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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 

 Đông tàn rồi lại Xuân sang chu kỳ quả 
đất vẫn luôn chuyển động,thế mà mỗi lần 
Xuân đến lòng người lại rạo rực mong ước 
sao cho năm mới Phước Lộc dồi dào.Hoàn 
cảnh người xa quê bất đắc dĩ như chúng ta ai 
ai cũng cùng hướng về  quê cha đất tổ hy 
vọng chế độ kềm kẹp thiếu dân chủ hãy trả 

lại quyền làm người cho dân Việt .Suốt 
18  năm thành lập trường Việt Ngữ với tư 
cách chủ tịch nói riêng và Quý Cô Thầy nói 
chung chúng tôi vẫn ôm một hoài bảo làm 
sao truyền đạt lại Văn hoá và tiếng Việt 
cho các em sinh ra và lớn lên trên xứ 
người , vì các em là một gia tài vô giá mà 
chúng ta đã đổi lấy bằng cuộc chiến đẫm 
máu trên một phần tư thế kỷ.Nhân dịp 
Xuân về chúng tôi thành thật cám ơn Quý 
vị phụ huynh đã tin tưởng  đem con em 
đến Trung tâm để chúng tôi có cơ hội làm 
tròn chức năng của người Thầy giáo và 
hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng đào 
luyện các mầm non thấm nhuần tình yêu 
quê hương ,tổ quốc Việt Nam . 
         Một lần nữa xin cầu chúc mọi gia 
đình an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi 
dào. 
 
 
 
     Chủ Tịch 
                                         Huỳnh Phổ  

TỔ CHỨC 
TRUNG TÂM VĂN HOÁ VIỆT NAM 

BAN QUẢN TRỊ 
   Chủ Tịch                  : Huỳnh Phổ 
   Ủy Viên Giáo Dục   : Võ Văn Thiệu 
   Thủ Quỹ           : Nguyễn Jame 
   Tổng Thư Ký           : Đặng Thành Hiển 
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BAN ĐIỀU HÀNH 
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   Hiệu Phó            : Văn Tường 
   Giám Thị            : Huỳnh Thông 
   Thư Ký            : Huỳnh Đăng Minh  

BAN GIẢNG HUẤN 
CÁC LỚP SÁNG 

   

                    Lớp Ba A 
   Cô Trần Kiêm Nhiên 
   Cô Phạm Tố Nga 
   Thầy Vương Đăng Khoa 
                    Lớp Ba B 
   Cô Phan Thị Nguyệt Hồng 
   Cô Đồng Thị Tuyết Trang 
                    Lớp Bốn A 
   Cô Nguyễn Đoan Trang 
   Cô Lý Phương Mai 
   Cô Tạ Ngọc Hoàng Anh 
                    Lớp Bốn B 
   Cô Nguyễn Thị Thu Thảo 
   Cô Phan Thị Lệ Thủy 

   Lớp Năm A 
   Thầy Võ Thanh Nhàn 
   Cô Phạm Bảo Ngọc 

Lớp Sáu A 
   Thầy Văn Cửu Long 

Lớp Sáu B 
   Thầy Lương Minh Châu 

Lớp Văn Sử Địa 
   Thầy Văn Tường 

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

Lá Thư Xuân 

CÁC LỚP CHIỀU 
Lớp Mẫu Giáo D 

   Cô Ma Thị Ngọc Huệ 
   Cô Phan Thị Lệ Thủy 

Lớp Mẫu Giáo E 
   Cô Lâm Xuân Thu 

Lớp Một E & F 
   Cô Nguyễn Hoàng Diệu 
   Cô Nguyễn Thị Đoan Nghi 

Lớp Mẫu Giáo A: 
   Cô Ma Thị Ngọc Huệ 
   Cô Ma Thanh Vân 

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

Lớp Mẫu Giáo C: 
   Cô Lý Phương Dung 
   Cô Lê Thị Thanh Phương 
               Lớp Một A: 
   Cô Nguyễn Hoàng Diệu 
   Cô Nguyễn Trúc Lệ 
                Lớp Một B: 
   Cô Nguyễn Trần Crystal 
                Lớp Một C 
   Cô Nguyễn Đoan Trinh 
   Cô Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 
               Lớp Một D 
   Cô Nguyễn Ngọc Hạnh 
   Cô Trương Thị Kim Ánh 
               Lớp Hai A: 
   Cô Hỏa Phi Châu 
   Cô Trần Kim Phụng 

Lớp Hai B: 
   Cô Lương Nguyên Minh Thư 
   Cô Hứa Thị Soàng 
                    Lớp Hai C: 
   Cô Văn Mỹ Huyền 
   Thầy Nguyễn Trọng Luân 

Lớp Hai D 
   Cô Lương Nguyễn Minh Thư 
   Cô Trương Nguyễn Hoàng Yến 
                         Lớp Ba D 
   Cô Trần Kiêm Nhiên 

Lớp Bốn C 
   Cô Nguyễn Thị Thu Thảo 

Lớp Năm B 
   Thầy Võ Thanh Nhàn 

     Lớp Sáu & Bảy 
   Cô Văn Mỹ Huyền 
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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 Nhâm Thìn 
Của trường Việt Ngữ 
Văn Hóa Việt Nam 
 
Trước hết Táo đây 
Cúi đầu kính chúc 
Hoàng Thượng vạn an 
Sang năm Quý Tỵ 
 
Mọi điều như ý 
Sức khỏe dồi dào 
Tuổi cao đức trọng. 
Muôn tâu Thánh Hoàng 
 
Trung Tâm Viêt Ngữ 
Văn Hóa Việt Nam 
Thành lập tháng chín 
Một chín chín lăm 
 
Do ông Huỳnh Phổ 
Điều khiển đến nay 
Mười tám năm rồi 
Học sinh đông đảo 
 

Lúc đầu hai trăm 
Nay thì lên tới 
Đã hơn bảy trăm 
Đội ngũ giảng viên 
 
Gần đến bốn chục 
Hằng tháng đều được 
Thanh toán lương tiền 
Giống như hãng xưởng 
 
Cơ sở khang trang 
Dạy tại trường Mỹ 
Niên học năm nầy 
Có nhiều cải tiến 
 
Thay đổi vươn lên 
Tạo nét đặc thù 
Cũng không ngoài việc 
Để các học sinh 
 
Học cho tiến bộ 
Thầy Cô vui vẻ 
Phụ huynh vừa lòng 
Ngòai những người cũ 
 
Nhân sự có thêm 
Trật tự Thầy Thông 
Website Minh - Cường 
Cô Thủy, Cô Anna 
 
Cô Nghi, Cô Trang 
Thầy Khoa , Cô Ngọc 
Tổng giám học là 
Cô Trần Ngọc Sương 
 
Giám học Thầy Tường 
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Còn về khuyến học 
Hoặc thi đánh vần 
Cũng như chánh tả 
Các sinh hoạt nầy 
Cũng vẫn duy trì 
Nhưng mà cách thức 
Có vài  sửa đổi 
Cho cụ thể hơn 
Thí dụ như là 
Để không mất giờ 
Học cùng chúng bạn 
Nên vào thứ bảy 
Nhà trường tổ chức 
Một lớp khuyến học 
Học tại văn phòng 
Số tám bảy ba hai (8732) 
Suite là số 1 
Đường Westminster 
Học phí tượng trưng 
Phụ huynh nào thích 
Thì cứ ghi danh 
Cho con em mình 
Chứ không bắt buộc. 
Nhà trường lại có 
Một trang Web site 
Phụ huynh sẽ 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 
Đều tiến bộ nhanh 
Hai ngàn mười bốn 
Họ dung cảm từ 
Ti Vi không cần 
Bấm bấm rì mót 

Chỉ cần chỉ tay 
Là máy chạy ngay 
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 
Học sinh sáng chiều 
Đông thật là đông 
Mười chín lớp sáng(19) 
Thêm tám lớp chiều (8) 
Cộng chung hai bảy 
Thần nói như vậy 
Là tính sơ sơ 
 Nói về chào cờ 
Của mỗi đầu tháng 
 Đồng phục như sau 
Học sinh màu xanh 
Thầy Cô nâu, đỏ 
Người người hớn hở 
Nhứt là Thầy Cô 
Năm nầy lại được 
Phòng họp sửa sang 
Nhìn thấy khang trang 
Thật là bắt mắt. 
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 
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 Niên học 2012 –  2013 tôi phụ trách hai lớp 5: Lớp 5A buổi sáng và lớp 5B buổi 

chiều. Lớp 5A có ba mươi ba học sinh và 5B có mười hai học sinh. Phần đông các em 

học sinh có cùng lứa tuổi và cùng trình độ, chính điều này đã giúp cho tôi rất dễ dàng 

trong việc giảng dạy các em một cách có hiệu quả. Thật vậy, đầu năm học tôi phát cho 

các em lịch trình học tập toàn niên học, tôi giải thích và dặn dò các em những việc cần 

làm với lịch trình này cùng với những nội quy của lớp học. Các em rất ngoan và vâng lời 

thầy cô dạy bảo. Mỗi buổi học trước khi ra về tôi cho các em ghi chép công việc chuẩn 

bị bài cho tuần tới dựa vào lịch trình học tập. Bài tập về nhà các em sẽ chuẩn bị là tập 

đọc bài trước ở nhà, chép và tìm hiểu giải nghĩa của các chữ đã cho trong bài đọc, tìm 

hiểu đại ý của bài đọc và trả lời các câu hỏi. Các em cũng tập chép kể cả bài học thuộc 

lòng ngắn dễ hiểu. Qua hai tháng đầu năm tôi ghi nhận đa số các em chuẩn bị bài rất tốt. 

Nhờ đó mà khi vào lớp các em nghe thầy cô giáo giảng bài và các em dễ dàng hiểu được 

kiến thức một cách nhanh chóng, các em tham gia làm bài tập tại lớp và phát biểu ý kiến 

rất tốt. Điều đáng mừng là chính bản thân tôi và cô giáo phụ giáo không thể ngờ được là 

các em hiểu được những bài học lịch sử và địa lý rất vững vàng. Chúng tôi là những thầy 

cô giáo thật sự rất vui mừng khi nhìn thấy các em học sinh của chúng tôi học tiếng Việt 

đạt được hiệu quả như thế. 

 Chúng tôi cũng chân thành cám ơn sự quan tâm tận tình của Ban Điều Hành, các 

bậc phụ huynh học sinh đã bỏ thời gian đưa con em đến 

TTVHVN học tiếng Việt, theo dõi và giúp đỡ các em việc 

học tập tiếng Việt ở nhà.   Võ Thanh Nhàn 

Giáo Viên Lớp 5A&B 
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 Cảm ơn các em học sinh, 

 Cho tôi tìm lại bóng hình quê xưa. 

 Tuần qua, bài tập về nhà 

 Các em viết rất thật thà dễ thương. 

 Mỗi người một thoáng quê hương 

 Quê nội quê ngoại, cội nguồn mẹ cha. 

 Việt Nam trong trái tim ta, 

 Nơi nào cũng đẹp dẫu xa nghìn trùng. 

 Nhiều em tả cảnh Sài Gòn 

 Vẫn là Hòn Ngọc Viễn Đông thuở nào. 

 Cô đô Huế đẹp làm sao 

 Phố phường kinh Bắc, hoa đào gió đông. 

 Mỗi tuần đến với Trung Tâm… 

 Học trường Việt Ngữ, nói thông viết rành. 

 Bài văn diễn tả quê mình, 

 Động lòng người đọc bởi tình quê hương. 

 

Lương Minh Châu 

Giáo Viên Lớp 6B 

 

 Các em vào lớp, trả lại sân trường  

khoảng không tĩnh lặng. Trong tôi vẫn còn đâu đó những khuôn 

mặt hồn nhiên và bóng dáng các em nô đùa. Tôi mong các em 

luôn luôn vâng lời thầy cô, chăm chỉ học hành để sau này “Hiểu” 

và “Biết” về nơi ông bà, cha mẹ các em phải rời xa. Trong thoáng lặng yên này, các em đã đưa tuổi thơ 

theo dòng thời gian về lại trong tôi. 

 Ngày đầu đến trường, tôi cũng rụt rè, khép nép bên ba mẹ, tất cả đều xa lạ. Tôi cảm thấy lo… 

Còn những ngày Tết đến tôi được theo ba mẹ, anh chị đi thăm họ hàng trong quần áo mới và nhận 

những lời chúc an lành cho nhau. 

 Tuổi thơ của tôi gắn liền với miền quê nội trong những ngày nghỉ hè. Nơi đó có những lũy tre 

xanh bao bọc những cánh đồng rộng lớn xen lẫn những hàng dậu quỳ có bông vàng rực rỡ. Những 

tháng ngày rong chơi theo anh em trong họ hàng cùng vài con bò, con bê của nội, chúng tôi thả những 

con diều ước mơ lên bầu trời trong xanh để đùa chơi với gió và đám lục bình đem những ươm mơ của 

chúng tôi theo dòng sông về vùng trời mơ ước của một thời thơ dại. Khi màn đêm buông xuống, ngàn 

sao lấp lánh là lúc ông tôi bảo, “Nhà trời đã thắp đèn”. Xa xa trong vườn lập lòe những con đom đóm. 

Bà tôi bảo, “Đó là những thiên thần bé nhỏ dạo chơi đem an lành đến cho trẻ ngoan”. Tôi tin những gì 

ông bà tôi nói cũng giống như các em tin vào ông già Noel phát quà trong mùa Giáng Sinh. 

 Tôi thầm cám ơn các em học sinh ở Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam đã cho tôi thấy lại tuổi thơ  

như những ngày nắng đẹp. 

Người Gác Cổng – Huỳnh Thông 
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Con Đi Học 

 Con tên là Betty Thúy Huỳnh. Con 

7 tuổi. Cô của con là cô Diệu và cô Lệ. 

Lúc con đi học,  con sợ tí xíu. Nhưng lúc 

con đi học con thích. Con thích học mấy 

câu đánh vần. Con thích học nói tiếng Việt. 

Con bây giờ nói tiếng Việt nhiều. Cô Diệu 

chỉ con đánh vần. Cô Diệu chỉ con viết 

tiếng Việt. Con thích học lắm! 

    Betty Thúy Huỳnh 

Lớp 1A 

Tết 

 Ở ngày Tết gia đình con vui lắm. Mình ăn 

cơm và uống nước ngọt. Chị rủ con ra ngoài chơi. 

Con chơi từ sáng tới chiều. Lúc mình chơi xong, gia 

đình con chơi bầu cua. Mấy anh và chị của con hơn 

thua nhiều tiền. Gần chín giờ, mấy chị và anh của 

con đi về. Mẹ con dọn dẹp đồ ăn. Giờ đó là con phải 

đi ngủ để chuẩn bị đi học ngày mai. 

       Jessica Sotelo 

          Lớp 1C 

Tết 

 Em rất thích ngày Tết vì Tết là ngày lễ lớn nhất 

của người Việt Nam. Em thích Tết vì mỗi khi Tết đến, em 

được mặc áo dài đi chùa đón Giao Thừa với ba mẹ em. 

Kế đến, Tết em có được nhiều tiền lì xì để bỏ vào heo đất. 

Sau cùng ngày Tết có rất nhiều đồ ăn ngon như bánh tét, 

bánh chưng ăn với thịt kho ngon lắm. Còn có nhiều bánh 

mứt nữa. 

 Tết mang nhiều niềm vui 

đến cho mọi nhà, mọi gia đình Việt 

Nam sống ở quê hương và ngay cả 

ở hải ngoại. 

  Lê Vy 

  Lớp 1E + 1F 

 Con rất thích học 
tiếng Việt ở đây vì 
mọi thứ ở đây rất tốt 
cho con học tập. 
Thầy cô rất chăm 
sóc học sinh kỹ.  

Brandon , Lớp 1E+F 
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Ngày Tết 

 Mỗi năm Tết đến, khi thức dậy em mặc áo dài mới của em để đi chúc Tết ông bà. Mẹ của em 

làm tóc của em đẹp. Sau đó, em đi chúc Tết ông bà. Ông bà lì xì cho em. Em cùng gia đình đi Phúc 

Lộc Thọ để coi múa lân và đốt pháo. Buổi chiều gia đình cùng ông bà ngồi lại với nhau để chơi lô tô 

và đánh bài. 

 Em thích Tết! Vì Tết rất vui. Mẹ cha chở em đi chợ Tết xem 

bày bông hoa các loài như: cúc, đào, mai vàng và các loài khác nữa 

rất vui, trông rất đẹp. Không khí Tết rất vui, và náo nhiệt. 

Britney Nguyễn 

Lớp 2B 

  

   Ở trong gia đình của con 

gồm có ba, má, anh và con. Ba con là một người làm việc 

rất siêng năng và chăm chỉ. Sở thích ba con là xếp máy bay 

bằng giấy và thích thưởng thức các món ăn. Mẹ con tuy ở 

Mỹ đã lâu, nhưng bà rất thích đọc sách và làm vườn. 

Người anh của con lại thích chơi game và đánh đàn guitar 

rất giỏi. Còn con là đứa con út trong gia đình. Con cũng 

thích thưởng thức các món ăn giống ba con. Ngoài ra, con 

cững thích đánh đàn piano và coi phim tình cảm Đại 

Hàn…Haha! Đó là các thành viên trong gia đình của con. 

 Trong trường Việt Ngữ, con có được một cô giáo 

rất dễ thương và hiền lành. Con rất thích cô. Ngồi trong 

lớp học, con có một đứa bạn tên là Valerie. Bạn ấy rất tốt 

và học cũng giỏi. 

 Con rất thương yêu gia 

đình, thầy cô và bạn bè. 

Nguyễn Thảo Mimi 

Lớp 2B 

Cô Giáo Của Con 

 Chào thầy, cô. Con tên là Tri-

sha Thanh Nguyễn. Con học lớp 2B và 

cô giáo của con là Lương Nguyễn 

Minh Thư và Hứa Thị Soàng. Tại 

Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam cô giáo 

Minh Thư dạy tập đọc trong trường và 

cô Soàng giúp đỡ các bạn làm bài tập. 

Con thương cô giáo vì con thấy cô giáo 

mệt khi dạy học tận tình. Con thích học 

tiếng Việt vì con là người Việt Nam và 

bài học cô dạy giúp con thích làm tiếng 

Việt. Con cám ơn cô giáo lắm! 

Trisha Thanh Nguyễn 

Lớp 2B 
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Cha Mẹ 

 Cha mẹ là người yêu thương, 

chăm sóc cho gia đình. Cha mẹ của con 

chăm sóc khi con đau bệnh. Mỗi ngày 

ba mẹ đi làm để kiếm tiền cho gia đình 

và nấu những món ăn ngon và đầy đủ 

dinh dưỡng. Ba mẹ dạy dỗ và mong con 

trở thành người tốt. Ba mẹ thỉnh thoảng 

la rầy con cái vì ba mẹ yêu con và muốn 

con nên người. Cha mẹ luôn luôn bên 

cạnh con cái để khuyên bảo, dạy dỗ, 

khuyến khích và yêu thương. Con cảm 

thấy rất hạnh phúc vì cha mẹ con yêu 

thương và chăm sóc cho con. Cha mẹ là 

tuyệt vời nhất! Con yêu cha mẹ nhất 

trên đời! 

Vina Trâm Nguyễn 

Lớp 2B 

Con Chó Của Em 

 Con chó của em tên là 

Baby. Nó có bộ lồng màu vàng 

nhạt. Baby rất thông minh. Mỗi 

khi nghe tiếng động ngoài sân là 

nó sủa. Nó thích đi bộ xung 

quanh nhà hàng xóm. Baby thích 

chạy bộ ở công viên với em và 

các chị. Nó giống như đứa em 

nhỏ trong gia đình. Em rất yêu 

thích nó. 

Lê Yến Nhi, Lớp 2D 

Em Hân 
 Tôi đang viết về em gái của tôi. Em của tôi tên là 

Hân. Em Hân rất dễ thương. Mỗi ngày em càng xinh ra và 

lớn thêm. Tôi rất thương em Hân tại vì em Hân là em gái 

của tôi. Bây giờ em Hân đã được tám tháng. Vì Hân là em 

út trong  nhà, nên mọi người rất thương yêu em. 

 Em Hân rất thích cười. Khi em cười trong em rất 

xinh. Hân thích chơi lắm, em thích chơi với tôi và cô của 

tôi nhất. Em Hân là con gái, nhưng em rất giống con trai. 

Hân rất thích ăn. Em cũng thích đi chơi và xem TV với tôi 

và em trai của tôi. Ba mẹ tôi rất thương em Hân. Em mê 

TV lắm. Lúc mà tôi mở TV em nhìn và không nghe ai nói 

cả. Em rất thích ngủ và em cũng ngủ lâu lắm. Em thích ăn 

kem trên cái bánh. Hân rất thích ăn rau củ quả. Hân thích 

em trai của tôi vì em trai tôi luôn làm Hân cười. Hân thích 

nhất là lúc mà tôi đọc sách cho em. Và em luôn lắng nghe. 

 Em Hân mặc đồ dễ thương. Em Hân rất tội vì mẹ 

phải gởi em cả ngày. Lâu lâu em khóc vì em không muốn 

đi. 

Sang Lê, Lớp 2D 

  Em Hoc Bơi  

Em tên là Valarie Nguyễn. Em học lớp 2B. Em sẽ viết về chuyện 

em học bơi. Lúc em năm tuổi, mẹ cho em học bơi. Em rất sợ và 

không thích đi học. Em khóc nhiều mỗi khi mẹ chở em tới hồ bơi. 

Mẹ đã dỗ dành và khuyến khích em học. 

 Bây giờ, em đã biết bơi. Em bơi được nhiều kiểu như là bơi 

bướm, bơi ngửa, bơi sãi. Khi hè về, em đi bơi với thỏa thích và em 

không còn sợ nước. Em cám ơn mẹ đã cho em học bơi. 

 Em rất thích bơi, nếu trường có tổ chức thi bơi, en sẽ ghi 

danh thi bơi cho lớp 2B. 

Valarie Nguyễn, Lớp 2B 
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Julia Đỗ 

Lớp 3A 

Ngày Tết Việt 

Nam 

 Em thích ngày Tết Việt 

Nam lắm vì có nhiều thích thú! 

Mỗi ngày Tết em lúc nào cũng 

được mặc áo dài. Lúc em đến 

nhà ông bà em được lì xì. Em 

chúc bà khỏe mạnh và sống lâu. 

Sauk hi đó bố em chở gia đình 

đi chùa để cầu nguyện cho tổ 

tiên. Qua lúc đó em đi hội chợ 

Tết và đến nhà anh chị họ ăn 

tiệc. Có nhiều món ăn như phở 

với mì tôm hùm. Vì vậy em 

thích ăn ngày Tết. 

Nguyễn Trí Brandon 

Lớp 3A 

Tết Việt Nam 

 Tết Việt Nam là một lễ lớn của người Việt 

Nam. Tết đến vào ngày đầu của mùa xuân và là 

ngày đầu tiên của năm âm lịch. Tết Việt Nam còn có thể gọi là Tết 

Nguyên Đán. 

 Mỗi lần Tết đến, cha mẹ em dẫn em đi chợ mua hoa mai, 

bánh chưng, bánh tét, mứt, và trái cây về cúng ông bà. Sau đó, cha 

mẹ dẫn em đi chùa để cúng lễ Phật. sau khi cúng xong, gia đình em 

đi ra Phước Lộc Thọ chơi. Nơi đó có nhiều người đi chơi đông đúc 

và nhộn nhịp. Ở ngoài tiệm, người ta đốt pháo và múa lân thật là 

vui. Gia đình em có một ngày đi chơi vui và đầy kỷ niệm. 

 Ở nhà, em chúc Tết ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, và được 

rất nhiều tiền lì xì. Gia đình em sum họp, và có anh chị em họ qua 

chơi. Gia đình emc ó một bữa tiệc ngon, ấm cúng, và vui vẻ. 

Emily Trúc Ngô 

Lớp 3B 

Tết Nguyên Đán 

 Tết 

Nguyên Đán là một trong 

những ngày lễ con thích. 

Thứ nhất, Tết rất vui vì có 

đố pháo và múa lân. Tết có 

nhiều đồ ăn ngon như bánh 

tét và bánh chưng. Tết còn 

có nhiều bông hoa đẹp và 

trái cây ngon. Con và anh, 

chị con đi chúc Tết và được 

nhiều lì xì. Con rất thích 

Tết Nguyên Đán. 

Thảo Hương Nguyễn 

Lớp 3B 

Ngày Tết 

 Dù xa quê 

hương nhưng mỗi 

người Việt đều đón Tết Nguyên 

Đán rất vui. Năm nào cũng vậy ba 

mua chậu hoa mai và mẹ nấu nhiều 

đồ ăn để cúng ông bà cố. Gia đình 

chú bác em đi chùa cúng ông bà cố 

và bỏ đồ ăn trên bàn thờ. Em rất 

thích Tết Nguyên Đán vì em được 

ăn nhiều bánh chưng và bánh tét và 

được lì xì. Ngày Tết mẹ em trang 

hoàng nhà cửa với hoa lan, hoa 

mai, với hoa vạn thọ. 

Thiên Phạm 

Lớp 3B 

Tết Của Em 

 Ngày Tết 

Nguyên Đán là ngày lễ mà 

người Việt Nam rất thích. Ngày 

Tết em phải mua thức ăn. Sau 

khi đi chợ mẹ em trở em tới ông 

bà em để chúc Tết ông bà. Sau 

khi chúc Tết ông bà, em đi lễ 

chùa. Chùa rất nhộn nhiệp ai 

cũng mặc đẹp. Khói nhang nghi 

ngút. Em cầu xin cho ông bà, ba 

mẹ nhiều sức khỏe để nuôi dạy 

em. Em cũng cầu mong cho mọi 

người âm no. Em rất thích Tết 

vì em được lì xì. 
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 Ngày Tết Nguyên Đán nhằm vào mùng một tháng giêng âm lịch. Gia đình Việt Nam tổ 

chức ngày này để đón năm mới và cúng ông bà tổ tiên. Tết có múa lân, áo dài, lì xì. Gia đình em 

chưng hoa mai, lan và vạn thọ. Ngày Tết ba mẹ dẫn em về mừng tuổi ông  bà ngoại và ông bà 

nội. Gia đình ăn bánh chưng và bánh tét. 

Trần Lê Lavie 

Lớp 3B 

Tết Việt Nam 

 Em rất thích Tết, vì Tết mẹ em mua nhiều bánh và mứt ngon. Ba em thì trang hoàng lại 

bàn thờ. Mẹ em gói bánh chưng để cúng tổ tiên. An hem và em thì phụ mẹ trưng bày bàn thờ. Em 

thích Tết vì Tết em được ba mẹ cho đi xem hội chợ Tết và xem múa lân vui lắm. Em còn được 

mặc quần áo mới và được tiền lì xì.       Bảo Nguyễn 

Lớp 3D 

Bảo Trân 

Lớp 3D 

Tết Nguyên Đán 

 Tết là dịp để gia đình họp mặt lại 

với nhau. Cùng nhau chúc mừng những 

điều tốt đẹp nhất cho năm mới. 

 Gần đến ngày Tết em thường thấy 

mẹ dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Mẹ em 

chuẩn bị mua nhiều loại trái cây như: lê, 

táo, nho, dưa hấu, và bưởi để cúng trên 

bàn thờ. 

 Em thích nhất là món thịt kho 

trứng ăn với dưa giá rất ngon. Em mong 

mau đến Tết Nguyên Đán để em được 

nhiều bao lì xì đỏ, sau khi em chúc Tết 

ông bà, cha mẹ, cô dì. Em rất thích Tết 

Việt Nam. 

Andrew Nguyễn 

Lớp 4A 

Mừng Tết Nguyên Đán 

 Sau khi mừng lễ Giáng Sinh, gia đình em lo 

chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Hàng năm, khoảng 

một tháng trước Tết, bà em lặt lá mai để có thể trổ 

bông đúng vào dịp Tết. Em rất thích làm công việc 

này với bà. Tết đến, bà em trang hoàng nhà cửa lại 

cho đẹp mắt. Cô và mẹ em lúi húi trong bếp làm 

thức ăn. Trên bàn thờ các mâm đĩa với đầy đủ thức 

ăn được bày lên để cúng tổ tiên. Vào ngày mồng một 

Tết, vườn đã trổ bông rực rỡ. Chúng em mặc bộ áo 

dài truyền thống của Việt Nam đi chúc tết ông bà, 

cha mẹ. Sau đó, gia đình quay quần ăn uống vui vẻ. 

 Tuy gia đình em sống ở Mỹ, nhưng mỗi năm, 

ông bà em vẫn đón Tết Nguyên Đán để không quên 

văn hóa và phong tục của Việt Nam. 
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 Vào dịp Tết Nguyên Đán, em cùng ba mẹ đi chơi hội chợ Tết. Đi từ xa em đã thấy khu 

hội chợ, thấy rất đông người và xe cộ thì tấp nập. Khi vào khu hội chợ, quang cảnh trông thật náo 

nhiệt. Trăm hoa đua nhau khoe sắc nhìn rất sặc sỡ. Hội chợ được chia thành nhiều khu. Khu vui 

chơi dành cho trẻ em, khu bán hàng lưu niệm, còn rất nhiều khu khác nữa…Nhưng đặc biệt nhất 

là khu ăn, uống, vì đến đó ai cũng thấy đói bụng từ mùi thơm của thức ăn. Thịt nướng, rồi phở, 

rồi khô nướng, và còn nhiều loại thức ăn khác nữa. Ngoài ra còn nhiều khu vui chơi khác nữa 

như: Chơi cờ tướng, coi bói, xin xăm, đố vui, chơi lô tô.v.v…Nhưng em thích coi nhất là múa lân 

và đốt pháo, nhìn ông địa và lân vờn nhau trông thật thú vị. Tiếng trống hòa lẫn tiếng pháo nổ rền 

vang, tiếng nói cười, vỗ tay làm cho quang cảnh thật là náo nhiệt. 

 Dạo chơi cả ngày đã thấm mệt nhưng em vẫn chưa muốn 

về, nhưng trời đã tối phải về nghỉ ngơi để mai còn đi học. Em 

nghĩ các anh, chị sinh viên tổ chức hội chợ Tết này rất có ích cho 

chúng em, vì hội chợ Tết giúp chúng em hiểu biết thêm về phong 

tục tập quán của nước Việt Nam.          Lê Thanh Alex 

Lớp 4A 

Tết Việt Nam 

 Tết Việt Nam là một ngày lễ hội quan trọng và lớn nhất trong năm của người Việt. Hàng 

năm, Tết thường rơi vào cuối tháng một hoặc đầu tháng hai. Người lớn hay phát lì xì cho trẻ em 

vào dịp Tết. Mọi người trong một gia đình cố gắng trở về để chúc mừng Tết với gia đình dù ở xa 

hay gần. Ngày Tết thường có múa lân và đốt pháo. Nhiều người mua bong mai, bong lan, bong 

cúc, và cây trúc để chưng trong nhà cho ra vẻ những ngày Tết. 

 Trong ngày Tết, em đi chơi với gia đình em ở hội chợ. Ba 

mẹ em mua áo dài mới cho em mặc khi đi đến hội chợ. Người ta 

thường đến chùa hoặc nhà thờ để cầu nguyện cho một năm mới 

bình an và may mắn. Em rất mong đến ngày Tết để được họ hàng lì xì, và ba mẹ dẫn đi hội chợ 

và thăm bà con thân thuộc.     Nguyễn Hillary 

         Lớp 4C 
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 Mấy tháng mùa hè đã trôi qua. Em và mỗi học sinh đã trở 

lại đi học ngày 6 tháng 9. Lúc em mới đến, em vui mừng quá vì gặp 

lại bạn của em. Mấy phút sau, một cô giáo mở hàng rào để vào 

trường. Em và các bạn của em đứng nói chuyện với nhau. Sau đó chuông reo và mỗi học sinh đi 

vào lớp. 

 Mỗi học sinh đang xếp hàng ngoài cửa phòng đợi cho thấy cô của họ mở cửa. Lúc thầy 

giáo em mở cửa phòng, thầy giáo giới thiệu thầy rồi cho mấy học sinh trong lớp thầy vào lớp. 

Lớp em là nửa lớp 6 và nửa lớp 5. Lớp tụi em học, vẽ, nói chuyện, chơi trò chơi, và đọc sách đến 

giờ ăn trưa. Sau khi giờ ăn, chuông reo và mỗi học sinh đi vào lớp lại. Rồi lớp em học tiếp rồi lát 

đi ra sân chơi đến giờ đi về. 

 Lúc em ra trường để đi về, em nghĩ là năm học này là năm học em sẽ thích nhất! Em rất 

thích thú cho ngày kế tiếp! Năm học 2012 – 2013 ở trường em sẽ là thành năm em thích nhất sau 

sáu năm em ở trường.         Vanessa 

           Lớp 4A 

Helen Trần 

Lớp 5A 

Bổn Phận Của Học Sinh 

 Bổn phận của học sinh là phải 

siêng năng, học hành, và chăm chỉ để 

thành người tốt. Để làm một học sinh tốt, 

em phải luôn luôn đi học đúng giờ và chú 

ý nghe lời giảng của thầy cô giáo trong 

lớp. Về nhà, em siêng năng học bài và 

làm bài đầy đủ. Một học sinh tốt cũng 

phải biết vâng lời thầy cô, cha mẹ và yêu 

mến bạn để trở thành một học sinh tốt. 

 Em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ 

và vâng lời dạy bảo của thầy cô để làm 

một học sinh gương mẫu.  

Nguyễn Duy Richie 

Lớp 5A 

Trường Em 

 Cứ mỗi tuần vào sáng chủ nhật em lại nôn 

nao đến trường. Truờng của em không xa nhà em 

lắm. Tên của trường là Trung Tâm Văn Hóa Việt 

Nam, em rất thích đến đây để học tiếng Việt và gặp 

các bạn vui chơi và trao đổi về tiếng Việt, gặp thầy 

cô để chỉ dạy để em biết và hiểu thêm về văn hóa 

Việt. 

 Em rất thích đến ngày Tết Nguyên Đán. Vì 

lúc đó các em được biểu diễn tài năng của mình. 

Giống như em lúc em học lớp 2 và được chọn đóng 

vai hoàng tử Tiết Liêu trong sự tích Bánh Dầy, Bánh 

Chưng. Đến hôm nay em đã học lớp rồi. Em rất thích 

thầy...Vì thầy rất tận tình chỉ dạy chúng em. Em rất 

yêu thích trường Việt Ngữ này.  
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Bùi Catherine 

Lớp 5B 

Những Ngày Vào Lớp 5 

 Hai tháng hè đã trôi qua, em náo nức trở 

lại lớp học tiếng Việt gặp lại những bạn bè và 

thầy cô. Năm nay em học lớp năm, bạn bè đều 

thân quen từ lớp bốn lên nhưng sau vài tuần học 

tập em thấy bài vở lớp năm rất nhiều mới lạ. Tập 

đọc bài viết rất dài và trả lời nhiều câu hỏi trong 

bài. Điều mà em thích thứ nhất là tập viết văn. 

 Đây là bài viết đầu tiên của em, em sẽ cố 

gắng đọc sách tiếng Việt 

nhiều để dùng trong việc 

viết văn của em được hay 

hơn. 

Trương Hữu Thông 

Lớp 5B 

Học Tiếng Việt 

 Em đi học tiếng Việt ở Trung Tâm Văn 

Hóa Việt Nam. Em năm nay học lớp năm, thầy 

Nhàn dạy. Năm nay em học mấy bài lịch sử rất 

hay. Em thích viết văn và đọc truyện Việt Nam. 

Năm nay văn của em tiến bộ nhiều lắm và đọc 

khá hơn năm rồi. Em cố gắng học tiếng Việt cho 

thật giỏi và không quên tiếng Việt. Tiếng Việt là 

tiếng của ông cha, tổ tiên nên ba mẹ thường 

khuyến khích em học tiếng 

Việt. Em sẽ nói và sử dụng 

tiếng Việt khi đến già. Em 

rất yêu tiếng Việt. 

Tô Lan Nhi 

Lớp 6A 

 Để xứng đáng là người Việt 

Nam, em phải biết nói và viết tiếng 

Việt. Vì lý do này, ba mẹ em để cho 

em học ở trường Trung Tâm Văn Hóa 

Việt Nam. Ba mẹ muốn em học ở đây 

để biết tiếng của ông bà tổ tiên và để 

giữ gìn nguồn gốc dân tộc của mình. 

 Em đã học ở đây từ lớp mẫu 

giáo đến nay. Khi em mới nhập học, 

em không biết gì về tiếng Việt. Nhưng 

sau mấy năm học, sự học tập của em 

đã tiến bộ hơn. Năm nay em đang học 

lớp 6. Bây giờ, em đọc rất trôi chảy và 

biết viết tiếng Việt. Nhờ sự học của em 

mà em biết viết thơ về cho bà ngoại và 

em còn được đọc báo chữ viết nữa. 

 Em nghĩ là học tiếng Việt để sau 

này em sẽ giúp đỡ cho cộng đồng Việt 

Nam ở hải ngoại. Em rất hãnh diện vì 

em là người Việt Nam. 



 

Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam-Bản Tin Xuân Quý Tỵ 2013                                                                 Trang 14

 

 

 Một năm qua 

đi rất nhanh, Tết lại tới rồi. Năm nay con 

Rồng ra đi rồi Rắn lại tới. Đó là năm Quý Tỵ và chúng ta 

đón năm mới. Trước ngày Tết, em dọn dẹp nhà cửa và theo bà đi chơ mua gạo nếp, đậu xanh, thịt heo và 

hành, lá chuối để làm bánh chưng. Về nhà, bà dạy các cháu gói bánh chưng và nấu bánh chưng cho ngon. 

Bà còn dạy em làm dưa món để ăn với bánh chưng ngon tuyệt. Thêm vào đó em  mua các loại trái cây như 

mãng cầu, dừa xiêm, đu đủ, xoài, cam, và chuối,…về nhà bày trong đĩa cho đẹp để cúng tổ tiên. Em còn mua 

thêm chậu cúc vàng và vài chậu hoa lan để chào đón năm mới. Vào ngày Tết, gia đình đi lễ chùa. Về nhà 

chúc tết ông bà nội ngoại. Sau đó, các cháu được tiền lì xì. Buổi tối gia đình em sum họp đông đủ ăn tết. Các 

cậu và cô cùng ăn Tết với chúng em thật là vui. Ai ai cũng đều chúc mừng nhau suốt năm khỏe mạnh và may 

mắn. Em thích ngày Tết vì em được các cậu, ông bà thăm gia đình em và cho tiền lì xì. Và còn có nhiều món 

ăn Việt Nam đặc biệt ngày Tết. Tết thường thường có chương trình đón chào mùa xuân mới mà em rất thích. 

Cho nên, em yêu và thích Tết Việt Nam vì em là người Việt Nam.                                  Thụy Anh Trần 

           Lớp 6A 

Tết Đến 

 Hằng năm Tết đến mọi gia đình ai 

cũng chuẩn bị nhiều thứ để đón đêm Giao 

Thừa. Năm nay là năm Quý Tỵ sẽ rơi vào 

tháng hai dương lịch. Em thường theo ba mẹ 

đi mua sắm một số đồ cần thiết cho ngày Tết 

như bánh tét, mứt dừa, thèo lèo, kẹo,…và 

bông hoa để trang trí nhà cửa. Vào đêm 

Giao Thừa, ở các ngôi chùa thường tổ chức 

múa lân, ca hát để giúp vui mọi người đến 

tham dự và có đốt pháo rất tưng bừng. Sau 

đó, có người đi hái lộc, hoặc coi quẻ đầu 

năm tại các ngôi chùa. Mọi người nói cười 

vui vẻ và hẹn sẽ gặp nhau ở hội chợ Tết. 

Riêng em rất thích Tết đến vì nhận được 

những lời chúc tốt đẹp và tiền lì xì của ông 

bà nội, ngoại, ba má, anh chị, cô, cậu, chú, 

bác, và dì dượng. Tiffany Huỳnh 

                                            Lớp 6A 

Đi Xem Chợ Tết 

 Vào mùa xuân năm 2012, em có dịp đi xem chợ Tết 

tại Phước Lộc Thọ. Chợ Tết rất đông vui nhộn nhịp với nhiều 

gian hàng phục vụ cho những người mua sắm đồ Tết. Ở đây 

có khu vực bán bông quý hiếm có mùi thơm dễ chịu như là 

bông cúc, bông lan, và bông hồng. Kế đến, có quầy hàng bán 

bánh, mứt và trái cây như bánh chưng, bánh tét, mứt gừng, 

mứt dừa, và đủ loại trái cây để chưng trong những ngày Tết. 

Gần đó có gian hàng bán vật phẩm trang trí cho ngày Tết. Gần 

đó có gian hàng bán vật phẩm trang trí cho ngày Tết gồm có 

bao lì xì đỏ và những câu đối Tết viết theo kiểu thư pháp rất 

đẹp. Phần đông những người đi xem chợ Tết đều diện trang 

phục truyền thống của người Việt. Đặc biệt là có các em nhỏ 

mặc áo dài, khăn đóng. 

 Trong cuộc đi xem chợ Tết ở Phước Lộc Thọ, em 

hiểu biết được về những truyền thống của dân tộc Việt Nam. 

Em thấy rất hạnh phúc khi được cảm giác cái không khí của 

một ngày lễ quan trọng tại hải ngoại.                Võ Gia Khang 

                                                                         Lớp 6A 
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 Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường sau 

mấy tháng hè. Em rất vui mừng vì sẽ gặp lại bạn bè và 

thầy cô và có thể gặp bạn mới nữa. Em được lên lớp tám. 

Em không biết nếu lớp khó hay dễ và em cũng hơi lo lắng, nhưng thật ra thầy cô rất là dễ 

thương. Chúng em đã hỏi hang tin tức nhau trong các tháng hè. Bạn bè tíu tít nói chuyện với 

nhau em thấy rất là vui. Không khí thật là náo nhiệt, mọi người ai nấy với khuôn mặt rạng rỡ 

trong bộ đồng phục mới toanh. Em cũng được mẹ mua cho áo quần mới, các bạn ai cũng khen 

đẹp. 

 Đó là ngày bắt đầu năm học mới, em rất vui mừng, tự nguyện rằng sẽ cố gắng học thật 

giỏi, hòa đồng, giúp đỡ bạn bè để không phụ lòng thầy cô và nhất là mẹ của em. 

Phạm Đình An 

Lớp Văn Sử Địa 

 

 Bữa ăn gia đình em thật ấm áp. Món ăn 

thường rất ngon, và mọi người nói chuyện vui 

vẻ trong bàn ăn. 

 Những món ăn mẹ em hay làm là cơm tấm và tôm kho và phở. Có khi mẹ em làm 

những món ăn lạ quá em không ăn được. Mỗi lần có bữa ăn, em và chị em giúp mẹ dọn 

muỗng, đũa và xới cơm. Ba em hay nói chuyện về chính trị, mẹ em nói chuyện về các món ăn. 

Chị em thì nói chuyện về nhạc và máy móc, còn em thì ít nói, chỉ ngồi nghe và ăn. Những bữa 

ăn này cũng là một cơ hội cho em và chị em nói tiếng Việt với ba mẹ và học nhiều điều mới. 

Một trong những điều mong đợi trong ngày của em là bữa ăn, gia đình đầm ấm. em rất yêu quý 

bữa ăn gia đình của em. 

Thảo Nam Ngô 

Lớp 6B 
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- Thi Đánh Vần 

 



 

Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam-Bản Tin Xuân Quý Tỵ 2013                                                                 Trang 17

- Buổi Lễ Chào Cờ  
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 Tôi bước ra khỏi cổng phân xưởng, đi 

nhanh về phía bãi đậu xe. Cảm giác thoải mái 

khi tan ca vẫn không làm dịu đi chút nào cái lạnh đêm thu. Từng cơn gió rít 

thổi đám lá rụng bay là là xào xạc dưới chân tôi. Tôi khẽ đưa tay giữ lấy chiếc khăn choàng cổ 

rồi bước vội vào trong xe. Máy xe nổ, tiếng radio vang lên như thường lệ. “Ứng cử viên Trí Tạ 

đắc cử vào chức vụ thị trưởng thành phố Westminster…” Một chút gì đó rạo rực trong tôi sau 

giọng nói của phát ngôn viên. Mà không rạo rực sao được vì đây là lần đầu tiên một người Mỹ 

gốc Việt đã trở thành lãnh đạo một thành phố ở Hoa Kỳ. Tôi không phải là người hay quan tâm 

đến chính trị. Tôi cũng cư ngụ chưa đủ lâu để có thể yêu đất nước bạn như yêu quê hương 

mình. Nhưng tôi biết rất rõ cảm xúc rạo rực ấy là chân thật. Nó đến từ niềm tự hào dân tộc 

trong tôi. Niềm tự hào cùng sự cảm phục như những đợt song dâng trào trong tôi mỗi khi tôi 

nghĩ về họ, những người Việt hải ngoại trong đó có cả người thân và bạn bè của tôi. Họ đã vượt 

qua bao nỗi nhọc nhằn, chịu đựng bao gian lao thử thách để sống, để vươn lên và thành đạt…

Không chỉ sống và suy nghĩ cho riêng mình, họ còn ra sức giữ gìn và truyền dạy cho con cháu 

những  nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam. Little Saigon, trung tâm văn hóa của cộng đồng 

người Việt hải ngoại ở Orange County với nhiều hoạt động văn hóa phong phú như lễ hội Hai 

Bà Trưng, Vu Lan Báo Hiếu, Rước Đèn Trung Thu, Tết Nguyên Đán…được thế hệ trẻ sinh ra 

và lớn lên ở Mỹ chào đón nhiệt tình. Hoạt động giáo dục 

dạy tiếng Việt cho trẻ cũng không ngoài mục đích 

thiêng liêng ấy. “Tiếng Việt còn, người Việt còn.” 

Hình ảnh các em nhỏ mặc đồng phục áo thun xanh 

náo nức đến học tiếng Việt tại Trung Tâm Văn Hóa 

Việt Nam mỗi chủ nhật không biết tự bao giờ đã trở 

nên thân thương và gần gũi với tôi. Rồi mỗi chủ nhật, 

tôi lại hân hoan đến đó cùng với bạn bè đồng nghiệp dạy tiếng Việt cho các em. Tôi yêu tiếng 

Việt và tôi yêu các em… 

 Dòng suy tư của tôi chợt dừng. Từ xa là dáng dấp quen thuộc của ông xã đang đứng chờ 

tôi về. Một ngày nữa qua đi và một ngày mới lại bắt đầu với nhiều ước mơ trong tôi… 

Cô Trương Kim Ánh 
Lớp 1D 
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CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẤT NIÊN MỪNG XUÂN QUÝ TỴ 
Chủ Nhựt ngày 3 tháng 2 năm 2013 

 
  Phần Nghi Lễ ( Điều khiển: Thầy Văn Tường) 
 
9:30  Tiếp đón quan khách, ổn định chỗ ngồi cho các lớp 
10:00   Lễ chào quốc kỳ Mỹ Việt và Phút Mặc Niệm 
10:10   Múa Lân Khai Mạc 
10:15 Lời chào mừng và chúc Xuân của GS Huỳnh Phổ, Chủ Tịch Hội Đồng 
Quản Trị. 
10:25 Giới thiệu quan khách tham dự (Thầy Võ Văn Thiệu, Ủy viên giáo 
dụcTTVHVN) 
10:30 Múa lân mừng Xuân 
 
 
 Phần Văn Nghệ (Cô Lan Phương và Bảo Ngọc) 

PhầnThi Chung Kết đánh vần (Cô Phương Thảo và Thầy Văn Tường) 
 
 
Cô Lan Phương giới thiệu Cô Trần Ngọc Sương Tổng giám học, và Thầy Văn 
Tường    Giám học cùng tất cả Thầy Cô đồng ca 
10:40    Ly Rượu Mừng ( HĐQT phát quà cho Thầy Cô) 
10:50   Cảm tưởng một cựu học sinh (Bảo Ngọc) 
11:00 Bé Chúc Tết (Lớp Mẫu giáo Cô Thu và 3A Cô Nhiên) 
           Thầy Cô lì xì cho học sinh các lớp 
11:10 Thi Đánh Vần  (Lớp MG, Một, Hai) 
11:20  Kể chuyện sự tích bánh Dầy bánh chưng (Lớp Cô Hoàng Diệu) 
11:30  Thi Đánh Vần (Lớp ba, Bốn, Năm) 
11:40 Triệu Con Tim  (Nguyễn Hiếu Hugo) 
11:50 Thi Đánh Vần ( Lớp 6, VSĐ, Lớp Đặc Biệt) 
12:00   Múa bài Xuân Ca (Lớp 1D của Cô Ngọc Hạnh) 
12:10   Khúc Hát Ân Tình ( Bảo Ngọc) 
12: 20 Xuân Đến Rồi ( Lớp 4A Cô Đoan Trang) 
12:30 Mùa Xuân Em Đi Học (Lớp 1B Cô Crystal) 
12:40   Hoạt cảnh Hello VN (Lớp 5B Thầy Nhàn và Lớp 6+7 ) 

Bế Mạc- Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức 
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