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 Xuân lại đến rồi lại đi, thấm thoát đã 
hai mươi mùa xuân trôi qua TTVHVN 
ra đời. Dầu sống cách xa quê hương nửa 
vòng trái đất, xa lìa quê cha đất tổ vì không 
chấp nhận chế độ, nhưng hàng tuần các Cô 
Thầy vẫn một lòng sắc son dạy tiếng Việt 

cho các em, đứng trên bục giảng mà cứ 
mơ ước đến một mùa xuân các học sinh bé 
bỏng này sẽ trở về xây dựng lại quê 
hương. Theo tài liệu lưu trử, trong vòng 
hai mươi năm qua có trên mười ngàn em 
đã theo học tiếng Việt tại Trung Tâm 

VHVN, ngày nay đã có nhiều em trở 
thành Kỹ Sư,  Bác Sĩ, Giáo Sư đại 
học và giữ nhiều địa vị quan trọng trên 
mãnh đất tạm dung. Vì vậy sự hy sinh 
giảng dạy của Cô Thầy chắc chắn sẽ tạo 
được một mùa xuân dân chủ cho dân 

tộc ta. 
 Với tư cách Chủ Tịch sáng lập, 

trước thềm năm 
mới Tôi thành 
thật cám ơn Cô 
Thầy đã cùng tôi 
bảo tồn tiếng 
Việt, cám ơn quí 
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Khải tấu Ngọc Hoàng 

Thần Táo Ca Li 

Đến từ vùng đất 

Lít Tô Sài Gòn 

 

Tục lệ hằng năm 

Đến ngày hăm ba 

Của tháng chạp ta 

Về chầu Thánh Đế 

Kể chuyện trần thế 

Trong năm Quý Tỵ 

Của trường Việt Ngữ 

Trung TâmVăn Hóa 

Đất nước Việt Nam 

 

Trước hết Táo đây 

Cúi đầu kính chúc 

Hoàng Thượng vạn an 

Sang năm Giáp Ngọ 

Mọi điều như ý 

Sức khỏe dồi dào 

Tuổi cao đức trọng. 

 

Muôn tâu Thánh Hoàng 

Trung Tâm Việt Ngữ 

Văn Hóa Việt Nam 

Thành lập tháng chín 

Một chín chín tư 

Do ông Huỳnh Phổ 

Điều khiển đến nay 

Tính đến năm nầy 

Sẽ là hai mươi 

Thời gian quá dài 

Thế mà kiên trì 

Duy trì cho được 

Từ số mấy chục 

Đến nay đông đảo 

Bảy trăm ba hai 

Học sinh ngoan hiền 

Đội ngũ giảng viên 

Đến hơn bốn chục 

Hằng tháng đều được 

Thanh toán lương tiền 

Giống như hãng xưởng 

Cơ sở khang trang 

Trường Mỹ sửa sang 

Trường nhà ăn ké 

Hưởng tiếng thơm lây 

Thật là “hoành tráng” 

Phụ huynh xầm xì 

Thần nói “hên” thôi 

Bà con cười rộ 

Vui ơi là vui 

Phước chủ may thầy 

Mượn hoa cúng Phật 

Chuyện đời là thế 

Phúc đức tiền nhân 

An bày như vậy 

Ta được ta hưởng 

Đừng có phân bì 

Tổ tiên nhà họ 

Huỳnh , Đỗ khéo tu 

Để đời con cháu 

Đúng không Ngọc Hoàng 

Xin lỗi Thánh Hoàng 

Thần đang hứng chí 

 Nói năng lãm nhãm 

Bây giờ kể tiếp 

Niên học năm nầy 

Có nhiều cải tiến 

Thay đổi vươn lên 

Tạo nét đặc thù 
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Cũng không ngoài việc 

Để các học sinh 

Học cho tiến bộ 

Thầy Cô vui vẻ 

Phụ huynh vừa lòng 

Ngoài những người cũ 

Nhân sự có thêm 

Cô Bảo, Cô Tư 

Cô Trí, Thầy Khoa 

 Thầy Thông trật tự 

Cũng y năm cũ 

Website Minh - Cường 

Còn về khuyến học 

Cũng như chánh tả 

Các sinh hoạt nầy 

Cũng vẫn duy trì 

 18 tháng giêng 

20 học sinh 

Dự thi chánh tả 

5 em đoạt giải 

Thật là giỏi giang 

Đều được khen thưởng 

Mà cả các em 

Tham gia cũng được 

Nhận một giấy khen 

Gọi là khuyến khích 

Nhà trường năm nầy 

Chánh thức thành lập 

Một đội quốc ca 

Mỗi một thành viên 

Một bằng xác nhận 

Và một huy chương 

Đeo quàng quanh cổ 

Nhìn thật oai nghiêm 

Phụ huynh vui lòng 

Cũng như hãnh diện 

Con em của mình 

Và cũng thêm nữa 

Về  trang Web site 

Mỗi ngày cải tiến 

Sao cho dễ dàng 

Phụ huynh vào mạng 

Trực tiếp nhìn thấy 

Sự học con mình 

Bài học ra sao 

Ai người dạy dỗ 

Chương trình  tới đâu 

Tha hồ góp ý 

Mới ơi là mới 

Hoàng Thượng biết không 

Ở dưới trần thế 

Kỹ thuật mỗi ngày 

Đổi thay hoài hoài 

Cho nên Thần thấy 

Cải tiến kịp thời 

 Nếu không tụt hậu 

Thua sút người ta 

Do đó thần đây 

Ủng hộ hai tay 

Làm việc hết mình 

Kính bẩm, kính bẩm. 

Nội tình năm nay 

20 Lớp sáng 

Và 8 lớp chiều 

So với năm rồi 

Các lớp như cũ 

Sỉ số tăng lên 

Hơn năm mươi bảy (57 học sinh) 

Chỉ tiêu năm tới 

Đạt tới 800 

Là Thần vui lắm 

Chuyện của trường nầy 

 Tới đây tạm dứt 

Thần xin kính chúc 

Thánh Thượng vạn an 

Vạn tuế vạn tuế. 

 

Táo Trường Việt Ngữ 

TTVHVN 

CA, Giáp Ngọ 2014 
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Tết 
 Vào ngày Tết, con có nhiều tiền lì xì. Con được ăn nhiều món ngon. Con mặc quần áo mới. 
Mẹ dắt con và Kim đi chợ tết đông vui. Ngày Tết gia đình con tập họp để ăn uống và vui chơi. 

Người lớn nói chuyện, con nít ra ngoài sân chơi với nhau. Con thích 
ngày Tết lắm. 

Jessica Sotelo 
Lớp 2B 

Con Chúc Tết 
Eric Nguyễn 

Lớp 3A 
 Con đi chơi Tết 
với gia đình. Con ăn 
nhiều bánh chưng và 
mứt kẹo. Con chơi với 
anh em họ. Cả nhà chơi 
nhiều trò chơi như bầu 
cua cá cọp. Con được 
nhiều tiền lì xì. Con rất 

Em Thích Tết 
Vũ Đình Cathleen 

Lớp 3A 
 Mỗi năm Tết đến, 
mẹ em trang hoàng nhà 
cửa. Mẹ gói bánh chưng, 
bánh tét. Ba em lau chùi 
bàn thờ để đón Tết. Ngày 
Tết, em thích mặc áo dài. 
Sáng mồng một, em chúc 
Tết ông bà, cha mẹ. Sau 
đó, cha mẹ đưa em đi 
Phước Lộc Thọ để xem 

Tết 
Adam Nguyễn 

Lớp 3A 
 Ở nhà con năm 
nào cũng đón Tết 
Việt Nam. Bố mẹ và 
con dọn dẹp nhà cửa 
sạch sẽ. Con ăn nhiều 
bánh chưng. Con chơi 
với đồ chơi bầu cua cá 
cọp. Con có được 

Tết Quê Hương Việt Nam 
    Mỗi năm vào dịp Tết, các 
bác và cô của con tụ tập về nhà 
con để vui Tết. Ngày đầu năm con 
được các bác và cô cho lì xì. 
Sau đó cả nhà đi chùa lễ Phật. 
Sau khi lễ Phật, cả nhà chụp 
hình gia đình. Ngày Tết Việt 
Nam rất là vui. Con hy vọng cả 
nhà sẽ gặp lại nhau Tết năm tới. 
  Ngô Preston 
   Lớp 3A 

Tết Việt Nam 
 Con rất thích ngày Tết 

Việt Nam. Trong ngày này, tất 

cả mọi người lúc nào cũng hân 

hoan và vui vẻ. Chúng con 

được mặc quần áo mới và đẹp. 

Con được ông bà, cha mẹ, chú 

bác, và các anh chị lì xì rất 

nhiều tiền. Con được ăn bánh 

chưng, bánh tét, và củ kiệu rất 

ngon. Ngày Tết Việt Nam là 

một ngày vui cho mọi người 

và là ngày đoàn tụ cho mọi gia 

đình. 

Mimi Thảo Nguyễn 

Lớp 3A 

Tết Việt Nam 
 Hôm nay là ngày mùng 
một Tết em được mặc đồ 
đẹp và được ba mẹ chở 
đến nhà ông bà nội chúc 
tết ông bà. Em khoanh tay 
đứng trước mặt ông bà và 
chúc tết. Năm mới, tết đến, 
con kính chúc ông bà sống lâu 
trăm tuổi, dồi dào sức khỏe. 
Sau đó, ông bà cho em một 
bao lì xì. Em cảm ơn ông bà. 

Nguyễn Vivi 
Lớp 3A 
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Tết Vui 
    Ở nhà con 

năm nào cũng 

đón Tết Việt 

Nam. Bố mẹ và 

con dọn dẹp 

nhà cửa sạch 

sẽ. Con ăn 

nhiều bánh 

chưng. Con 

chơi với đồ 

chơi bầu cua cá 

cọp. Con có 

nhiều tiền lì xì. 

Adam 

Lớp 3A 

Tết 
   Con đi chơi Tết 

với gia đình. Con 

ăn  nhiều bánh 

chưng và mứt 

kẹo. Con chơi với 

anh em họ nhiều 

trò chơi như bầu 

cua cá cọp. Con 

được nhiều tiền lì 

xì. Con rất thích 

Tết Việt Nam. 

Eric Nguyễn 

Lớp 3A 

Ngày Tết 
   Em rất thích ngày 

Tết. Mỗi khi Tết, em 

được lì xì bao màu đỏ 

sau khi em chúc Tết, 

ông bà, cô chú và bác. 

Bánh chưng và bánh 

tét lúc nào cũng có 

trong ngày Tết nhà 

em. 

Đào Tuyết Yên Dylan 

Lớp 3B 

Ngày Tết Nguyên Đán 
 Ngày Tết của em rất vui. Lúc em thức dậy, em sửa 

soạn để đi chúc Tết ông bà. Em mặc áo dài mới và mẹ làm 

tóc em cho đẹp. Sau đó, gia đình em đi nhà ông bà để chúc 

Tết. Em được nhiều lì xì. Lúc em chúc Tết xong hết, em 

thích đi Phước Lộc Thọ. Phước Lộc Thọ có nhiều múa lân 

và đốt pháo bông. Em thích nhìn mấy hoa mai và hoa đào. 

Mẹ em mua nhiều bánh và mứt rất ngon. 

 Buổi chiều, gia đình em đi nhà ông bà nữa để ăn 

cơm và chơi trò giải trí. Cha mẹ em thích chơi lô tô và 

bầu, cua, cá, cọp. Lúc cha mẹ em đang chơi, em thích xem 

ti vi với anh em cô cậu. Lúc tối thiệt tối thì hết gia đình em 

mới về. Sau đó, lúc em ngủ em nhớ hết em làm hôm nay. 

Ngày Tết Nguyên Đán là một ngày em thích lắm. 

Britney Nguyễn 

Lớp 3B 

Tết 
 Tết đến rồi vui thật vui. Gia đình 

sum họp và mặc áo dài. Mẹ và dì lo việc 

bếp núc. Ba và cậu giúp quét nhà, khi 

nào xong, lấy ra bàn thờ. Anh chị em họ 

giúp mẹ lấy ra hoa mai. Con được trang 

hoàng bàn thờ sao cho xinh đẹp. Xong 

rồi, dì bỏ phong bao lì xì trên hoa mai. 

Cả nhà quây quần. Chúc mừng năm 

mới! Em chúc cha mẹ dồi dào sức khỏe, 

vạn sự như ý và sống lâu trăm tuổi. Con 

được lì xì, xong rồi tới các anh chị em 

khác. Rồi sau đó, mẹ dẫn con và chị đi 

chùa lễ Phật. 

Trisha Thanh Nguyễn 

Lớp 3B 

Tết Âm Lịch 
 Tết Âm Lịch sắp tới rồi. Mỗi 

khi Tết về, ba mẹ em dọn dẹp nhà cửa, 

sắp xếp đồ đạc cho gọn ghẽ để đón 

Tết. Mẹ mua nhiều đồ ăn, bánh mứt 

và hoa lan, hoa cúc. Sáng mồng một, 

cả gia đình em đi chùa lễ Phật, rồi đi 

chúc Tết ông bà, cô bác. Ở chùa, em 

được coi múa lân và đốt pháo. Con và 

em mặc áo dài mừng tuổi người lớn 

và được nhiều lì xì. Cả nhà ăn bánh 

tét, bánh chưng, giò chả và nói chuyện 

vui vẻ. Em rất thích Tết Âm Lịch!! 

Valarie 

Lớp 3B 

Tết Ở Nhà Em 
 Tết đã đến rồi, gia đình em sum họp qua nhà dì em để chuẩn bị cho một Tết vui thiệt vui. Mẹ em đi chợ 

mua hoa mai và hoa đào để trang hoàng bàn thờ. Em và anh chị em vội vàng dọn dẹp nhà cho gọn ghẽ. Dì em 

nấu nhiều thức ăn làm nhà bay mùi thơm quá. 

 Trước khi mọi người quây quần lại chỗ bàn cơm để ăn, tất cả người lớn và đứa con nít chụp hình để 

mọi người đều nhớ ngày lễ này. Khi phát lì xì ra và mấy cô, dì, chú, bác, cậu, mợ, ông, bà được hết mấy con nít 

chúc Tết cho, mọi người ngồi ở bàn ăn để ăn no. 

        Trương Kim Vi-Lớp 3B 
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Jolyn Lê 
Lớp 3B 

 Tết Nguyễn Đán là Tết của 
Việt Nam. Gia đình em sum họp 
đông đủ. Em được gặp cô chú và 
các em họ thật vui. Bàn thờ được 
trang hoàng đẹp đẽ bằng những bông 
hoa rực rỡ như: mai vàng, cúc vàng. 
Mẹ em nấu nhiều món ăn ngon để cúng 
ông bà tổ tiên. Mẹ chỉ dẫn chúng em 
dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Em được mẹ 
may áo dài mới để mặc Tết. Bánh 
dày, bành chưng là món không thể 
thiếu trong ngày Tết. Em và chị chúc 

Vina Trâm Nguyễn 
Lớp 3B 

 Tết đến rồi! Cả nhà chuẩn bị 
đón Tết rất vui và nhộn nhịp. Mẹ 
trang hoàng nhiều hoa cúc vàng và hoa 
mai rất đẹp và rực rỡ. Bánh chưng và 
bánh tét được chưng bày trên bàn thờ 
ông bà để đón năm mới. Mọi người 
mặc quần áo mới, háo hức đón năm 
mới đầy may mắn. Con và em rất thích 
Tết vì có được bao lì xì đỏ từ cha 
mẹ và cô chú. Và còn hơn thế nữa, 
cha mẹ đưa đi chùa lễ Phật để lấy 
lộc đầu năm. Sau đó, cả nhà đi hội 
chợ Tết xem đốt pháo, múa lân và 
chơi nhiều trò chơi rất vui. Tết là 

Đào Huy Liêm 
Lớp 3B 

 Bữa nay là ngày Tết Nguyên 
Đán, gia đình con chuẩn bị đi chùa. 
Trước khi mình đi, con phải mặc áo 
quần mới. Sau khi con mặc áo quần, 
con chải đầu. Bây giờ mình sẽ đón ông, 
bà, dì, với anh con. Sau đó, mình được 

Đặng Ngọc Phương Vi 
Lớp 3B 

 Con thích những ngày Tết 
Nguyễn Đán. Ông bà mua nhiều bông 
hoa để chưng bàn thờ tổ tiên. Mẹ em 
đi chợ mua nhiều thức ăn để nấu 
cúng cho ngày Tết. Cả nhà còn gói 
bánh chưng, bánh tét để ăn ngày Tết 
và biếu họ hàng. Em còn được xem đốt 
pháo và được tiền lì xì. Mọi người 

Lê Nhi 
Lớp 3C 

 Con rất thích ngày Tết Việt 
Nam. Khi Tết đến, con được mặc áo 
dài để đi chùa đón giao thừa với gia 
đình. Kế đến, con được nhiều tiền 
lì xì từ ông bà, cha mẹ và các cô chú. 
Những ngày Tết, con được ăn bánh 
chưng, bánh tét và kẹo mứt. Mỗi năm, 
con lớn thêm một tuổi nên được mua 
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Ngày Tết 
Đỗ Nghiêm Victor 

Lớp 4A 
 Hôm nay là Tết. Tôi có thể 
chơi với anh em và anh em họ của 
tôi. Tôi đã ăn món ăn ngon, nhận 
tiền lì xì. Tết thật là vui vẻ và 
mang lại niềm vui cho mọi người. 

     Kimberle Sotelo 
Lớp 4A 

 Vào ngày Tết, gia đình của con tập họp để ăn mừng. 
Mẹ con hay nấu thịt kho cho mỗi người ăn. Mẹ con cũng mua 
bánh chưng cho hai chị em ăn. Mỗi năm, con mặc áo dài màu 
xanh da trời của bác gái cho con. Lúc gia đình ăn xong, ai 
cũng cho chúng con lì xì hết. Khi chú, bác, hay ai cho con lì xì 
thì mẹ nhắc chúng con phải nói cám ơn. Vào ngày Tết, anh 
em họ cũng qua nhà con để chơi với con. Con rất thích chơi trò 
chơi giống như Cờ Tỷ Phú, CandyLand với an hem họ của 
con. Vào ngày Tết, con cũng được nghỉ học ở trường luôn. 
Vì vậy con rất thích ngày Tết. 

Nguyễn Việt Anh 
Lớp 4A 

 Ngày Tết đã đến lần nữa. 
Khi em ngủ dậy, em mặc đồ đẹp và 
em lạy ông bà tổ tiên ở trên bàn thờ. 
Khi gia đình em sẵn sàng, gia đình 
em đi qua nhà của ông bà của em để 
chúc mừng năm mới và em được nhận 
lì xì. Sau đó, gia đình em đi lễ 
chùa. Ở chùa, em thắp nhang niệm 
Phật và thắp nhang cho ông bà, tổ 
tiên của em. Khi ra khỏi chùa, gia 
đình em đi hội chợ Tết để chơi. 
Em thấy mọi người vui vẻ ăn uống và 
coi văn nghệ. Nhiều người mặc áo dài 
trông thật đẹp trong hội chợ. Khi tối 
đến, gia đình em đi về nhà để ăn 
tối. Ngày Tết, em không ăn thức ăn 
bình thường em ăn mỗi ngày. Ngày 
Tết, em được ăn bánh chưng, bánh 
tét và bánh mứt. 

Lê Thanh Tâm 
Lớp 4A 

 Năm này, Tết là ngày 31 tháng 1. Năm ngoái, Tết 
là ngày 10 tháng 2. Gia đình của con đi thăm nhà ông bà ngoại. 
Gia đình của con ăn nhiều thức ăn. Gia đình con và con đã có 
rất nhiều niềm vui. Sau đó, tất cả mọi người đi xem múa lân. 
Mọi người thấy đó, tất cả những người múa lân mặc trang 
phục rất đẹp như con rồng, ông Địa, và áo dài. Sau khi về lại 
nhà, chúng em mở bao lì xì. Tết này thật là vui. 

Ivy Đỗ 
Lớp 4A 

 Con thích Tết vì con có lì xì. 
Con thích mặc áo dài. Tết rất vui và 
con thích xem múa lân. Ở nhà bà 
ngoại con có chưng cây đào  và cây 
mai. Con chụp hình và đi hội chợ 
Tết. Sau đó, con đi về nhà và ăn 

Vũ Thiên Vân 
Lớp 4A 

 Con thích Tết nhất. Tết đến, nhà con có hoa mai, hoa 
đào và hoa cúc. Mẹ con đi chợ mua áo dài mới cho con 
và các em con. Con thích áo dài màu đỏ nhất vì màu đỏ tượng 
trưng cho may mắn. Con cũng thích bao lì xì màu đỏ luôn. Ngày 
mùng một Tết, con luôn luôn mặc áo mới đi chùa hái lộc với bố 
mẹ và cả gia đình. Mẹ con nói là ngày mùng một Tết mình 
phải cười và vui vẻ để cả năm lúc nào mình cũng cười và vui vẻ. 
Mẹ con dạy con chúc tết với cậu như câu, “Tiền vô như nước, 
tiền ra nhỏ giọt.” Khi con chúc Tết, ai cũng cười và cho con 
tiền lì xì. Mỗi năm bố con lì xì tiền cho con theo tuổi lộc của 
con. Vậy năm nay, con sẽ được mười đồng tiền lì xì của bố. 
Tết vui thật là vui. 

TẾT 
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Ngày Tết Của Em 
 Vào mỗi dịp Tết, gia đình em đều sửa soạn chuẩn bị đón mừng năm mới. Đến gần ngày ba 
mươi Tết, em thấy mẹ em lo sắp xếp và dọn dẹp lại nhà cho ngăn nắp và sạch sẽ. Mẹ chuẩn bị mua 
nhiều loại trái cây bày lên bàn thờ để cúng ông bà, tổ tiên. Mẹ em còn kho một nồi thịt với trứng rất 
ngon để ăn trong ba ngày Tết. 
 Còn ba thì lo đánh bóng lư đồng cho sáng và dọn dẹp lại bàn thờ. Hai anh em của em thì cũng 
phụ ba mẹ để chuẩn bị đón Tết. 
 Khi đến tối ngày ba mươi Tết, em được ba mẹ dẫn đi xem múa lân, và đốt pháo đón giao 
thừa. Em còn nhận được rất nhiều bao lì xì đỏ. 
 Em rất thích ngày Tết Việt Nam vì nó giúp em hiểu thêm về phong tục và văn hóa của dân 
tộc em. 

Ngày Tết Gia Đình Em 
 Mỗi năm, gia đình em mở tiệc vào dịp Tết. Người lớn uống rượu và nói chuyện 
với nhau. Mẹ dọn ra nhiều món ăn rất ngon, cả nhà đều thích như: thịt kho trứng, bánh 
tét, bánh chưng, xôi gấc…Chúng em xếp hàng chúc Tết ông bà, cha mẹ và các cô chú để 
được tiền lì xì trong bao đỏ. Em rất thích ngày Tết vì gia đình em được tụ họp 
đông đủ, vui chơi và được mặc đồ mới. 

Lê Uyên Vy 

Tết Nguyên Đán 
 Tết Nguyên Đán là dịp để mọi người trong gia đình có thể đoàn tụ lại với nhau. Em rất vui vì 

mọi người trong gia đình em đoàn tụ lại với nhau và có những bữa ăn với nhau. 

 Trước khi Tết đến, cả nhà gồm bà ngoại, mẹ, dì, cậu, và mợ cùng nhau ở chung một mái nhà. 

Cả nhà có đến hai chục người. 

 Trước khi đoàn tụ lại, mọi người đều thức dậy sớm. Cả nhà chia nhau ra làm mọi việc. Mọi 

người vừa làm vừa cười nói vui vẻ. Dì em thì gói bánh chưng và bánh tét để nấu, ngôi nhà bếp đã 

nghi ngút khói bay ra. Sau khi nấu ăn xong, mọi người dọn ra mâm để cúng ông bà. Còn chúng em 

thì chọn những bộ đồ đẹp để mặc và đi chúc Tết những người trong nhà. Chúng em rất vui vì sau khi 

chúc Tết, chúng em được những bao lì xì màu đỏ rất đẹp. 

 Tất cả mọi người đều diện những bộ đồ đẹp và cùng nhau ăn Tết với nhau, kể cho nhau những 

chuyện vui và công việc của nhau. Sau khi ăn xong, cả nhà cùng nhau xem phim và rủ nhau đi chơi. 

Mọi năm đến ngày Tết Nguyễn Đán, cả nhà em được gặp mặt để trò chuyện và để chúc Tết cho người 

trong nhà để khỏe mạnh và làm khá để làm nhiều tiền. Khi nhà em đoàn tụ  lại, không khí của nhà 

được ấm cúng và vui vẻ. 

Diane Trần 

Lớp 5B 
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 Ngày Tết sắp đến rồi. Mỗi năm vào ngày Tết, hội sinh viên học sinh của trường Golden 
West thường tổ chức Hội chợ Tết. Hội chợ Tết rất vui, đó là một cách người Việt Nam ăn 
mừng ngày Tết. 
 Hội chợ Tết có nhiều trò chơi con nít và cả người lớn, những chương trình văn nghệ, và nhiều 
hàng quán thức ăn rất ngon. Ở Hội chợ Tết, các em được chơi nhiều trò chơi, như là trò chơi đu 
quay, lái xe, và trượt máng. Các em cũng được tham gia trong những cuộc thi bắn sung, ném phi tiêu, 
hay câu cá và giải thưởng là những con thú nhồi bông. Ở Hội chợ Tết, em thấy chương trình thu hút 
nhiều người nhất là chương trình ca hát, và văn nghệ. Học sinh mọi lứa tuổi đến và ca hát và múa về 
ngày Tết. Đặc biệt là có múa lân đến trình diễn cho khán giả xem. Văn nghệ cũng bao gồm cuộc thi 
hoa hậu của người lớn và cuộc thi thố tài năng của trẻ em. Mỗi năm thầy cô giáo ở Trung Tâm 
Văn Hóa Việt Nam đều phát phần thưởng cho những em học sinh đã đi thi Chính Tả để tuyên 
dương các bạn đã đạt được thành tích tốt. Nơi mà em thích nhất trong hội chợ là những hàng quán 
bán thức ăn đặc biệt như chuối nướng, bắp nướng, đu đủ bò khô, cháo lòng, đó là những món ăn thuần 
túy của Việt Nam. Bên cạnh đó, họ cũng bán những món ăn của Mỹ, chẳng hạn như hamburgers, hot 
dogs, và món em thích nhất là funnel cake. Tất cả các hàng quán lúc nào cũng đông đúc người mua, 
làm cho không khí của hội chợ rất nhộn nhịp. 
 Hội chợ Tết là một sinh hoạt không thể thiếu trong ngày Tết. Em thường hay kể những sinh 
hoạt của ngày Tết cho những người bạn trong lớp của em, và nơi họ thích nhất là Hội chợ Tết. 
Hội chợ Tết là một nơi nên đến để vui chơi vào ngày Tết. 

Mai Vy Trương 
Lớp 6A 

  Nhờ đi học tiếng Việt mà con biết được Tết là ngày lễ truyền thống của 
người Việt Nam. Tết bắt đầu từ ngày mùng một tháng Giêng Âm Lịch. Tết đến báo hiệu 
mùa Xuân đã về. 

 Những ngày gần Tết, con phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn thờ. 
Hàng năm, mẹ hay chưng mâm “ngũ quả” gồm có: Dừa, thơm, xoài, mãng cầu và 
đu đủ. Mẹ nói với con đó là phong tục của người Việt cầu cho cả nhà một 

năm mới “cầu vừa đủ xài.” Vào những ngày Tết, ngoài đường nhộn nhịp người qua 
lại, xe cộ đông đúc, mọi người gặp nhau đều nói “chúc mừng năm mới” hay “năm mới 

phát tài.” 
 Con thích nhất là ngày mùng một, con được mặc áo mới đi mừng tuổi ông bà, 

cha mẹ, và các cậu dì trong gia đình. Mẹ còn dạy con câu “Mùng một Tết cha, mùng ba Tết 
thầy” để nhắc cho con nhớ ngoài ông bà, cha mẹ mình còn phải biết chúc Tết thầy cô để cám ơn sự dạy 
bảo của thầy cô. 
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 Gia đình em 

đang mua 
sắm để trang hoàng nhà 
cửa chuẩn bị đón Tết. Điều này nhắc em nhớ đến Tết ở Việt Nam, những cái Tết không nơi đâu có 
thể so sánh được. 
 Tết ở Việt Nam thật là một lễ hội chiếm cả đường phố và tinh thần mọi người. Người lớn 
được nghỉ việc để ở nhà chuẩn bị mua hoa mai, hoa đào để trang trí, và mua nếp, thịt, lá 
chuối để gói bánh chưng. Trẻ em nghỉ học mười ngày, ở nhà tung tăng giúp người lớn chuẩn bị, dọn 
dẹp nhà cửa và chạy nhảy, đi lãnh lì xì. Nhà nào cũng nhộn nhịp bà con họ hàng. Ngay cả chó cũng 
vui vì thầy nhà đông  người hơn. Ngoài đường phố thì có múa lân tưng bừng. Không có một ngày nào 
trong năm vui hơn ngày Tết ở Việt Nam. 
 Cộng đồng người Việt Nam ở Little Sài Gòn đã cố gắng gìn giữ những nét đẹp  của ngày 
Tết Việt Nam bằng nhiều cách: Hội chợ Tết được tổ chức tưng bừng, hoa mai hoa đào được trưng 

bày trên các đường phố và trong các nhà hàng, pháo nổ đì đùng khắp nơi 
trên đường Bolsa. 
 Tuy nhiên những điều đó không đủ đối với em. Mặc dù em cũng 
được ăn bánh chưng nhưng em không cảm giác như Tết gì hết. 
Đó cũng là một món ăn thôi, một món ăn em không đón tiếp hoặc 
mong chờ trong nguyên năm, và ăn bây giờ cũng chẳng khác gì ăn xôi, 
thịt, và đậu xanh bóp thành hình vuông. Cành  mai thì không bao giờ 

 Tết là gì? Tết là một ngày lễ long trọng và là ngày lễ truyền thống 
của người Việt Nam. Chúng ta đón Tết Nguyên Đán vào ngày một tháng 
một âm lịch mỗi năm. 
 Những ngày gần đến Tết, ở nhà em rất vui vẻ và ấm cúng. Mẹ em ở 
trong bếp lo gói bánh tét và chuẩn bị nấu một nồi thịt kho tàu. Em và ba em 
đánh bóng lư đồng lại cho sáng bóng và lau dọn bàn thờ. Sau đó, em 

và ba ra chợ hoa mua hai chậu bông cúc vàng thật đẹp để chưng trước nhà. 
Còn em của em cũng lăng xăng phụ mẹ quết dọn lại nhà cửa cho ngăn nắp và sạch sẽ. Mẹ và 
em lo sắp trái cây để cúng trên bàn thờ. Vào mười một giờ tối, em và em của em sửa soạn 
mặc quần áo mới mẹ đã mua trước và chuẩn bị ra đốt nhang trên bàn thờ. Sau đó, hai anh em 
chúc Tết ba mẹ được nhiều sức khỏe và vạn sự như ý. Em chờ đồng hồ đến 11.59 để bắt đầu 
đếm lui từ 60 xuống và 12 giờ đêm giao thừa đã đến. Em rất vui vì một năm nữa đã 
trôi qua. 
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 Em sinh ra và lớn lên 

ở Mỹ nhưng em may mắn 

sống trong vùng Little Sài Gòn nên cảnh chợ hoa, bánh mứt nhộn nhịp là em nhớ ngay ngày 

Tết Âm Lịch sắp đến. Vào những ngày cuối tuần sắp Tết, em theo ba mẹ đi mua hoa cúc, hoa đào về 

chưng, rồi là bánh chưng giò lụa, dưa món. Em giúp mẹ dọn cúng đưa ông Táo, ông bà vào ngày 

cuối năm. Thắp nén nhang cầu khấn gia đình dồi dào sức khỏe em học giỏi thành tài. 

 Bước vào ngày mùng một Tết có một lần vào ngày cuối tuần em nghỉ học, em đến Phước Lộc 

Thọ xem đốt pháo, múa Lân rất tưng bừng, mặc chiếc áo dài mới với phong bì lì xì đỏ trong tay, lòng 

em nô nức vui mừng. Nào là đi hội chợ Tết chơi trò chơi đối thơ, ăn uống ngoài trời rất vui. 

 Em mong sao một ngày nào em được hưởng một cái Tết thật sự ở quê nhà Việt Nam để thấy 

được cảnh Tết long trọng như thế nào. 

Bùi Catherine 

Lớp 6C 

 Ngày 6 tháng 2 âm lịch là 

ngày quan trọng nhất cho  người 

Việt Nam. Ngày đó là ngày Tết. Gia đình em dọn dẹp nhà cửa mình cho sạch đẹp. Ông ngoại 

em lau bàn thờ cho tổ tiên gia đình. Sau đó, ba em đem vô cây mai để cho mẹ để tiền lì xì trên đó. 

Em và Phúc dọn chỗ cho khách tới. Xong rồi, em mặc áo dài màu hồng. Em và gia đình chụp hình 

với nhau. Món ăn là đồ chay mà bà ngoại em nấu. Gia đình em cho lì xì và chúc mọi người hạnh 

phúc. Đó là ngày Tết của em. 

Võ Lê Bảo Trân 

Lớp 6C 

  

 Hôm nay là ngày Tết Việt Nam, 

ngày mà mọi người đều vui vẻ chuẩn bị 

cho một năm mới bắt đầu. Hôm nay, em và các em của em thức 

dậy thật sớm, thay quần áo mới và chờ đợi ba mẹ chở sang chúc Tết ông bà. Em đã chuẩn bị 

những lời chúc thật tốt đẹp và hay nhất để chúc mừng ông bà và cha mẹ em. 

 Ngày hôm đó, em nhận được thật nhiều bao lì xì đỏ và cùng những lời chúc thật tốt đẹp cho 

em. Em được nghe kể và biết rất nhiều về phong tục và các món ăn mà gia đình ông bà em chuẩn bị 

cho ngày Tết cổ truyền Việt Nam. 

 Em ước mong sao một ngày nào khôn lớn, em muốn một lần được trở về quê hương Việt 

Nam để thật sự nhìn thấy và hiểu biết thêm về văn hóa ngày Tết Việt Nam. 

Tracy Trịnh 

Lớp 6C 

 Ngày Tết ở gia đình em rất là nhộn nhịp và rất là vui. Gia 

đình em đi đến nhà bà ngoại để ăn uống. Sau khi mọi người 

ăn, các anh chị em chúc bà ngoại một năm tuyệt vời. Tất cả cô, dì, chú, bác của em lì xì cho 

chúng em. Chú, bác và anh chị em họ chơi đánh bài và bầu cua cá cọp. Cô dì và bà ngoại thích ngồi 

nói chuyện và chơi với các em bé. Ngày Tết rất là thú vị cho gia đình của em. 

Nguyễn Phan Quỳnh Vy 

Lớp 6C 
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Mùa Xuân Mới Về 
 Lá cây hai bên đường rụng nhiều và nắng sớm mai hôm nay vàng rực rỡ, reo vui nhiều 
hơn mọi ngày. Không khí lạnh giáo làm se lòng người nhắc mọi người nhớ đến một mùa đông 
đã và đang về, rồi Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch (còn gọi là Tết Ta, Tết VN) lại gần 
kề. Khắp đó đây, cây lá đã đổi màu. Có nơi tôi thấy một số cây khoát lên màu áo đỏ thẩm, 
có cây lại e ấp trong chiếc áo vàng tươi, kiêu sa, quyến rũ. 
 Mùa thu đã lặng lẽ ra đi, mang theo những chiếc lá khô vàng úa, lưu luyến rời cành 
phủ đầy lối đi, nằm dài trên sân cỏ nhà ai, làm dâng tràn niềm cảm hứng của thi nhân từ 
ngàn xưa… 

“Em có nghe mùa Thu, 
Lá Thu rơi xào xạc 

Con nai vàng ngơ ngác, 
Đạp trên lá vàng khô…” 

 Hoặc lãng mạn hơn: 
“Lá úa rơi nhiều…đâu phải tại mùa Thu.” 

 Nhưng rồi theo luật tuần hoàn của vũ trụ. Đông tàn, xuân đến, ngày lại qua ngày hết 
tháng rồi tận năm, vạn vật cũng đổi thay và chúng ta cũng thay đổi….Mới ngày nào đây, tôi 
là một cô bé học trò nhỏ, với nhiều ước mơ tươi đẹp, nhiều mộng cho tương lai…Mong ước 
sao cho mùa đông sớm tàn để hưởng một cái Tết VN tràn đầy nắng ấm, cây cỏ đâm chồi 
nẩy lộc, muôn hoa đua nở. Tết VN, đem lại cho tuổi học trò nhiều hy vọng, cho trẻ con 
được bao lì xì đỏ chói, được vui chơi tung tăng thỏa thích mà không bị cha mẹ thầy 
cô rầy la… 

“Mùng Một Tết Cha, 
Mùng Hai Tết Mẹ 

Mùng Ba Tết Thầy!” 
 Tết VN là đám học sinh được nghỉ học “ăn Tết” lâu nhất. Từ 23 tháng Chạp, 
có thèo lèo, kẹo mè xửng. Bấy giờ cây cối xanh tươi hơn, nắng bỗng ấm hơn, giờ xuân miên 
man về kéo đi cái giá rét của những ngày đông lạnh lẽo, và rồi các loại hoa Đào, hoa Mai, 
cúc vàng, vạn thọ đua nhau khoe sắc, đó là những hoa biểu tượng cho mùa xuân ở quê nhà. 
Giờ đây, nơi nầy, quê hương thứ hai của tôi, mùa xuân Cali cũng ngập tràn nắng ấm, cũng 
đủ các loại hoa thi nhau đua nở tràn đầy lối đi, phía trước sân của mỗi nhà…để 
chào đón mùa xuân mới. Học sinh tại TTVHVN của tôi cũng lại có dịp vui với nhau 
trong buổi lễ Tất Niên đón mừng xuân mới được ban Quản Trị tổ chức hàng năm thật ý 

nghĩa và trân trọng. Các học sinh học tiếng Việt, nói tiếng 
Việt và cũng mặc áo quần truyền thống của người Việt 
Nam, nam sinh, thầy giáo cũng mặc áo dài, khăn đóng, nữ 
sinh áo dài, áo tứ thân thướt tha, trông dễ thương quá. Tất 
cả các phụ huynh đều mong muốn con cháu mình còn giữ 
được truyền thống ăn mặc, đón Tết, chúc Tết, quà Tết 
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Vài Hàng Tản Mạn Về Tết 
 Tết nhằm vào mùa Xuân. Ông bà ta thường nói vui chơi ba ngày Tết. Tết kéo dài ba 

ngày đầu của một năm Âm lịch. 

 Theo truyền thông cổ truyền, trước mỗi nhà đều có dựng cây nêu kéo dài bảy ngày 

để xô đuổi ma quỷ, một tràng pháo dài để đưa năm cũ và đón năm mới. Trong nhà được 

quét dọn, lau chùi sạch sẽ. Trên bàn thờ được bày mâm ngũ quả gồm có mãng cầu, dừa 

tươi, trái sung, đu đủ và trái xoài với ngụ ý “cầu, sung (túc), vừa, đủ , xài.” Dọc theo hai 

bên bàn thờ thì được trang trí bằng hai hàng liễu đỏ. Những chậu hoa mai, hoa cúc, hoa lan, 

hoa đào thi đua nhau khoe sắc. Người Bắc thì gói bánh chưng, người Nam thì gói bánh tét. 

 Tết là dịp để “Tống cựu, nghinh tân”, giã biệt cái cũ, đón tiếp cái mới, cũng là dịp 

“đưa thằng bần ra cửa, rước ông Phước vào nhà”, kiêng kỵ, tránh ăn nói mọi điều không tốt 

lành để mong được một năm mới đầy may mắn. 

 “Mùng một Tết cha, mùng ba Tết thầy.” 

 Theo tục lệ của người Việt Nam, mọi người dù ở xa cũng trở về để sum họp với gia đình. 

Mùng một, mọi người đều mặc quần áo mới, con cháu chúc thọ ông bà, cha mẹ và được ban lộc bằng 

những bao đỏ nhỏ, trong có tiền. Đó là tập tục lì xì để vui xuân. Mùng ba, các học trò thường tụ tập 

nhau đến nhà thầy cô chúc Tết để tỏ lòng biết ơn sự dạy bảo của thầy cô. 

 Vào dịp Tết, có những đoàn múa lân, diễu hành, hội chợ, pháo nổ mừng xuân khắp mọi nơi. 

Mọi người chúc mừng nhau bằng câu “chúc mừng năm mới”, “phát tài phát lộc”, tạm quên những 

ngày mệt nhọc đã qua để vui với cái vui của mọi người. 

 Năm 2014 là năm Giáp Ngọ, tức là năm ‘con ngựa”. Mọi người đều tin tưởng theo ông bà ta 

thường bảo” 

“Mã đáo thành công” 

“Vạn sự như ý” 

Tết Giáp Ngọ 2014 

Nguyễn Đoan Trang 

Ngày Tết Trường Tôi 
 Hằng năm, trường tôi thường tổ chức một buổi lễ tất niên cho các em học sinh mừng xuân 

mới. Để chuẩn bị cho ngày nầy, từ Ban Quản Trị, Ban Điều Hành đến các thầy cô giáo cùng các em 

học sinh các khối lớp, mọi người đều bận rộn với phần việc của mình. Ban Quản Trị, Ban Điều Hành 

lo công việc tổ chức, các thầy cô giáo thì lo tập dợt văn nghệ mừng xuân. Không khí ngày Xuân thật 

náo nhiệt. Ngày Hội Tất Niên của các trung tâm Việt Ngữ nói chung và của TTVH Việt Nam nói 

riêng thật là ngày vui tươi và vô cùng ý nghĩa đối với các em học sinh ở hải ngoại bởi vì nó sẽ giúp 

cho các em hiểu thêm về văn hóa cội nguồn của dân tộc Việt. Trong buổi lễ có nhiều quan khách và 

phụ huynh đến tham dự, sau phần nghi thức của buổi lễ như chào cờ, diễn văn khai mạc, giới thiệu 

quan khách là đến tiết mục múa lân mừng xuân mới. Các em học sinh rất thích thú và say mê tiết mục 

nầy. Đặc biệt niên học 2012 – 2013 TTVH Việt Nam đã tổ chức cho các em thi Đánh Vần tranh giải 

giữa các lớp với nhau, không khí thật là vui nhộn và hào hứng. Xen kẽ các khối lớp thi đánh vần là 

các tiết mục văn nghệ thật sôi nổi. Gần cuối buổi lễ tất niên còn có xổ số 

trúng thưởng với nhiều món quà thật hấp dẫn. Sau cùng là lời cảm tạ và 

chúc mừng xuân của Ban Tổ Chức. Buổi lễ Tất Niên trường tôi thật là vui 

tươi dưới bầu trời xuân ấm áp. 

Thầy Võ Thanh Nhàn 
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 Thấm thoái mới đó mà Minh Thư đã dạy Tiếng Việt ở trường Việt Ngữ Việt 

Nam đã hơn mười hai năm và chỉ còn khoảng hai tuần nữa là kết thúc học kỳ I 2013 – 2014. Năm 

nay Minh Thư dạy lớp hai, đó là lớp 2B buổi sáng có 27 học sinh, và lớp 2D buổi chiều có 23 học 

sinh. 

 Nhận lãnh hai lớp có nhiều học sinh, nên lớp nào cũng có phụ giáo. Cô Soàng, Phụng phụ 

giáo lớp buổi sáng, cô Bảo buổi chiều…cô nào cũng giúp cho Minh Thư làm tròn nhiệm vụ. 

 Riêng bản thân Minh Thư đã dạy lớp hai hơn 13 năm nên cũng có nhiều kinh nghiệm điều 

hành lớp học. Vì thế năm nào cũng có nhiều em đoạt giải đánh vần do trường tổ chức cũng như 

đoạt giải khuyến học. Cũng như học sinh đi học đầy đủ, để làm bài kiểm tra mỗi tuần, vì các em sợ 

mất bài kiểm. Bài kiểm tra gồm có kiểm tra bài tập, viết chính tả, đặt câu, tìm vần. Điền câu, học 

thuộc lòng, giảng nghĩa chữ mới, phát triển đặt câu cho thí dụ. Thường thì các loại bài kiểm này, 

Minh Thư đánh máy in ra. (Học sinh rất thích làm bài kiểm này, bởi vì nó giống cách trường Mỹ 

(Text Book)) Về phần tập đọc, mình cho học sinh tập đọc theo nhóm, bàn, cá nhân. Nhờ kết hợp 

hai phương pháp Sư Phạm Việt Mỹ học sinh đã tham gia đọc và phát biểu, trả lời câu hỏi từ dễ đến 

khó một cách hăng say thích thú…Mình gọi tên học sinh theo mẫu tự ABC (Alphabetical) để 

không bỏ sót em nào…chọn bạn chú ý và không chú ývvv…. 

 Dạy các em phải biết tôn trọng tất cả mọi người xung quanh như là ban Chấp Hành, ban 

Giám Học, Thầy, Cô Giáo, Phụ Huynh học sinh và bạn bè trong trường lớp… 

 Mỗi tuần Minh Thư luôn tập cho các em tập nói tiếng Việt với bạn và nghe bạn nói. Rèn 

luyện kỹ năng nói tiếng Việt. Em nào cũng có cơ hội được phát biểu ý kiến và cũng được mời đọc, 

trả lời câu hỏi và đặt câu trong suốt giờ học. 

 Thường thì mình cho học sinh ôn bài trước khi làm bài kiểm tra và ôn tập rất kỹ trước các 

kỳ thi học kỳ. Cuối năm khuyến khích các em tham gia văn nghệ cũng  như đi dự lễ Tết Việt Nam, 

và xem trình diễn văn nghệ cuối khóa do trường tổ chức để các em học hỏi thêm về phong tục tập 

quán Việt Nam. 

 Theo Minh Thư nghĩ dạy học quả là một nghệ thuật. Nghệ thuật điều hành lớp học – Tất 

nhiên lớp càng đông càng khó, phải nhờ phụ giáo giữ trật tự, chăm sóc học sinh yếu. Rồi đến nghệ 

thuật sử dụng thời gian, làm sao dạy hết bài, đủ giờ bao quát hết học sinh…để cho giờ học có hiệu 

quả cao nhất. Đặc biệt đối với những em không thích học tiếng Việt, Minh Thư luôn luôn nhẹ 

nhàng, dỗ ngọt cho đến khi các em chịu chép, làm bài cũng như tham gia phát biểu như các bạn 

khác. Cô Soàng, Phụng và cô Bảo luôn nói rằng “Công nhận cô Minh Thư rất chịu khó và có tài 

thuyết phục học sinh, không chịu bỏ cuộc, kể cả các em có tánh rất đặc biệt. Cô Minh Thư đã nói 

thế nào mà cuối cùng thì em đó cũng chịu làm theo sự hướng dẫn của cô.” 

 Là một cô giáo, Minh Thư luôn cố gắng làm tất cả những trách nhiệm bổn phận. Thật vậy, 

Minh Thư tin rằng việc gì có cố gắng, tận tâm thì cũng có kết quả tốt. Có thể nói học sinh lớp Hai 

của Minh Thư, cô Soàng, Phụng và cô Bảo đã học tiếng Việt khá giỏi, cũng như trật tự, kỷ luật 

nhất là lễ phép và sẵn sàng lên lớp ba. Đó là những điều mình hằng mơ ước. 

 Cuối cùng Minh Thư rất cảm ơn ban hội đồng quản trị, ban điều hành trường, Hội Phụ 

Huynh Học Sinh và bạn đồng nghiệp đã giúp đỡ Minh Thư đứng lớp Hai vững vàng để giúp cho 

học sinh mình biết đọc, biết viết, nói được nhiều tiếng Việt, đặt câu khá để chuẩn bị lên lớp ba. 

Còn Minh Thư mong rằng mình vẫn được tiếp tục dạy lớp Hai như cũ. 

Cô Lương Nguyễn Minh Thư 
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  Trong một năm có hai ngày lễ mà em thích  nhất. Hai ngày này là Tết Việt Nam và 
lễ Giáng Sinh. Mỗi khi Tết đến, gia đình em sum họp lại ở nhà bác em. Gia đình em ăn và chơi rất 
nhiều. Sau đó, gia đình em sẽ phát tiền lì xì. 
 Lúc tới mùa đông, em rất thích lễ Giáng Sinh. Em tới nhà họ hàng em để tổ chức. Gia đình 
em hát và múa xong rồi gia đình em mở quà. Em rất thích lúc mở quà. 
 Hai lễ đó em thích nhất trong năm. 

Amy Mỹ An 
Lớp 3C 

Giáng Sinh 
 Tôi nghĩ rằng Giáng Sinh là một kỳ nghỉ tuyệt vời! Đây là suy nghĩ của tôi, bởi vì đó là một 
ngày để đưa ra những món quà và nhìn thấy nhiều đồ trang trí đẹp. Đôi khi bạn có thể nhìn thấy ngôi 
nhà bằng sô cô la nóng và kẹo bông gòn thơm ngon! Bây giờ đã gần đến sáu giờ, đó là thời gian để 
nhìn dưới gốc cây Giáng Sinh tuyệt đẹp có những món quà mà các thành viên trong gia đình và bạn bè 
đã đem tới. Khi bạn đang tìm kiếm những món quà Giáng Sinh của mình, hãy để cho bạn bè 
và gia đình của bạn tìm thấy những món quà đầu tiên của họ để tránh việc xô đẩy nhau! Tôi chỉ nói 
rằng có thể bạn sẽ bị đẩy ra chứ không phải là chắc chắn bạn sẽ bị đẩy ra. Sau khi bạn đã nhìn thấy 
tất cả những món quà Giáng Sinh, và thăm nhiều nhà để nhìn xem tất cả các đồ trang trí kỳ diệu mà 
chủ nhà đã chưng lên, bạn nên cám ơn bạn bè và gia đình của bạn đã đến và cho bạn có một ngày giáng 
sinh vui vẻ trong cuộc sống. Tôi thật không thể chờ thêm một giây vì tôi mong Giáng Sinh năm tiếp 
theo sẽ tới liền. 

Đỗ Phan Helen 
Lớp 3A 

Giáng Sinh 
 Giáng Sinh là ngày 25 tháng 12 và cũng là ngày Giáng Sinh, mọi người dọn dẹp nhà cửa, đi 
mua cây thông và chuẩn bị trang trí như treo trái châu, đèn màu chớp sáng và nhiều thứ trang hoàng 
khác. Khi ngày Giáng Sinh tới, nhiều gia đình đi lễ nửa đêm. Họ mặc áo thật đẹp, sung sướng mở 
quà rất vui. Giáng Sinh rất là đặc biệt vì đó là ngày của những sự chia sẻ và yêu thương. 

Trần Uyên Chi Celina 
Lớp 3A 
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Lễ No – En 
Ngô Keanu 

Lớp 3A 
 Nhân dịp Christmas, trường em cho nghỉ học. Cha mẹ cho em đi chơi nhà bạn. Em được 
thấy ông già Noel mặc đồ đỏ rất đẹp. Trên đường đi, em thấy nhiều quà. Em rất vui ngày lễ 
Giáng Sinh năm nay. 

Nô En 
Phạm Kelly Michelle 

Lớp 3A 
 Mỗi Nô En, em và chị Tiên trang trí nhà cửa rất đẹp. Cả gia đình giúp 
trang hoàng cây Nô En. Nhà mình có tiệc vui lắm. Mẹ nấu cơm và làm bánh bò rất 
ngon. Bố để đèn trên cây Nô En và làm con nai giả. Con và chị Tiên mặc đồ đẹp 
cho tiệc. Mọi người chơi với nhau vui quá. Con và chị Tiên mở quà Nô En từ ông 
già Nô En và bố mẹ. Tối đến, mọi người đi về ngủ. 

Giáng Sinh 
Lê Hồng Sang 

Lớp 3C 
 Ngày Giáng Sinh, con được nhiều quà. Giáng Sinh, con ăn bánh ngọt và ăn kẹo. Mẹ mua 
cây thông về trang trí rất đẹp. Con làm quà để tặng cha mẹ và các em. Gia đình quây quần bên 
nhau đêm Giáng Sinh thật là vui! 

Lễ Giáng Sinh 
Ivy Nguyễn 

Lớp 3A 
 Hôm nay là ngày Giáng Sinh. Em mặc đồ đẹp, và được cha mẹ dẫn đi đến nhà ông bà nội ăn tiệc 
Giáng Sinh. Bước vào phòng khách, em thấy một cây thông thật to, trên cây thông treo nhiều đèn sáng trông 
rất đẹp. 
 Sau đó, tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn. Em được ăn rất nhiều, nào là chả giò, chả lụa, bún bò 
huế. Ôi, thật là ngon! Ăn xong thì lại được ông bà và cô chú cho nhiều quà. Em rất là vui. 
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 Ở Mỹ, cứ đến cuối tháng mười một thường có ngày lễ Tạ 
Ơn hay còn gọi là Thanksgiv- ing. Hằng năm, cậu em 
thường tổ chức ăn Thanksgiv- ing tại nhà của cậu. Em và gia 
đình cùng những người thân khác đến đây để họp mặt và quây quần bên nhau ăn 
uống và trò chuyện rất vui. Đây là dịp để em và các anh chị họ cảm ơn ông bà, cha mẹ, chú 
bác, cô dì, cậu mợ…đã lo lắng và giúp đỡ chúng em về mọi mặt. Nào là đưa đón đi học, đi 
bác sĩ, đi nha sĩ hay đi học thêm các môn thể thao khác. Bên cạnh đó, em cũng không quên 
đến công lao dạy dỗ của thầy cô đã giúp em nâng cao kiến thức hiểu biết về mọi 
mặt trong xã hội cũng như đời sống. 
 Đối với em, ngày lễ Tạ Ơn là ngày lễ đặc biệt nhất trong năm. Nó luôn nhắc 
nhở em phải cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ đã lo lắng cho em. Ngoài ra, lễ 
Tạ Ơn cũng là ngày nhắc chúng ta nhớ ơn đến những người đã giúp đỡ mình khi gặp hoạn 
nạn.        

Gia Đình Đoàn Tụ 
Nguyễn Trâm Anh Emily 

Lớp 5B 
 Mỗi năm trong lễ Giáng Sinh, gia đình đoàn tụ ở nhà con. Trong gia đình con có 28 người. 
Con được gặp lại mấy bác và anh chị em họ. Trong ngày này con được ăn nhiều món ăn như bánh 
cuốn, bánh xèo, vịt quay và chè ba màu. 
 Ngày hôm trước, con và em phụ bố mẹ dọn dẹp nhà cửa. Sáng sớm ngày đoàn tụ, bố, con và 
em sắp xếp bàn ghế cho mọi người ngồi. Sau đó, gia đình bác tới và mỗi người mang một món ăn 
như gỏi cuốn, trái cây và bánh bèo. 
 Bác và anh chị em họ con nói chuyện với nhau và ăn uống đầy đủ, mọi người họp mặt trong 
tình thương yêu gia đình thật là vui vẻ vào ngày lễ cuối năm; đó là tượng trưng cho tình yêu, cho nét 
đẹp văn hóa của người Việt Nam. 

Gia Đình Đoàn Tụ 
Vũ Thiên Kimberly 

Lớp 5B 
 Gia đình em gồm có ba mẹ, một anh, một chị và em, Ngày Lễ Giáng Sinh hàng năm, gia đình em 
tới nhà bác em, là chị của ba em. Ở đó, em gặp các anh chị con của bác và hai cháu nội của bác. 
 Đúng vào ngày 25 tháng 12 bác em nấu các món ăn Việt Nam có phở, chả giò, gỏi, mì xào. 
Món tráng miệng là rau câu và chè Thái. Em thích nhất là chả giò và mì xào. Bác em có mời thêm mấy người 
bạn của bác. 
 Sau đó cả nhà ăn uống rất vui vẻ, chuyện trò rất rôm rả, họ kể lại những chuyện ngày còn ở Việt 
Nam. Tình cảm của bác em đối với gia đình em rất thấm thiết và tốt đẹp. Cả hai gia đình luôn giúp đỡ với 
nhau. Em rất thích ngày Lễ Giáng Sinh để em được tới thăm và đoàn tụ với gia đình bác em. 
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Quê Hương Của Ba Mẹ Em 
 Ba mẹ em được sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, Việt Nam. Thành phố Sài Gòn được xem như là 
Hòn Ngọc Viễn Đông bởi vì nó rất đẹp và xinh xắn. Dân cư rất đông đúc. Thành phố Sài Gòn có chợ Bến 
Thành, nhiều quầy hàng được bày bán tại đây và rất đông khách du lịch tham quan mua sắm. Em rất thích Sài 
Gòn, Việt Nam vì đây là quê hương của ba mẹ em. Sài Gòn rất đẹp và rộng lớn. Em ước mơ sẽ có ngày trở 
lại Sài Gòn, để thăm viếng ông bà và tham quan cảnh đẹp ở đó. Người dân ở Sài Gòn hòa đồng thân thiện.
          Đào Mạnh Đức 
            Lớp 5A 

Người Em Yêu Mến Nhất 
Tiffany Lưu Huỳnh  

Lớp Văn Sử Địa 
 Trong các anh chị em, em yêu mến nhất là anh David vì lúc nào anh cũng lo lắng và chăm sóc cho em 
nhiều nhất về mọi phương diện. 
 Năm nay, anh của em khoảng ba mươi tuổi, anh chưa lập gia đình và rất vui tính. Anh em cao khoảng 
năm feet mười và có nước da hơi ngâm đen. Anh có đôi mắt tròn xoe và to. Mũi anh cao và miệng lúc nào cũng 
tươi cười để lộ hàm răng rất đều và đẹp. Tóc anh lúc nào cũng cắt ngắn và gọn. Tuy anh đi làm xa nhà, 
nhưng khi nào em cần giúp đỡ là anh sẵn sàng hy sinh mọi thứ để về lo cho em. Em nhớ nhất là lúc em cần mua 
sách để làm bài dự án của lớp, anh về gấp và góp ý cho em để em hoàn tất bài đúng thời gian quy định. Ngoài 
ra, vào những dịp nghỉ lễ anh thường đưa em đến những khu vui chơi như Disneyland hay Knott’s Berry Farm 
hoặc Legoland. 
 Em rất kính trọng và yêu quý anh David của em vì anh luôn luôn động viên và khuyến khích em trong việc 
học. Em tự hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng anh của em đã lo cho em hết mình. Nếu làm được 
như vậy, em nghĩ anh của em sẽ rất vui và hạnh phúc vì có được người em ngoan và giỏi. 

Người Em Yêu Quý Nhất 
 Người mà em quý mến nhất là mẹ em vì mẹ lo cho em mỗi ngày và dạy em nhiều điều để em lớn lên 

làm người tốt. 

 Mẹ em nấu ăn và đưa đón em mỗi ngày. Khi em bệnh, mẹ mua em thuốc. Em đói bụng thì mẹ mua đồ 

ăn cho em. Mẹ em cũng dạy em nhiều điều, như là: “Mình phải lễ phép với người lớn tuổi, và nói ‘cám ơn’ khi 

người khác làm cái gì cho mình.” Em biết mẹ rất cực khổ nuôi em đến lớn. Người mà em yêu quý nhất là mẹ 

em. 

 Em quý mẹ vì mẹ lo lắng cho em mỗi ngày và chỉ em nhiều điều tốt. Lớn lên, em muốn là một người 

giống mẹ em. 

Lê Hoàng Jandy 

Lớp Văn Sử Địa 

Làm Việc Thiện 
 Cách đây vài năm, em cùng ba mẹ đi chợ dưới khu Bolsa. Em trông thấy một bà lão tuổi ngoài bảy 

mươi lang thang ngoài đường trên tay với túi nylon có ít đồ trong đó. Bà bước đi lom khom, lạnh lẽo trong trời 

mùa đông. Em hỏi ba mẹ em mình có nên cho bà cái vali nhỏ và chiếc áo lạnh cho bà đỡ lạnh trong mùa đông. 

Khi em đến biếu bà, thấy bà rất vui. Những lần sau, em thấy bà mang chiếc áo lạnh và kéo chiếc vali nhỏ bước 

chậm trên đường, lòng em vui mừng vì mình đã giúp đỡ người già. Đó là tấm lòng nhân ái tương thân tương trợ.

    

          Bùi Catherine 

          Lớp 6C 
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CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẤT NIÊN MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 

 

Chủ Nhật ngày 26 tháng 1 năm 2014 

   

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 

 

9:45     Chào mừng và chúc Xuân của GS Chủ Tịch Huỳnh Phổ 

            cùng các thành viên   Hội Đồng Quản Trị. 

 

9:50    Giới thiệu quan khách tham dư (Thầy Võ Văn Thiệu, Ủy viên giáo dụcTTVHVN) 

 

10:05  Múa Lân Mừng Xuân 

 

10:15   Chào Mừng và chúc Xuân của Cô Hiệu Trưởng Trần Ngọc Sương 

            cùng Ban Điều Hành và Ban Giảng Huấn 

 

10:20  Phần phát biểu của một đại diện quan khách.  

 

10:35  Ban Giảng huấn Hợp ca : ‘ Xuân Họp Mặt” 

 

10:45  Chúc Xuân của đại diện học sinh 

 

10:55  Phát thưởng Đội Quốc Ca 

 

11:05  Liên Khúc “ Mùa Xuân Ơi và Tết Đến Rồi” do học sinh MGD, 3A,3B  (Lớp Cô            

Phạm  Lan Phương   Lớp Cô Trần Kiêm Nhiên và  Lớp Cô Đồng Thị Tuyết Trang) 

 

11:15 Học sinh1B hợp ca Mùa Xuân Yêu Thương (Lớp Cô Trần Crystal ) 

 

11:25 Phát thưởng học sinh tham dự thi Chánh tả  & Viết văn năm 2014 

 

11:35 Học sinh 2B hợp ca Việt Nam Việt Nam (Lớp Cô Lương Minh Thư) 

 

11: 45 Đơn ca Nguyễn Hiếu Hugo 

 

11:55 Học sinh 6A với Hoạt Cảnh Thằng Bờm (LớpThầy Văn Cửu Long) 

 

12:00  Bế mạc và lời cảm tạ của Ban Tổ Chức 


