vấn-Giao Tế       : Lê Thị Hồng Lan 

BAN ĐIỀU HÀNH 
   Hiệu Trưởng            : Trần Ngọc Sương 
   Hiệu Phó            : Văn Tường 
   Giám Thị            : Huỳnh Thông 
   Thư Ký            : Huỳnh Đăng Minh  

BAN GIẢNG HUẤN 
CÁC LỚP SÁNG 

   

                    Lớp Hai C: 
   Cô Văn Mỹ Huyền 
   Thầy Châu Bùi William 

Lớp Ba A 
   Cô Trần Kiêm Nhiên 
   Thầy Vương Đăng Khoa 
                    Lớp Ba B 
   Cô Đồng Thị Tuyết Trang 
   Cô Văn Thị Tư 
                    Lớp Bốn A 
   Cô Nguyễn Đoan Trang 
   Thầy Lê Danny 
                    Lớp Bốn B 
   Cô Nguyễn Thị Thu Thảo 
   Thầy Nguyễn Alex 

   Lớp Năm A 
   Thầy Võ Thanh Nhàn 

Lớp Năm B 
   Cô Nguyễn Đoan Trinh 

Lớp Sáu A 
   Thầy Văn Cửu Long 

Lớp Văn Sử Địa 
   Thầy Văn Tường 

Lớp Một Đặc Biệt 
   Cô Đồng Thị Yến Trang 
   Thầy Văn Anderson 

 

CÁC LỚP CHIỀU 
Lớp Mẫu Giáo E 

   Cô Ma Thị Ngọc Huệ 
   Cô Huỳnh Trizzie 

Lớp Mẫu Giáo F 
   Cô Lâm Xuân Thu 
   Cô Lê Thị Đài Trang 

Lớp Mẫu Giáo A: 
   Cô Ma Thị Ngọc Huệ 
   Cô Huỳnh Trizzie 

   Lớp Mẫu Giáo B: 
   Cô Lâm Xuân Thu 
   Cô Lê Thị Đài Trang 

Lớp Mẫu Giáo C: 
   Cô Lý Phương Dung 
   Cô Lê Thị Thanh Phương 

Lớp Mẫu Giáo D: 
   Cô Phạm Lan Phương 
   Thầy Nguyễn Trọng Luân 
   Thầy Phạm Quốc Nam 

Lớp Mẫu Giáo Đ: 
   Cô Phạm Thị Tố Nga 
   Cô Võ Kim Loan 

 Lớp Một A: 
   Cô Nguyễn Hoàng Diệu 
   Cô Nguyễn Trúc Lệ 

Lớp Một B: 
   Cô Nguyễn Trần Crystal 
   Cô Hứa Thị Soàng 
                    Lớp Một C 
   Cô Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 
   Cô Châu Lesli 

Lớp Một D 
   Cô Nguyễn Thị Đoan Nghi 
               Lớp Hai A: 
   Cô Hỏa Cherilyn 
   Thầy Cao Minh Phương 

Lớp Hai B: 
   Cô Lương Nguyên Minh Thư 
   Cô Trần Kim Phụng 

 
Lớp Một E 

   Cô Nguyễn Hoàng Diệu 
   Cô Nguyễn Trúc Lệ 

Lớp Hai D 
   Cô Lương Nguyễn Minh Thư 
                    Lớp Ba D 
   Cô Trần Kiêm Nhiên 
   Thầy Vương Đăng Khoa 

Lớp Bốn C 
   Cô Nguyễn Thị Thu Thảo 

Lớp Năm C, Sáu C 
   Thầy Võ Thanh Nhàn 
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Trên cung đình chiêng trống rền vang 

Ngọc Hoàng đi đi lại lại , sau ngồi vào ghế 

 
Ngọc Hoàng: 
Đã tới giờ châu 

Trẫm đợi đã lâu 

Táo Việt Ngữ đâu 

Sao chưa thấy tới 

Táo Ông và hai Táo Bà 

Táo Ông nói: 

Khải tấu Ngọc Hoàng 

Lão thần đắc tội 

Cũng là  bởi tại 

Năm nầy Thần rủ 

Thêm hai Táo Bà 

Đi cho xôm tụ 

Nên chừ mới tới 

Trước khi rì bọt 

Thần xin khiếu nại 

Một việc từ lâu 

Nhưng vì lẽ loi 

Thần không dám nói 
 
Lần nầy đông đảo 
Nên Thần xin thưa  

Ngọc Hoàng phán xét 

Hơn hai mươi năm  

Tên gọi của trường 
 
Là Trường Việt Ngữ 
Trung Tâm Văn Hóa 

Việt Nam chính danh 

Có đăng bộ rành rành 

Thế mà sau này 

Nhiều kẻ sinh hoạt  

Văn hóa văn nghệ 

Hay là viết lách 

Cũng lại lấy danh 

TTVHVN 

Sao mà kỳ quá 

Khiến cho nhiều người 

Cứ là nhầm lẫn!!! 

Thánh Hoàng cứu xét  
...................................... 
Giờ Thần xin tâu   

Việc năm Giáp Ngọ 

Phụ huynh tin cẩn 

Giao con cho trường 

Con số lên đến 

Sáu trăm tám bảy 

Nhà trường chia ra 

Hai mươi lớp sáng 

Và tám lớp chiều 

Bảy Lớp mẫu giáo 

Cô Huệ, Cô Thu 

Cô Phương, Cô Nga 

Cùng Cô Phương Dung 

Chia nhau giảng dạy 

Đến năm lớp một 

Cô Nghi, Cô Hạnh 

Hoàng Diệu, Crystal 

Bốn Cô đãm trách 

Thứ đến lớp hai 
Vị chi bốn lớp 
Minh Thư, Mỹ Huyền 
Và Cô Cherelyn 
Cùng nhau đứng lớp 
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Lớp ba ba lớp 
Do hai Cô dạy 
Đó là Nhiên, Trang 
Rồi ba lớp bốn 
Là phần hai Cô 
Đoan Trang, Thu Thảo 
Đến ba lớp năm 
Thầy Nhàn, Đoan Trinh 
Hai người phụ trách 
Và ba lớp sáu 
Thày Long, Thầy Nhàn 
Lãnh phần đãm nhiệm 
Thêm hai lớp lớn 
Một Văn Sử Địa 
Thầy Tường đãm trách  
Và Lớp Đăc Biệt 
Là  Cô Yến Trang 
Phần của lớp lang 
Thầy Cô giảng dạy 
Đến đây đã hết 
.............................................. 
Các công việc khác 
Sinh hoạt bình thường 
Các cuộc thi đua 
Hỗ trợ việc học 
Chính tả viết văn 
Đánh vần các cấp 
Diễn tiến tốt đẹp 
Phụ huynh hoan nghinh 
Đến gần sắp Tết 
Để cho vui vẻ 
Bắt chước chủ nhà 
Thầy Thiệu cho ghi  
Vào các ô trống 
Chơi súp bờ bôn 
Mỗi người hai đồng 
Cô Nhiên may mắn  

          Trúng được năm mươi 
   Cô Chuộng mắn hơn 
   Gấp được hai lần 
   Vì trúng hai tâng 

Một trăm đô chẵn 
Ngọc Hoàng vỗ bàn cái rầm 
Cha cha cha chả 
Xổ số mà cũng  
Rì bọt làm chi 
Im ngay im ngay 
Hai Táo Bà cười mĩm chi 
Ngọc Hoàng nguôi giận  
Xin lỗi Thánh Hoàng 
Thần đang hứng chí 
 Nói năng lăng nhăng 
Ngọc Hoàng thứ tội 
Bây giờ thần tiếp 
Niên học năm này 
Cứ chừng nửa khóa 
Tổ chức học kỳ 
Buổi thi đồng loạt 

   Hầu rút ưu khuyết 
   Nhắm vào cải tiến 
   Sự học con em 
   Cũng không ngoài việc 
   Để các học sinh 
   Học cho tiến bộ 
   Thầy Cô vui vẻ 
   Phụ huynh vừa lòng 
   Chuyện của trường này 
   Tới đây tạm dứt 
   Thần xin kính chúc 
   Thánh Thượng vạn an 
   Vạn tuế vạn tuế. 
 
   Táo Trường Việt Ngữ 
   TTVHVN 
   Cali Tết Ất Mùi 2015 
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 Cứ mỗi năm qua mùa Lễ Giáng Sinh và Tết Tây, mùa 
Xuân và Tết ta lại đến với mọi người Việt Nam. Hẳn ai cũng 
mong đợi Xuân năm nay có gì vui và mang lại cho ta những gì 
mới lạ! Trẻ em là những người sung sướng nhất vì chúng được 
thêm một tuổi, được ông bà, cha mẹ hay anh chị cho quà và lì xì 
đầu năm, rồi được dẫn đi các hội chợ Tết, tha hồ mà vui chơi 
thỏa thích  
 Nhưng Xuân Ất Mùi năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt hơn những Xuân năm 
khác.  

 Đó là Xuân năm nay đánh dấu 40 năm người Việt phải ăn Tết xa quê hương. Bốn 
mươi năm là một quãng thời gian khá dài, gần nửa đời người của một cuộc sống trường thọ. 

 Hàng triệu người Việt đã ra đi tìm tự do, hạnh phúc cho cá nhân và gia đình mình vì 
không sống được trong một chế độ độc tài, vô thần, phản dân chủ, thiếu nhân quyền. Dù ra 
đi vào cuối mùa Xuân Ất Mão của tháng Tư đen năm 1975 hay mãi những năm sau nầy với 
nhiều hình thức khác nhau, con dân Việt vẫn một lòng nhớ về quê hương, tổ quốc mỗi độ 
Xuân về.  

 Bốn mươi năm bôn ba, lặn lội làm ăn nơi xứ người để 
tạo cho cá nhân và gia đình một cuộc sống ấm êm. Có lúc 
chúng ta tưởng chừng như quên đi thời gian và không gian của 
quê nhà, tưởng chừng như quên đi cảnh ruộng đồng lúa chín, 
con trâu sau lũy tre xanh, hay ngọn khói lam bay là đà trên các 
nóc nhà tranh do các bà nội trợ vội vã nấu nồi cơm chiều để có 
bửa ăn cùng gia đình trên tấm phản gỗ trước khi trời tối.  

             Bốn mươi năm xa xứ, người Việt Nam ở năm châu bốn bể 
đã tạo cho mình một cuộc sống tương đối sung túc hơn so với lúc 
còn sống dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam, mà trong đó sung túc 
về tinh thần và tự do là điều quý hóa nhất cho một con người. 
Chúng ta đã hoà nhập vào xã hội mới, nơi người bản xứ đã mở 
rộng tình thương đón tiếp và giúp đở cho chúng ta. Chúng ta đã 
làm một công dân tốt cho xã hội nơi mình cư ngụ. Chúng ta đã 

dạy dỗ con cháu nên người và chúng đã cố gắng học hành làm rạng danh con Rồng Cháu 
Tiên trên nhiều phương diện. Có thể nói ở đâu đâu, người di dân gốc Việt đã được xem là 
thành phần thành công và có cuộc sống vươn lên trong xã hội tương đối nhanh nhất, so với 
các di dân của các nước khác.  
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 Trong các công việc có ý nghĩa và quý báu nhất mà người Việt Nam xa xứ thực 
hiện được đó là việc cho con em học Việt Ngữ nơi xứ người. Vì sao? Vì  làm như vậy là 
theo đúng châm ngôn “Tiếng Việt Còn, Người Việt Còn”. Mà là thứ Tiếng Việt trong 
sáng, rõ nghĩa, có tinh thần quốc gia, dân tộc, không bị ngoại lai. 
 
 Bây giờ đa số cha mẹ đã không còn lo sợ con mình không nói được tiếng Anh, 
Pháp, Đức, Ý, Hoà Lan, Tây Ban Nha v.v mà là tiếng Việt. Đúng vậy các con em của 
chúng ta một khi cắp sách đến trường tại một nước nào đó là các em sẽ nhanh chóng hội 
nhập vào dòng chính, vì các em được sinh ra và lớn lên trong môi trường đó. Phụ huynh 
bây giờ đa số đều hy sinh thì giờ và tiền bạc để cho các con mình có một cơ hội học hỏi 
tiếng Việt, vì nghĩ rằng dù là có mang một quốc tịch nào thì các em vẫn là nguồn gốc 
Việt Nam. 
 
 Khu vực Little Saigon của Orange County, California là thủ đô của người Việt tỵ 
nạn cộng sản. Và do đó Trường Việt Ngữ - Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam (TVN-
TTVHVN) đã lớn mạnh qua thời gian cùng với cộng đồng của mình. Từ lúc thành lập 
trường gần 21 năm trước đây, nay TTVHVN đã có trên dưới 700 học sinh theo học từ 
sáng đến chiều, từ lớp mẫu giáo cho đến lớp Văn Sử Địa là lớp mà các em gần như hiểu 
rành rỏi tiếng Việt và Văn Hóa Việt. Sự hợp tác tốt đẹp giữa TTVHVN và Học Khu Giáo 
Dục Westminster đã làm cho chương trình nầy ngày một thăng tiến, hoàn hảo hơn, được 
đa số cư dân quanh vùng ủng hộ, cho con em theo học ngày càng đông. TTVHVN đã đủ 
kinh nghiệm và niềm tin vào khả  năng của mình để soạn ra bộ sách giáo khoa từ lớp mẫu 
giáo đến các lớp kế tiếp. Cho đến niên khóa 2014-2015 TTVHVN đã cho phát hành sách 
giáo khoa cho các lớp mẫu giáo, lớp một và lớp hai để cho các em học tại trường mà 
không phải mua dùng các sách từ bên ngoài. 

 Đây là ba trình độ quan trọng nhất trong 
việc học Việt Ngữ của con em chúng ta. Vì ba bộ 
sách nầy bao gồm tất cả những điểm chính của 
tiếng Việt như dấu hỏi ngã, chữ cái, nguyên âm, 
phụ âm, các vần trong tiếng Việt v.v và v.v. Qua ba 
trình độ nầy, khi lên các lớp kế tiếp, chúng tôi tin 
tưởng rằng các em sẽ có đủ “hành trang” để học 
tiếp thêm tiếng Việt mà không gặp nhiều khó khăn. 
Sau sách cho lớp hai, chúng tôi dự trù sẽ phát hành 

thêm mỗi năm một sách giáo khoa, cho đến lớp 6 và lớp cao nhất tại trường là Văn-Sử-
Điạ. 
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 Với sự tin tưởng, ủng hộ và hợp tác của tất cả phụ huynh, và ngay cả của cộng 
đồng, chúng tôi nghĩ rằng các con em của chúng ta sẽ thàng công trong việc học 
tiếng Việt. Và từ đó chúng sẽ yêu mến quê hương nhiều hơn, yêu tổ quốc Việt Nam 
nhiều hơn, dù là chúng sinh ra bất kỳ ở đâu bên ngoài Việt Nam sau tháng Tư đen 
1975.  
 
 Được giáo dục bên ngoài Việt Nam, không bị các chính sách sai lầm của cộng 
sản chi phối, các con em của chúng đa đều đươc dạy bảo yêu tự do, dân chủ, tìm 
hiểu sự thật, tôn trọng lẽ phải, tinh thần tự trọng, tôn trọng nhân quyền và tuân thủ 
pháp luật công minh. Được huấn luyện để trở thành một công dân tốt cộng với tinh 
thần yêu quê hương, yêu tiếng Việt, yêu nước Việt, rồi ra các con em của chúng ta 
sẽ là một bộ phận không nhỏ trong việc xây dựng lại quê hương sau bao nhiêu năm 
tàn phá dưới chế độ Cộng Sản, tàn phá về nhân cách, về đạo đức, về tình người, về 
tình yêu đích thực cho quê hương, từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, có hình cong 
chữ S của chúng ta. 
 
 Như một nhà văn nào đó đã nói, chúng ta có nhiều quá khứ khác nhau nhưng 
tổ quốc thì chỉ có một tương lai. Đó là tương lai của văn minh đích thực, của tự do, 
dân chủ, nhân quyền và pháp quyền. Hãy cùng nhau làm việc và hướng về tương lai 
nầy cho đất nước Việt Nam. 
 

Thân Tặng Các Em Học Sinh của Trường Việt Ngữ – TTVHVN 
Orange County những ngày sắp sang Xuân Ất Mùi 2015! 
 
Võ Văn Thiệu 
Ủy Viên Giáo Dục – Ban Quản Trị 
Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam 
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 Ngày Tết Quê Em 

 Lúc ngày Tết đến, cha mẹ con dẫn nhau đi hội chợ Tết. Ở hội chợ tết, em múa 
hát với các bạn. Ba mẹ còn dẫn em đi chợ hoa Phước Lộc Thọ. Ở đó, có hoa mai, hoa 
đào, hoa lan, còn có đốt pháo thật là vui. Sáng mùng một ba mẹ chở con đi qua ông 
bà, để chúc Tết. Con được ông bà, cô bác lì xì. Con thích Tết Việt Nam nhiều lắm, tại vì 
có múa lân, đốt pháo và lì xì.      Hà Mi Nguyễn 

           Lớp 3A 

 Tết 
 Hôm nay là lễ Tết vào ngày 1 tháng 1 âm lịch. Những người 
lớn trong gia đình của con sẽ đưa lì xì cho các bé nhỏ. Mình sẽ ăn cơm 
và uống nước ngọt. Con chạy đùa với mấy chị của con. Chị Na, chị 
Lin, và em Jerry rất hớn hở và vui mừng vào ngày Tết. Sau đó gia đình 
của em sẽ đến nhà trưởng tộc để dự lễ cúng tổ tiên.           
       Jessica Sotelo 
                                                                                        Lớp 3A 

Phan Bảo Vy Katelyn 
Lớp 3A 

Náo Nức Đón Xuân 
 

 Mỗi năm, vào dịp xuân về tất cả người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đều 
náo nức chuẩn bị đón Tết cổ truyền, còn gọi là Tết Nguyên Đán. Em rất thích được đi 
chợ Tết cùng với ba mẹ em. Đường phố rất nhộn nhịp, những gian hàng bánh mứt rất 
là đông đúc người đi mua sắm, trông rất vui. Ngày đầu năm, mọi gia đình đều đến 
mừng tuổi ông bà, cha mẹ, các em được ba mẹ lì xì. 
Sau đó, cả gia đình đều quây quần bên bữa cơm đầu 
năm với món bánh chưng và bánh tét, là những món 
không thể thiếu trong những ngày Tết cổ truyền. 
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Travis Phú 
Lớp 3A 

Tết Việt Nam 
 Tết Việt Nam rất vui. 
Mọi người đi mua sắm để 
chuẩn bị cho ngày lễ Tết. Ba 
mẹ chở con đi chùa để lễ Phật. 
Ba mẹ còn làm bánh chưng, 
bánh dày để tiếp khách. Vào 
mùng một con được ba mẹ lì 
xì. Vào ngày Tết gia đình con 
rất vui và hạnh phúc. 

Shirleen Phủ 
Lớp 3A 

Tết Việt Nam 
 Tết Việt Nam rất là 
vui. Mẹ mua rất nhiều bánh 
kẹo để đãi khách. Ba thì mua 
một cây mai để chưng trước 
nhà vào ngày mùng một. Ba 
mẹ chở em đi chùa lễ Phật. 
Sau đó, ba mẹ đưa lì xì cho 
em và em trai. Vào ngày Tết 
cả nhà em rất hạnh phúc. 

Vinh Đào 
Lớp 3A 

Ngày Tết Việt Nam 
 Em rất thích ngày Tết 
Việt Nam vì em được lì xì. 
Em phải chúc sức khỏe ông 
bà, cha mẹ, rồi em mới được 
lì xì. Em để dành tiền lì xì để 
mua đồ chơi mới. Em thích 
ngày Tết vì em được đi hội 
chợ. Con thích chơi các trò 
chơi ở hội chợ nhất là tuột từ 
trên cao. 

Kelly Mac 
Lớp 3B 

Tết 
 Cứ mỗi năm là em mong được tết đến. Có tết, em được đi chợ hoa, ăn nhiều bánh mứt và lì 
xì. Em cũng được chúc tết ông bà, đi chùa với ba mẹ và xem múa lân, đốt pháo thật là vui. Vì vậy, 
hằng năm em mong tết lại mau đến. 

Hồng Vy 
Lớp 3C 

Tết Việt Nam 
 Cứ vào mỗi năm dịp Tết 
em cùng gia đình đi chợ hoa tết. 
Em rất thích mặc áo dài vì khi 
tết đến là mẹ em bảo mặc áo dài 
để đi viếng chùa lạy Phật, vì đó 
là truyền thống của người Việt 
Nam ta. Hàng năm cứ vào dịp 
Tết đến là bà ngoại em thường 
làm bánh chưng và bánh tét. Em 
rất thích Tết Việt Nam vì tết đến 
là hội sinh viên tổ chức hội chợ 
Tết em cùng gia đình đến vui 
chơi. Cứ vào dịp Tết đến thì gia 
đình em tụ họp rất đông để cùng 
lạy ông bà tổ tiên. Em rất thích 
Tết Việt Nam vì tết đến em 
cùng các em được nhiều bao lì 
xì. 

Cát Tường 
Lớp 3C 

Tết Việt Nam 
 Mỗi năm khi Tết đến 
em rất vui vì đây là dịp cho 
gia đình sum họp với nhau. 
Mọi người mặc đồ đẹp đi nhà 
thờ. Gia đình con đi Phúc 
Lộc Thọ để mua hoa mai. 
Vào dịp Tết, con cùng thầy 
múa lân và nghe pháo nổ. 
Mỗi nơi con đi chúc tết, con 
được cho một bao lì xì. Thời 
tiết mùa xuân đẹp lắm và 
nhiều hoa nở đẹp. Ngày Tết 
gia đình con thường ăn bánh 
tét, củ kiệu, dưa hấu, giò thũ, 
thịt kho tàu và rất nhiều bánh 
mức. Ngày Tết là dịp con 
nhớ đến nước Việt Nam là 
nơi con đã sinh ra.  

Lynn Trần 
Lớp 3C 

Tết Nguyên Đán 
 Tết Nguyên Đán là một lễ rất 
lớn của người Việt Nam. Tết là bắt đầu 
cho một năm mới và kết thúc của một 
năm cũ đã trôi qua. Trong những ngày 
cuối năm gia đình em rất bận rộn, nhất 
là cha mẹ em. Sau giờ làm việc, mẹ 
phải đi chợ mua bánh tét và thức ăn về 
nhà. Mẹ loay hoay lo việc bếp núc. Cha 
em phải dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng 
lại bàn thờ. Em luôn luôn ân cần với 
cha mẹ trong ngày này. Ngày đầu năm 
chúng em đi chúc Tết ông bà trong 
chiếc áo dài truyền thống Việt Nam. Em 
rất hồi hộp và vui mừng khi nhận được 
bao lì xì đỏ thắm. Tết là một dịp để 
chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ 
tiên, ông bà. Đồng thời chúng em được 
vui chơi giải trí sau những ngày học ở 
trường. 
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Mỗi năm, gia đình con đều cùng nhau sửa soạn đón Tết. Con 
giúp mẹ quét dọn nhà cửa và giặt giũ quần áo. Khi tới ngày Tết, 

con và hai em mặc áo dài rất là đẹp. Ba chở cả nhà đi lễ đầu năm. Con cầu nguyện cho 
mọi người trong gia đình được bình an và mạnh khỏe. Sau đó, con đi đến nhà ông bà ngoại 
để chúc Tết. Khi con vào nhà, con chào ông bà, các bác, cô, chú và cậu. Mọi người cùng 
nhau đọc kinh cầu nguyện cho ông bà tổ tiên. Kế đến, con giúp các bác xếp bàn và mang 
đồ ăn ra. Khi ăn xong, mọi người lần lượt chúc Tết ông bà và được ông bà lì xì. Cầm lì xì 
trong tay, ai cũng vui vẻ bắt đầu chơi, lô tô rồi cờ cá ngựa. Con dạy các em nhỏ trong họ 
chơi lô tô với con. Không khí trong gia tộc thật ấm cúng và hạnh phúc. Tết là một ngày 
lễ thật long trọng và đặc biệt với con. Vì có ngày Tết, mọi người trong gia tộc của con 
được cơ hội gặp gỡ và gần gũi với nhau hơn.   
       Trần Uyên Chi Celina 
        Lớp 4A 

Britney Nguyễn 
Lớp 4B 

Ngày Tết Của Em 
 Ngày Tết là lễ em rất thích. Buổi 
sáng ngày Tết, em thức dậy, mặc áo dài, và 
mẹ giúp em làm tóc đẹp. Sau đó, cả gia đình 
em đi nhà ông bà để chúc ông bà và những gia 
đình khác. Trong thời gian này, em được nhiều 
tiền lì xì. Sau khi chúc Tết xong, cha mẹ em 
dẫn em đi hội chợ. Ở đó, em thấy múa lân, đốt 
pháo bông, và nhiều hoa đẹp. Em cũng được 
mua đồ chơi và ăn nhiều kẹo và bánh ngon. 
Sau đó, gia đình em trở về nhà ông bà một lần 
nữa. Cha mẹ em thích chơi lô tô và đánh bài. 
Còn em, em thích chơi với anh em họ. Lúc trời 
tối thiệt tối, gia đình em mới đi về. Vào giường 
ngủ rồi, em vẫn nhớ ngày vui của em hôm nay. 
Tết rất là vui.  

Vina Trâm Nguyễn 
Lớp 4B 

Tết Nguyên Đán 
 Tết Nguyên Đán là một ngày lễ lớn 
theo phong tục của người Việt Nam để 
mừng một năm mới. Mọi người nhộn nhịp 
chuẩn bị đón Tết. Như nhiều người Việt 
Nam khác, mẹ em mua vài nhánh hoa mai 
và mấy chậu cúc vàng để trang hoàng nhà 
cửa. Mẹ em còn mua sắm, chưng bánh tét 
bày lên bàn thờ để cúng ông bà và tổ tiên. 
Nhìn thấy hoa mai vàng nở rộ và bánh tét 
trên bàn thờ, em cảm thấy nôn nao đón 
chào Tết. Vào ngày Tết, mọi người mặc áo 
quần mới. Con nít thì mặc áo dài màu sắc 
rất là đẹp. Ngày Tết, những người nhỏ tuổi 
được nhận bao lì xì khi đã nói lời chúc Tết. 
Tết Nguyên Đán rất vui và nhộn nhịp. 
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Nguyễn Thảo Mimi 
Lớp 4B 
  Vào ngày Tết Việt Nam, ba mẹ thường dẫn anh Hiếu và em đi chơi hội chợ 
Tết. Anh và em rất thích ăn bánh dày và bánh chưng. Hội chợ Tết rất nhộn nhịp và 
đông vui với nhiều gian hàng trò chơi và gian hàng ăn uống. Em rất thích coi múa lân và 
ông Địa mập phì luôn luôn làm em cười. Ngày Tết Việt Nam ở Little Sài Gòn, người ta 
đốt pháo khắp nơi. Tiếng pháo nổ vang trời. Em nghe thấy tiếng cười và tiếng chúc tụng 
mọi nơi. Sáng mùng một Tết, ba mẹ chở em đến thăm ông bà nội và ông bà ngoại để chúc 
Tết. Em chúc ông bà sống lâu trăm tuổi và luôn vui khỏe. Ông bà lì xì cho em và anh 
Hiếu rất nhiều tiền. Khi về nhà, em và anh Hiếu thường hay chơi bầu cua cá cọp với các 
anh chị em họ hàng thật đông vui. Buổi trưa, chúng em được ăn tiệc Tết với những món 
ăn Việt Nam thật là ngon miệng. Sau đó, chúng em được ông bà kể chuyện về ngày Tết 
cổ truyền ở Việt Nam. Em rất thích ngày Tết Việt Nam vì đây là dịp mọi người sum họp 
thật đông vui. Em thầm cám ơn cô thầy đã dạy em tiếng Việt để vào ngày Tết, em có thể 
chúc Tết gia đình em và mọi người bằng tiếng Việt Nam. 

Trisha Nguyễn 
Lớp 4B 

Ngày Tết 
 

 Tết đã đến! Một năm cũ sẽ trôi qua để bắt đầu một năm mới hạnh phúc và vui vẻ. Vào ngày đầu 

năm mới, mọi người chúc nhau một năm mới nhiều may mắn. Nhiều người còn đi nhà thờ hoặc chùa tùy 

thuộc vào tôn giáo. Riêng con, con được nhận lì xì và chào mừng ngày Tết Nguyên Đán cùng với gia đình. 

Con hay chúc ba mẹ con “Một năm mới hạnh phúc và an khang thịnh vượng”, và con thầm cám ơn ba mẹ 

đã cho tất cả mọi thứ. Sau đó mẹ đưa con và chị đến chùa để cúng Phật và cầu nguyện cho gia đình. Con 

còn được mặc áo dài rất đẹp. Gia đình con tụ tập lại với nhau để chào mừng ngày Tết. Trên bàn ăn có bánh 

chưng và nhiều món ăn Việt Nam. Hoa cúc và hoa mai vàng được chưng cả trong nhà và trên bàn thờ rất 

đẹp. Con thích chúc Tết ông bà và gia đình để nhận bao lì xì. Ngày tết rất vui! Chúc mừng năm mới! 
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Lê Nhi, Lớp 4C 
Tết Nguyên Đán 

 Em rất thích ngày Tết Nguyên Đán. Mỗi năm, vào những ngày Tết, gia đình em quây quần bên nhau 
chúc thọ ông bà, ba mẹ và các cô chú để được tiền lì xì trong bao màu đỏ. Sau đó em chơi bầu cua và lô tô với các 
anh chị em họ của em. Ai thắng thì sẽ được rất nhiều tiền. Em được ăn những món ăn, ngon như bánh tét, 
bánh chưng, thịt kho và bánh mứt. Em thích ngày Tết Nguyên Đán vì em được mặc áo dài để đi chùa với ba mẹ, 
vui chơi và có tiền lì xì. 

Ngô Tất Vinh Preston, Lớp 4C 
Tết Việt Nam 

 Mỗi năm, vào ngày Tết, gia đình của em tụ tập ở nhà của em để ăn Tết. Ngày đầu năm các 
em xếp hàng để chúc Tết và được các cô, chú, bác, dì lì xì. Sau đó cả gia đình đi chùa lễ Phật và cầu 
nguyện. Sau khi đi chùa, cả nhà quây quần ở nhà của em để ăn bánh chưng, dưa món, bánh mứt và 
trò chuyện. Em rất thích ngày Tết Việt Nam vì em có dịp gặp mặt các cô, chú, bác, dì, và anh chị em 
họ trong gia đình em. 

Tết 
 Con biết Tết sắp đến khi con thấy chợ Việt Nam bắt đầu bán hoa mai, hoa cúc, hoa lan, 
kẹo mứt, bánh chưng và bánh tét. Con thích nhất là mứt dừa và kẹo đậu phụng. Mẹ con hay mua 
hoa mai để trang hoàng cho Tết. Con thường giúp mẹ treo phong bì đô trên cây mai. Mẹ con 
dạy con mấy câu chúc Tết để con được nhiều lì xì. Khi con chúc tết, “Tiền vô như nước, Tiền ra 
nhô giöt”, thì ai cũng cười thật to. Tết con được nhiều tiền lì xì nên con rất thích Tết đến. Ngày 
mùng một Tết con mặc áo dài đi chùa hái lộc và thắp nhang cho ông bà. Mẹ con cũng dạy con 
về truyền thống xin xâm khi lắc cái lö cho ra quẻ đầu năm. Đối với 
con, Tết có nhiều ý nghïa đặc biệt và kỷ niệm đẹp trong những ngày 
tháng con lớn lên. Mai sau cho dù con trưởng thành nhưng Tết luôn 
mãi là những thời gian mà con mãi luôn ghi nhớ và giữ gìn trong 
tâm hồn và ký ức. 

Thiên Vân 
Lớp 5A 
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Britney Phan 
Lớp 5B 

Ngày Tết 
 Vào những dịp cuối năm, mọi người đều nô nức chuẩn bị đón Tết. Đêm giao thừa, 
cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng, bánh tét. Và đầu năm mới, chúng em được mặc 
những bộ quần áo mới mà mẹ mua để đi đến chúc Tết ông bà. Chúng em luôn được ông bà 
lì xì và sau đó, cả nhà quây quần với bữa cơm đầu năm cùng với bánh chưng và bánh tét. 
Ngày tết nhà nào cũng chưng hoa đào và hoa mai rất đẹp, có nhiều nơi còn có múa lân 
nữa. Chúc Tết xong chúng em được ba mẹ đưa đi hội chợ hay đi đến những khu vui chơi, 
ở đó họ tổ chức những chương trình đặc biệt cho ngày Tết rất là vui. Ai cũng mong Tết 
đến để gia đình được đoàn tụ và vui vẻ.  

Julia Đỗ 
Lớp 5B 

Tết Nguyên Đán 
 Ngày Tết Nguyên Đán là một ngày rất quan trọng trong gia đình em. Mỗi năm vào 
ngày này, các bác, cô chú, ông bà, anh chị em gặp nhau tại nhà bác lớn nhất của em. Trước 
khi ăn, mọi người lạy tổ tiên. Sau đó, cả nhà được ăn. Có rất nhiều món ăn thơm ngon như 
thịt kho và dưa chua, mứt, dưa hấu, và bánh chưng. Mọi người ăn, nói chuyện, và cười vui 
vẻ. Các cháu mặc áo dài đủ màu, đứng chung quanh bà. Bà chúc em học giỏi, ngoan ngoãn, 
và khỏe mạnh. Em chúc bà sống lâu trăm tuổi, mạnh khỏe, và phát tài. Sau đó, em được 
tặng một bao lì xì. Kế đến, em chúc Tết bác, cô, chú, cậu, mợ. Ai cũng chúc em và cho em 
lì xì. Tết Nguyên Đán là một ngày rất vui. Ngày này là đầu tiên của một năm mới. Em rất 
thích ngày này vì được vui chơi cùng anh chị em, gặp mặt đông đủ mọi người, ăn bánh 
chưng, mặc áo dài, và nhận lì xì. 

Nguyễn Việt Anh 
Lớp 5B 

Tết của Gia Đình Em 
 

 Trước ngày Tết, bố em dọn dẹp bàn thờ, trưng bày trái cây, đèn cầy, và bông hoa. 
Khi đêm 30 giao thừa tới, gia đình em thắp nhang trên bàn thờ cầu nguyện cho ông bà. 
Sáng mùng một Tết, gia đình em đi đến nhà ông bà ngoại để chúc Tết. Cả nhà em đều mặc 
áo dài, khăn đóng chụp hình kỷ niệm. Sau khi chúc Tết, em được tiền lì xì. Buổi chiều, gia 
đình em đi lễ nhà thờ, cầu nguyện và đón mừng năm mới cho mọi sự được bình an. Tan lễ, 
gia đình em quây quần, ăn uống, có bánh chưng, bánh tét, dưa món, thịt kho nước dừa. Mẹ 
xẻ dưa hấu để ăn tráng miệng. Tết năm nào cũng vậy, gia đình em xum họp bên nhau, thật 
là ý nghĩa và ấm áp. Tết Việt Nam đặc biệt quá, em không bao giờ quên. 
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 Sotelo Kimberle, Lớp 5B 

Tết Nguyên Đán 
 Hôm nay là ngày Tết và gia đình của con vội vàng để trang trí nhà và 
nấu ăn cho tối nay. Vào ngày Tết mỗi người đều qua nhà con để ăn mừng lễ 
Tết. Cậu, mợ, cô, chú, bác, thím, dì, ai cũng tới hết. Bây giờ mẹ con đang nấu 
cơm và thịt gà. Vào Tết mình hay ăn bánh chưng, xôi và mứt mẹ mua ở 
ngoài chợ. Khi mỗi người qua, con cảm thấy vui vẻ tại vì con có thể ăn nhiều 
món ngon và chơi với mấy chị nữa. Mấy bác cũng nói chuyện và cười đùa với 
nhau. Sau khi ăn xong, gia đình con sẽ bắt đầu đưa lì xì cho mỗi người. Con 
phải nói những lời chúc mừng năm mới trước khi được lãnh lì xì. Năm trước 
con lãnh được khoảng một trăm đồng. Năm nay, con hy vọng là sẽ được 
nhiều hơn một trăm đồng. Lãnh tiền xong là mấy chị và anh sẽ chơi bầu cua 
cá cọp trước khi đi về. Khuya rồi, mọi người bắt đầu đi về và lễ Tết chấm dứt. 

 Đỗ Phan Helene, Lớp 6A 

Ngày Tết 
 

 Hôm nay là ngày mồng một Tết. Em thức dậy sớm để mặc quần áo 
mới và mang túi xách để đi mừng tuổi ông bà. Trên đường đi đến nhà ông 
ngoại, em cảm thấy nôn nao trong lòng vì được gặp tất cả mọi người trong 
gia đình và được nhận tiền lì xì. Khi đã đến nhà ông ngoại, em được gặp các 
cô, chú, dì, thím, cậu…và các anh chị em. Sau khi chúc Tết ông bà, em lần 
lượt chúc các bác, dì, dượng…Mỗi lần chúc Tết xong, em đều được nhận bao 
lì xì. Khi được bao lì xì, em bỏ vào túi xách của em. Sau khi chúc Tết gia đình 
xong, em đến nhà bạn bè và ăn bánh mứt. Sau đó, cùng bạn bè và gia đình 
em đi xem múa lân, đốt pháo, và nhiều thứ nữa. Em rất thích ngày Tết và 
em mong năm tới em được có một ngày Tết vui vẻ giống như hôm nay. 
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Chợ Hoa Tết 

 Xuân về, Tết đến, chợ hoa Phước Lộc Thọ được coi là chợ hoa lớn nhất được đông đảo bà 

con người Việt trong vùng Little Sài Gòn đến để mua chuẩn bị Tết. Còn 3 tuần nữa là Tết, các lều 

trước Phước Lộc Thọ đã được dựng lên và bày bán tất cả mọi thứ cho ngày Tết. Nào là bánh kẹo, trái 

cây, cây cảnh và các loại hoa. Hoa tết trưng bày bán rất nhiều, nào là hoa cúc vàng tươi, hoa hồng đỏ 

thắm, rồi hoa lưu ly tím, hoa huệ trắng, hoa lay ơn, và nhiều nhất là hoa đào, hoa mai, hoa lan đủ 

loại. Không chỉ có hoa thật mà ở đây còn có bán hoa giả, hoa nhựa, hoa giấy, hoa lụa trông giống y 

như hoa thật, cạnh đó là lều bán cây cảnh như cây quít, cây quất đầy trái nặng trĩu màu vàng cam, 

cây tài lộc xanh om, ngoài ra còn bày bán những bình đựng hoa đủ cỡ lớn nhỏ, đồ chơi cho trẻ em, 

bao lì xì. Pháo Tết, trái cây để cúng bàn thờ tổ tiên như mãng cầu, dừa xiêm, đu đủ, xoài, quít, 

bưởi…Không thiếu thứ nào. Đi quanh chợ một vòng mà đã hơn 10 giờ 

khuya rồi. Em tạm biệt chợ hoa và hẹn chợ năm sau. Em rất thích đi chợ 

hoa Tết và đây là nơi tập trung tất cả các loại hoa đẹp của mùa xuân. 

Diane Trần 
Lớp 6A 

 
Ngày Tết 

 Ngày Tết Nguyên Đán đến rồi! Mọi nhà khắp nơi bận rộn dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ để 

chào đón năm mới. Ở sau vườn nhà, em có nhiều hoa tươi mới nở trông thật đẹp. Sáng sớm khi em 

thức dậy, thấy mọi người nói cười vui vẻ. Ai ai cũng mặc áo quần mới, rồi đi thăm họ hàng nội ngoại 

và quây quần bên nhau. Trong dịp Tết, các em, các cháu đến chúc Tết ông bà, và nhận lì xì. Trong 

ngày đó, mọi người cũng ăn những món như là mứt. Mứt có nhiều loại khác nhau, như là mứt gừng, 

mứt bí, mứt dừa…Tại Việt Nam, mọi người cũng ăn Tết truyền thống như tại Hoa Kỳ. Nhưng tại 

Việt Nam nhiều người cũng làm bánh tét và bánh chưng để ăn vào dịp này. Em cảm thấy vui trong 

ba ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt. Em mong một ngày nào sẽ về ăn Tết trên quê hương Việt 

Nam.      Huỳnh Đặng Kim Quyên 

       Lớp 6A 

Mùa Xuân 
 Mùa xuân bắt đầu từ tháng giêng đến tháng ba. Khi mùa xuân 

đến, bông hoa đua nở ở trong vườn. Bầu trời màu xanh và chim sẻ ca 

hát “chiếp, chiếp”. Trong mùa xuân, thời gian bắt đầu dài ra và có 

nhiều ánh nắng hơn. Thời tiết của mùa xuân ấm áp, không giống mùa 

đông lúc nào cũng lạnh. Mùa xuân cũng là lúc mà mấy con thú có con rất dễ thương. Bức tranh mùa 

xuân mang đến niềm vui cho tất cả mọi người và cho gia đình em.  

Mạnh Đào 
Lớp 6A 
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Tô Lan Kathy 
Lớp 6A 
 Chợ Hoa ngày Tết là nét đẹp 
truyền thống của dân tộc. Cứ mỗi lần tết 
đến, trong nhà mỗi người không thể nào 
thiếu hoa. Như đã thành lệ, ngày hai 
mươi ba tháng chạp, chợ hoa tết ở khu 
Phước Lộc Thọ lại nhộn nhịp hẳn lên. Em 
được đi cùng ba mẹ và chị của em đến 
chợ hoa thưởng thức những cây cảnh và 
các loại hoa cúc vàng, hoa đào, quất, 
thược dược, lay ơn, mào gà, hoa mai, và 
hoa lan…Mẹ em rất thích hoa lan thường 
mua về chưng vào dịp Tết, dù xa quê 
hương nhưng người Việt ở hải ngoại vẫn 
giữ truyền thống chợ hoa của ngày Tết 

Trần T Khanh 
Lớp 6A 
 Mỗi dịp xuân về, gia đình em thường 
đến Phước Lộc Thọ  để du xuân. Em thích 
nhất là chợ hoa. Ở đây, người ta bán rất 
nhiều loại hoa đủ màu sắc rực rỡ. Hoa mai, 
hoa vạn thọ, hoa anh đào. Em thích nhất 
màu hoa anh đào quyến rũ. Em xin phép ba 
mẹ cho em mua một cây nho nhỏ mang về 
trưng vào những ngày xuân. Hết xuân, ba 
mẹ em mang trồng trong vườn và chăm sóc. 
Đã 2 năm trôi qua nhưng hoa không nở, cây 
khẳng khiu nhưng em vẫn còn yêu nó. Em 
nghĩ em sẽ giúp ba mẹ để chăm sóc cây ấy. 
Khi cấy ấy biết được em yêu nó, nó sẽ ra 
hoa.  

Nguyễn Khôi Justin 
Lớp 6A 
 Vào dịp Tết, hoa mai vàng cùng với bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành là những thứ 
không thể thiếu trong các gia đình ở miền Nam. Ở miền quê, người ta thường trồng mai ở 
sân trước, đến Tết cắt vài cành đẹp nhất đem cắm vào lọ trên bàn thờ, còn cây mai vàng 
khoe sắc đứng ở giữa sân như một sứ giả của mùa xuân, thông điệp của niềm vui, hạnh 
phúc đến cho mọi nhà nhân dịp năm mới. Những khi tiết trời lành lạnh ngồi bên cạnh bếp 
lửa hồng và nồi bánh tét, hương mai thoang thoảng, cảm giác ấm áp đến kỳ lạ. Do đó Mai 
đối với miền Nam cũng như Đào đối với miền Bắc là những loài hoa gắn liền với văn hóa 
dân tộc. Nó thân thiết, gần gũi, gắn bó với con người đất Việt. 
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Tả Cảnh Chợ Hoa Ngày Tết 
 Mùa đông lạnh lẽo đi qua 
nhường cho nàng xuân mới bước về. 
Sau giấc ngủ dài cây cối vươn mình 

thức giấc, đâm chồi nảy lộc những nụ hoa bé nhỏ xinh xinh núp trong chùm lá non 
xanh báo hiệu cho mùa xuân mới. Xuân đến cũng là lúc các loài hoa đẹp các nơi được 
mang về thi nhau ở chợ xuân ngày Tết. Nói đến mùa xuân là ta liên tưởng đến hoa. 
Thật vậy xuân về đi đến đâu ta cũng nhìn thấy mọi vật như bừng tỉnh thay da đổi thịt. 
Người người đua nhau đi mua sắm cho ngày Tết. Chuẩn bị nào là bánh mứt, thức ăn, 
hoa cho nhà cửa đẹp đẽ khang trang để mong được một năm may mắn về mọi mặt. Ở 
chợ hoa là nơi đông vui và nhộn nhịp nhất. Có gia đình cả chục người ông bà cha mẹ 
và cả con cháu cùng nhau đi ngắm chợ hoa để thưởng thức vẻ đẹp của tạo hóa đã 
ban tặng cho các loài hoa. Không bút mực nào có thể diễn tả được hết nét đẹp của 
các loài hoa. Nét cao sang quý phái của hoa hồng. Rực rỡ khoe sắc vàng tươi của các 
nàng hoa cúc. Đi dạo chợ hoa ngày Tết mọi người như đi lạc vào một vùng hoa say 
mê nhìn thỏa thích. Em được đi theo mẹ và gia đình đi chợ hoa. Muôn màu muôn sắc 
thật là rực rỡ. 

        Vũ Nguyễn Vân Anh, Lớp 6A 

Tạ Kim Lynne 
Lớp 3A 

Tết Việt Nam 
 Tết là một trong những ngày lễ mà con thích nhất. Hằng năm, sau khi đón lễ Giáng Sinh xong, 
con đếm từng ngày chờ đến Tết Việt Nam. Trước Tết vài tuần, mẹ con thường rất bận rộn để chuẩn bị 
các món ăn cho ngày Tết. Mẹ con thường làm bánh tét, bánh chưng, dưa món, mứt dừa, mứt gừng, nem 
chả và nhiều món ăn khác mà cả nhà thích. Đây là những món ăn Việt Nam, mẹ chî làm vào dịp Tết, mà 
ngày thường mẹ không có nhiều giờ để làm. Cả nhà cũng giúp nhau dön dẹp nhà cửa. Ông ngoại thường 
lau chùi bàn thờ ông bà để cúng tổ tiên. Vào ngày ba mươi Tết, ba mẹ và ông ngoại thường cúng rước 
ông bà với nhiều món ăn ngon. Bàn thờ ông bà được bày biện nhiều loại trái cây và hoa tươi. Sáng mồng 
một Tết cả nhà cùng thức dậy sớm để chuẩn bị đón Tết. Con được mặc áo dài mới để chúc Tết ông bà, 
chú bác, cô dì, cha mẹ và nhận được nhiều bao lì xì đô. Ba mẹ dẫn con đi hội chợ Tết 
cùng với nhiều anh chị em hö rất vui. Tết Việt Nam giúp con luôn nhớ con là người Việt 
Nam, và nhớ về cội nguồn của mình. 
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 Mỗi lần bước vào ngưỡng cửa trường đại học, tôi lại thấy nao nao trong 
lòng.  Một cái gì mới lạ đang chờ đón tôi ở đó.  Tôi sẽ được học hỏi, khám phá 
nhiều điều hay và thú vị.  Trường Đại Học Long Beach năm nay sẽ chào đón 
nhiều khóa sinh đến từ nhiều nơi gần xa cho Khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp 
Sư Phạm Kỳ 26.  Tôi trông chờ từng ngày để được tham dự khóa tu nghiệp sư 
phạm này.  Sư phạm là ngành tôi yêu thích.  Tôi vẫn còn nhớ lời của Ba tôi 
thường nhắc nhở tôi rằng: “Để trở thành một nhà sư phạm đúng nghĩa của nó, 
con phải luôn luôn học hỏi không ngừng.  Không những chỉ học về kiến thức 
sư phạm mà còn phải học hỏi kinh nghiệm giảng dạy của bạn đồng nghiệp, của 
thầy cô mình và còn phải học từ học sinh của con nữa.”  Những lời dạy của Ba 
tôi đã in sâu vào tâm thức tôi và tôi luôn luôn rất vui khi có cơ hội học hỏi trao 
dồi cho ngành mà tôi yêu thích. 

 Khóa tu nghiệp sư phạm năm nay tôi được Ban Quản Trị nhà trường gửi đi tham dự.  Một 
thành viên mới của trường được huấn luyện để làm mới kiến thức cũ và hội nhập vào sự chuyển mình 
của chương trình Việt Ngữ tại hải ngoại.  Khi nhận được lịch trình học và chương trình giảng dạy của 
ban tổ chức, tôi vui rộn lên vì có quá nhiều đề tài hay và lớp nào tôi cũng muốn ghi danh.  Tôi thầm 
cám ơn Ban Quản Trị đã cho tôi tham gia khóa tu nghiệp năm nay.  Chắc chắn tôi sẽ gặt hái được 
nhiều điều bổ ích từ những lớp học này. 
 Kho tàng ngôn ngữ Việt phong phú và đa màu sắc: âm, thanh, chữ, ngữ âm, ngữ vựng, thổ 
ngữ, chữ Nôm, chữ Hán, từ Hán-Việt tân, từ Hán-Việt cổ và còn ngôn ngữ trong văn chương, ngôn 
ngữ thực dụng, v..v…mà tôi tưởng chừng như không bao giờ có thể học hết được.  Tôi chọn cho mình 
bước mở đầu về đại cương văn hóa Việt.  Lớp Đại Cương Văn Hóa Việt được truyền đạt thật sinh 
động và không kém phần hóm hỉnh của thầy Quyên Di đã cho tôi hiểu rõ thêm về nguồn gốc của văn 
hóa Việt một cách sâu sắc hơn.   
Tôi được ôn lại “Những Nguyên Tắc Sư Phạm Căn Bản” mà một nhà giáo không nên chểnh mảng.  
Thầy Văn Tường đã chia sẽ kinh nghiệm giảng dạy quí báu từ tác phong trên bục giảng đến cả tư cách 
một giáo viên nơi công cộng: ân cần, nhã nhặn, ôn hòa và không kém phần lịch thiệp. 
Tôi thích nhất là lớp “Tâm Lý Trẻ Em và Điều Hành Lớp Học” của bác sĩ Xuyến Đông và cô Diệu 
Quyên.  Phương châm giảng dạy của tôi là ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu và khó quên.  Vì vậy, tôi luôn 
tìm hiểu tâm lý các em để giúp các em học ít hiểu nhiều và dễ nhớ.  Bác sĩ Xuyến Đông đã cho tôi 
thêm nhiều kiến thức về sự phát triển bộ não của trẻ em, để từ đó tôi có thể ứng dụng và điều hành lớp 
học một cách hiệu quả hơn.  Tôi còn học thêm được tấm lòng yêu trẻ, yêu nghề của cô Diệu Quyên và 
sự điều hành khéo léo của cô đối với những học sinh ngỗ nghịch. 
Lớp học nào cũng mang đến nhiều hứng thú cho tôi và nhiều niềm vui khi lãnh hội được tâm tư, ngụ ý 
của giảng viên muốn truyền đạt.  Thầy Trần Chấn Trí rất khéo léo và khôi hài khi phân tích ngữ vựng 
trong tiếng Việt.  Nếu không tham dự lớp này, tôi suýt đã theo trào lưu của thời đại mà sử dụng danh 
từ thành động từ một cách vô tư và tùy tiện. 

Được sinh ra và lớn lên trong nôi tiếng Việt, đôi khi mình cứ tưởng là mình đã thông thạo 
tiếng Việt.  Nếu không có những lớp huấn luyện giảng dạy này, tôi không có cơ hội đo lường và tự 
sửa mình.  Tôi cảm thấy thời gian qua nhanh và ước gì khóa học có thể kéo dài thêm để tôi có thể 
lãnh hội thêm nhiều điều mới nửa.  Tôi tự nhủ sẽ không bỏ qua bất cứ đề tài huấn luyện mới nào cho 
những khóa học sắp tới. 
           Cô Võ Kim Loan  
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Hà Mi Nguyễn 
Lớp 3A 

Mẹ Em 
 Mẹ em là người đặc biệt nhất trong cuộc đời của em. Đây là 
những điều mẹ em làm: Mẹ em nấu ăn mỗi ngày, giúp em làm bài 
và đi mua sắm. Mẹ em thích mua sắm nhiều lắm! Mẹ em nấu ăn 
ngon lắm. Mẹ đùa với em, mẹ làm em cười lúc em buồn, giúp em 
đứng dậy lúc em té. Mẹ lo cho em lúc em bị bệnh. Em và mẹ đi chơi ngày lễ mẹ. Mẹ em 
là hiền nhất hơn các mẹ khác. Em thương mẹ em nhiều lắm. 

Phan Lê Andrew 
Lớp 3B 

Gia Đình Của Em 
 Gia đình của em gồm có ba mẹ, em gái của em và em. Mẹ em là người nội trợ. Chỉ có ba 
của em đi làm để nuôi gia đình của em. Ba của em đi làm từ sáng sớm, đến tối mới về nhà. Chỉ 
có một ngày chủ nhật, ba của em mới được nghỉ ở nhà. Em rất là thương ba của em tại vì ba 
của em không chỉ làm việc vất vả để nuôi gia đình, mà người còn dành thời gian dạy dỗ em và 
em gái của em học hành. Người còn dành thời gian để đưa cả gia đình đi chơi vào những dịp 
nghỉ lễ. Ba của em luôn là thần tượng của em và em gái của em. 
 Em gái của em đang học lớp một trong trường Mỹ, và học lớp mẫu giáo tại trường Việt 
Ngữ này. Em là anh hai, nên em rất thương em gái của em. Bởi vì, người ta thường nói: “Anh em 
cùng đào, cùng nhau thân thiết khác nào tay chân.” Em gái của em rất là dễ thương và thông 
mình. Em cũng rất thương anh hai của mình. Anh em của em học những điều trên là nhờ vào 
công ơn dạy dỗ hàng ngày của ba em, và đặc biệt là mẹ của em. 
 Mẹ của em tuy chỉ ở nhà làm nội trợ, nhưng tình thương, yêu thương của mẹ không sao 
kể xiết. Mẹ lo lắng cho cả nhà từng bữa ăn, giấc ngủ, và chăm sóc mỗi khi em đau ốm. Ngoài 
việc chăm sóc gia đình, đưa đón con đi học, mẹ còn lo dạy dỗ việc học hành cho anh em của em. 
Tuy em không ở chung với ông bà, nhưng em luôn biết thương yêu và kính trọng, lễ phép với 
ông bà. Đó là nhờ sự gần gũi, bảo ban dạy dỗ hàng ngày của mẹ. 
 Em cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc khi bên cạnh lúc nào cũng có mẹ của mình. 
Được sống trong một gia đình đầm ấm, hạnh phúc như hiện tại, em luôn tự hứa với mình sẽ cố 
gắng chăm chỉ học hành giỏi giang để làm vui lòng ba mẹ, ông 
bà. Bởi vì: 
 “Mẹ em dậy sớm thức khuya, 
 Gia đình con cái mọi bề chăm lo 
   Chúng em áo ấm cơm no 
 Công cha, nghĩa mẹ thật to bằng trời.” 
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Phạm James 
Lớp 6A 

Cảm Nghĩ Về Mùa Đông 

 Mọi năm, tới tháng mười hai, mặt trời lặn xuống sớm hơn, 

và gió thổi rất là lạnh. Trên trường và ở nhà, mọi người đã bắt 

đầu chuẩn bị cho lễ Nô En. Mùa đông năm nay, mây mang về 

nhiều màu xám, và mưa xuống rất là mạnh. Cây rụng lá, cây 

bông rụng hoa. Con chim ít bay và hót ít hơn, vì là thời tiết lạnh 

quá. Thỉnh thoảng vào buổi sáng, sương xuống mù mịt đến nỗi không thể thấy rõ mọi thứ. Khi vào 

mùa đông thường có những ngày  nghỉ lễ thật dài. Em dùng thời gian đó để ôn bài, đi thăm bạn bè. 

Những thời gian này, thầy cô thường cho bài tập nhiều hơn vì sẽ có nhiều thời gian để hoàn tất bài 

tập tốt hơn. Ngoài những lúc phụ giúp cha mẹ làm xong công việc nhà, em thích nhất là được đi 

chơi với bạn và được nghỉ hơn mọi ngày. Thật là thích. Không khí ở trường học trước khi lễ cảm 

thấy vui vẻ. Trong lớp, thầy giáo rất là bận rộn chuẩn bị soạn bài mới cho năm sau. Bạn bè trao đổi 

quà cho nhau. Ở nhà mẹ và chúng em dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ và trang trí nhà cửa thật là đẹp. 

Em rất là thích mùa đông vì có những ngày lễ thật là vui, ấm áp bên người thân và gia đình. Cầu 

chúc cho tất cả thầy cô và bạn bè cùng mọi người có những ngày lễ thật là vui. 

Jeslyn Trần 
Lớp 2B 
 Vào dịp lễ Tạ Ơn, tôi cùng gia đình đi nghỉ ở Las Vegas. Đó là một kỳ nghỉ rất tuyệt vời. Ba tôi 
đã lái xe bốn giờ đồng hồ ở nhà cậu tôi. Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi đi ăn buffet. Sáng hôm sau, chúng tôi 
đi ăn phở rồi ghé đến sòng bài Circus Circus để coi xiếc. Các màn trình diễn rất thú vị. Rồi chúng tôi đi dạo 
trên phố của Las Vegas. Khi trời tối, chúng tôi đã thưởng thức múa nước và núi lửa. Có rất nhiều khách du 
lịch đi cùng với chúng tôi. Các khách sạn ở Las Vegas rất tráng lệ và nguy nga. Tôi đã chụp rất nhiều 
hình để làm kỷ niệm. Thật là một chuyến đi chơi thú vị. 

Jessica 
Lớp 2B 

Lễ Tạ Ơn 
 Mùa lễ Tạ Ơn em được nghỉ 
học một tuần. Em ở nhà chơi với 
Jennifer vì mẹ em bệnh nên phải đi 
bệnh viện phẫu thuật. Em ở nhà với 
ba và Jennifer. Em đi xem phim với 
anh em họ, em của dì Ba, dì Sáu. 
Em phụ mẹ dọn dẹp đồ chơi cho Jennifer và đem 
nước, thuốc cho mẹ em. Em có một tuần lễ Tạ Ơn 
thật tuyệt vời.  

Nelle Nguyễn 
Lớp 2B 
 Con rất nôn nao và 
thức dậy sớm vào ngày lễ Tạ 
Ơn. Ba của con nấu gà tây và 
nhiều món ăn để mang qua 
nhà ông bà của con. Gia đình 
của con ăn chung với nhau rất 
vui vẻ. Con nít chơi máy vi 

tính, ông và ba của con xem đá banh. Bà và 
mẹ với dì của con đi mua sắm. Gia đình của 
con trở về nhà rất vui vẻ. 
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Ngô Cát Chân 
Lớp 2B 
 
      Em cám ơn bố mẹ đã 
nuôi nấng em khôn lớn. Em 
cám ơn bố mẹ đã dạy nên 
người. Em cám ơn bố mẹ đã 
lo từng bữa ăn cho em. Em 
cám ơn bố mẹ đã lo cho em 
có giấc ngủ ngon. Em cám 
ơn bố mẹ đã săn sóc cho em 
những khi em bị bệnh. 

Nguyễn Vân Anh Chloe 
Lớp 2B 
   
Con cảm ơn gia đình 
của con. 
  Con cảm ơn đồ ăn 
của con. 
  Con cảm ơn việc học 
hành. 
  Con cảm ơn cô giáo 
dạy tiếng Việt của 
con. 
  Con cảm ơn đồ chơi 
của con. 

Teresa 
Lớp 2B 
    Khi con nghỉ lễ Tạ 
Ơn con đi qua nhà ông 
nội của con. Gia đình 
con ăn thịt gà. Con gà 
ngon lắm! Chủ nhật 
gia đình của con ăn 
thịt bò nướng ở nhà 
hàng Hàn Quốc. Khi 
con ăn xong, con no 
quá. 

Sophia Trần, Lớp 2B 
 Tôi cùng gia đình đã đi Las Vegas để nghỉ lễ Tạ Ơn. Sau khi đến nơi chúng tôi đi ăn In and Out 
rồi đi đến khách sạn Wynn. Đó là một nơi thật tráng lệ giống như trong phim Disney vậy. Ngày hôm 
sau, đi ăn phở xong, chúng tôi đã đi dạo trên đường phố và các khách sạn đẹp khác. Chúng tôi đã coi 
màn trình diễn múa nước và núi lửa rất hay. Ba tôi đã chụp cho chúng tôi rất nhiều hình. Tôi sẽ nhớ 
mãi những kỷ niệm đẹp này ở Las Vegas. 

Sydney, Lớp 2B 
 Con nhớ công ơn cha mẹ đã sinh 
ra con và nuôi nấng con khôn lớn. 
 Con cám ơn thầy cô giáo đã tận 
tâm dạy dỗ con để con biết đọc, biết viết. 
 Con cám ơn những người đã 
trồng trọt, tạo ra gạo, rau, trái cần thiết 
cho con ăn hàng ngày. 
 Con cũng cám ơn những người 
thợ dệt, may tạo ra quần áo, giày dép và 
những thầy thuốc đã chữa bệnh cho con. 
 Con cũng cám ơn những bạn học 
đã chơi với con và giúp nhau học tập. 

Đỗ Phan Helen 
Lớp 4A 

Trường TTVHVN 
 Trường của em rất 
tốt và thương yêu em. Mỗi 
lần em cần giúp, thì cô giáo 
thường giúp em. Không có 
trường nào mà cũng vậy 
đâu. Hiệu trưởng và các 
thầy cô giáo đều rất thương 
yêu các học sinh. Em rất 
hãnh diện vì trường của em 
rất thương yêu em. 

Hà Ngọc Hân Jessica 
Lớp 4A 

Lớp Học Việt Ngữ 
 Ở lớp Việt Ngữ của con, con 
có áo đồng phục. Trong lớp trên 
tường được trang trí rất là đẹp. Mỗi 
ngày con phải viết chính tả và học 
thuộc lòng ở trên lớp. Thỉnh thoảng 
lớp của con thi đua đánh vần. Mỗi 
ngày cô giáo đọc sách cho học sinh 
nghe. Mỗi tuần con mong đến ngày 
được đi đến lớp Việt Ngữ. 

Phạm Kelly Michelle 
Lớp 4A 

Lớp Việt Ngữ của Em 
 Lớp Việt Ngữ của em là phòng Ba A ở cuối sân trường. Ở bên trong 
phòng rất gọn gàng, sạch sẽ. Lớp thật rộng rãi, mát mẻ và có nhiều bàn ghế, 
sách vở. Lớp học em có nhiều bài của học sinh trên tường. Thấy nhiều chữ 
trên bảng, làm em biết là cô giáo khác cũng dạy tiếng Mỹ trong lớp này luôn. 
Ngày học đầu tiên, em thấy trong phòng có đông học sinh và nhộn nhịp. Cô Nguyễn Đoan Trang, rất 
thương yêu học sinh và tận tâm dạy dỗ các em. Cô em kiên nhẫn giải thích cho học sinh hiểu bài. Em 
rất thích lớp học của em. 

Joe Nguyễn 
Lớp 2D 
      Con thích trường Việt Ngữ 
TTVHVN (Trung Tâm Văn 
Hóa Việt Nam), tại vì con được 
học nhiều ở trường này. Con 
đang học từ mới giống từ oan, 
oản, oang, oảng. Con thích học 
tiếng Việt tại vì tiếng Việt giúp 
con nói chuyện với người lớn. 
Học trường này giúp con biết 
nhiều tiếng Việt. 
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“Uống Nước Nhớ Nguồn” 
Thư gửi em Thomas Vinh Trần,, học sinh lớp Bốn, trường Văn Hóa Việt Nam 

Vinh con! 

 Làm sao cô quên được một buổi sáng sương đông và gió lạnh, trong nhà quàn Peek Family 

có ông Ngoại con “yên giấc ngủ ngàn thu”, vây quanh là những vòng hoa thắm tươi thơm ngát đủ 

màu, đông nghẹt những thân bằng quyến thuộc, trong những bộ veste chỉnh tề, như phủ kín một 

màu đen tăm tối u sầu, như tô vẽ lên một bức tranh khó miêu tả, nhưng chắc chắn tạo nên một cảm 

giác vui buồn lẫn lộn. Phía hàng ghế cuối nhà Quàn, các bà cựu nữ sinh Trưng Vương là bạn đồng 

môn với bà Ngoại con đang vây quanh bà, đang say mê lắng nghe Bà chuyển lời Phật dạy về thu-

yết luân hồi. “Sinh-lão-bệnh-tử” – Bà ngoại Vinh rất mộ đạo; bà đã từng in hàng ngàn cuốn CD 

“Ngày của Mẹ” để biếu tặng mọi người. Nhờ vậy, trước sự vĩnh viễn ra đi của ông Ngoại con, là 

một sự mất mát vô cùng to lớn của gia đình, bà Ngoại con vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, thản nhiên, 

khiến cho mọi người càng được bình an trong tâm hồn, lần lượt vào chỗ ngồi, chờ giờ làm lễ động 

quàn. Bỗng dưng thời gian như ngừng lại, mọi người như nín thở, cảnh vật như chìm sâu vào địa 

ngục u tối, thảm sầu, thế mà…thế mà, vị MC giới thiệu một cậu bé chin tuổi trông thật khôi ngô 

tuấn tú, khỏe mạnh, lên đọc điếu văn tự soạn khóc ông Ngoại. Cháu Vinh mới học lớp Bốn thôi, 

văn hay chữ tốt, thông minh, học giỏi cũng nhờ ông bà, cha mẹ chăm sóc, và nhất là hai cô giáo 

Xuân Thu và Ngọc Huệ đã xây “nền móng tốt” cho Bé từ lớp mẫu giáo. Tiếng con dõng dạc, rõ 

rang vang vọng khắp nhà quàn, khiến mọi người rất chú tâm nghe và vô cùng cảm động. Rất tiếc 

vì Vinh quá thương tiếc ông Ngoại, con nghẹn ngào khóc ông, đọc không ra tiếng, mẹ phải giúp 

con đọc hết điếu văn… 

 Vinh! Thomas Vinh, phải mà lúc ấy con không nức nở mãi khóc ông Ngoại mãi không 

thôi, con sẽ nhìn thấy hầu như mọi người rất xúc động khi nghe bài điếu văn của con, ai cũng phải 

sụt sùi. Nhất là bà Ngoại con ngồi cạnh bên, cô không đủ giấy napkin đưa bà ngoại lau nước mắt. 

Riêng cô, hình ảnh con trong đám tang đầy nước mắt ấy, lại là chính con tạo ra biết bao rung cảm, 

biết bao lời hay ý đẹp để ai cũng phải khen tặng con, một thiếu nhi Việt Nam có tinh thần “uống 

nước nhớ nguồn” rất cao, xứng đáng làm rạng danh cho tuổi trẻ Việt Nam từ thuở còn thơ ấu! Và 

tương lai của các con, chính là tương lai của đất nước Việt Nam đấy con ạ. 

 Cuối thư, cô xin đại diện ban Quản trị, ban Điều Hành và Quý Thầy cô giáo, xin chân 

thành chia buồn con và tang quyến. Cầu chúc Hương Hồn Ông Ngoại con sớm tiêu diêu miền cực 

lạc. 

            Thân Ái 

Cô Hồng Lan – Cố Vấn, Giao Tế - Ban Quản Trị Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam 
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     Promath 
     Toán Học là chìa khoá tương lai 
 
8732 Westminster Blvd. #1 CA. 92683 
Tel: (714) 548-4845 
 
       Chuyên dạy Toán từ cấp bậc tiểu học 
đến dự bị đại học. 
       Đặc biệt năm nay dạy theo chương 
trinh Toán mới Common Core. 
       Lớp học tối đa chỉ 6 học sinh (Chính 
GS Huỳnh Phổ giảng dạy không qua phụ 
giáo) 
 
      Với nhiều năm kinh nghiệm chúng 
Tôi cam đoan sẽ dạy con em Quý vị có 
căn bản vững chắc và kết quả mỹ mãn. 
             GS Huỳnh Phổ  



 

Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam-Bản Tin Xuân Ất Mùi 2015                                                              Trang 23

Kính chúc Quý Thân Chủ, Quý Thân Hữu và Quý Đồng Hương 

Một Năm Mới Ất Mùi 2015 
Dồi dào Sức Khỏe An Bình và Hạnh Phúc 
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CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẤT NIÊN MỪNG XUÂN ẤT MÙI 
Chủ Nhựt ngày 15 tháng 2 năm 2015 
 

 
9:00  Tiếp đón quan khách, ổn định chỗ ngồi cho các lớp 
 
9:30   Lễ chào quốc kỳ Mỹ Việt và Phút Mặc Niệm 
 
9:40   Múa Lân Khai Mạc 
 
9:45  Chào mừng và chúc Xuân của GS Chủ Tịch Huỳnh Phổ cùng các thành viên   Ban 
Quản Trị.  
 
9:55 Giới thiệu quan khách tham dư (Thầy Võ Văn Thiệu, Ủy viên giáo dụcTTVHVN) 
 
10:05  Múa Lân Mừng Xuân 
 
10:10  Cô Hiệu Trưởng Trần Ngọc Sương giới thiệu Ban Điều Hành và Thầy Cô Giáo 
cùng học sinh các lớp. 
 
10:40  Ban Giảng huấn Hợp ca : ‘ Đón Xuân”  của Phạm Đình Chương 
 
10:50  Chúc Xuân của đại diện học sinh  
 
10:55  Mẫu Giáo B và Mẫu Giáo F : Chúc Tết (Cô Lâm Xuân Thu) 
 
11:00 Lớp Mẫu Giáo D :  Ca múa Súc Sắc Súc Sẻ (Cô Lan Phương) 
 
11:10 Phát thưởng học sinh tham dự thi Chánh tả  & Viết văn năm 2014  
 
11:20  Lớp   1B :  hợp  ca  Liên Khúc Mùa Xuân ơi ( Cô Crystal) 

11:25 Vũ Khúc “ Nắng Có Còn Xuân) (Cô Hỏa Cherilyn,Cô Crystal,Cô Mỹ Huyền,Cô 
Châu Leslie ) 

11:35  Lớp 2B, 2D Hợp ca và múa  Ngày Tết Quê Em ( Cô Lương Minh Thư) 
 
11:45  Lớp 1D, 3A, 3B Múa Bài Sài Gòn, Sài Gòn ( Cô Đồng Thị Tuyết Trang)  
 
11: 50 Lớp 3B Đơn ca Nguyễn Hiếu Hugo 
 
12:00  Bế mạc và lời cảm tạ của Ban Tổ Chức 
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