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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.TTVHVNcom 

         
 Kính Gởi Quý Thầy, Cô, Quý Phụ Huynh và các Em 
Học Sinh thân mến, 
 Mỗi năm mùa Hè lại đến, chúng ta tham dự Lễ Bế 

Giảng cho một niên khóa, trước khi chia tay nhau để nghỉ ba 

tháng hè. 

Thay mặt cho Ban Quản Trị của Trung Tâm Văn Hóa Việt 

Nam (TTVHVN) chúng tôi thành thật cảm ơn quý Thầy Cô 

trong gần chín tháng qua đã hy sinh các ngày Chủ Nhật của 

mình đến trường đem hết tâm sức giảng dạy các em, truyền 

đạt văn hoá Việt Nam, tình yêu thương tổ quốc, yêu 

thương đồng bào và vì biến cố đau buồn 30 tháng 4 năm 

1975, các em đã không được sinh ra và lớn lên trên chính 

quê hương yêu dấu của mình. 

 Bên cạnh việc giảng dạy tiếng Việt, chúng tôi 

nguyện luôn luôn cố gắng tối đa để dạy cho các em những 

điều hay lẽ phải, đạo lý làm người để các em trở thành một 

học sinh tốt, một công dân hữu dụng cho đất nước - những 

điều mà tuổi trẻ ngày nay tại Việt Nam sống dưới chế độ 

Cộng Sản không có cơ hội hấp thụ và phát triển, đôi khi 

còn bị hoàn toàn bỏ quên! 

 Chế độ phi nhân, tàn bạo tại Việt Nam rồi sẽ tàn, 

nhưng tiếng Việt và tổ quốc Việt Nam sẽ trường tồn mãi 

mãi! Trong niềm tin mãnh liệt đó, chúng ta hãy cùng nhau 

cố gắng bảo vệ và phát triển không ngừng phong trào học 

tiếng Việt nơi xứ người. 

 Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý phụ huynh đã hy 

sinh thì giờ , tin tưởng và hết lòng ủng hộ TTVHVN đem 

con em đến học tiếng Việt mỗi Chủ Nhật trong suốt một 

năm qua. 

 Xin chúc các em một mùa Hè vui tươi bên gia 

đình, vâng lời cha mẹ và dành một số thì giờ để ôn lại bài 

vở, chuẩn bị cho một niên học mới vào tháng 9, 2015! 

 

TM Ban Quản Trị TTVHVN – Trường Việt Ngữ 

Huỳnh Phổ 
Chủ Tịch Sáng Lập 

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 

   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 Vƣơng Đăng Khoa 

                    Lớp Ba B 

   Cô Đồng Thị Tuyết Trang 

   Cô Văn Thị Tƣ 

                    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 Tƣờng 

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 Phƣơng Dung 

   Cô Lê Thị Thanh Phƣơng 

Lớp Mẫu Giáo D: 
   Cô Phạm Lan Phƣơng 

   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 Phƣơng 
Lớp Hai B: 

   Cô Lƣơng Nguyên Minh Thƣ 

   Cô Trần Kim Phụng 

Lớp Một E 

   Cô Nguyễn Hoàng Diệu 

   Cô Nguyễn Trúc Lệ 
Lớp Hai D 

   Cô Lƣơng Nguyễn Minh Thƣ 
                    Lớp Ba D 

   Cô Trần Kiêm Nhiên 

   Thầy Vƣơng Đăng Khoa 
Lớp Bốn C 

   Cô Nguyễn Thị Thu Thảo 

Lớp Năm C, Sáu C 
   Thầy Võ Thanh Nhàn 
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 Vietnamese Cultural Center - Vietnamese Language School 
 

                                                                                                           April 8, 2015 

 

      
Dear Westminster School District Board, Superintendent Marian Kim Phelps, and Warner Mid-

dle School Principal Amy Pham Kwon, 

 

  

We at the Vietnamese Cultural Center, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, are extremely relieved and 

appreciative that the Westminster School District has removed the book "Let's Speak Vietnamese" from 

the planned Vietnamese language curriculum this spring.  

  

To begin to understand the enormous war trauma that this book arouses in the Vietnamese community, 

we would like to highlight the history that led to the 1.8 million Vietnamese American diaspora today. 

Under the unbearable Communist regime, one-million Vietnamese fought with their lives and eventually 

forced to leave their homes to regain freedom. Forty years have past, and unfortunately the many who 

could not escape still live in a country without freedom, justice, and basic human rights. Today, those 

who continue to fight for human rights or rally for justice have been silenced and locked up in 

unpublished prisons.  

  

The usage of the "Let's Speak Vietnamese" text and workbook brings up painful memories, and acts as a 

reminder of the dark reality that our fellow family, friends and general Vietnamese population who con-

tinue to live under the communist banner. Vocabulary lessons taught in the book conjure images of pain 

and suffering from the Vietnam War, while reinforces the false pretense of freedom that the Vietnamese 

government paints today. 

  

We thank you for your decision to pull the book and strive to be sensitive to the Vietnamese American 

community.  Like many of the communities in the United States, the fight for freedom and human rights 

has been paid with tears and lives.  Also, we applaud you for educating our students in a manner that 

teaches them about their heritage history, and the true values of freedom and human rights. To that end, 

we commend your commitment to providing the best education for our children.  

 

Sincerely, 

 

 

 

 

Pho Huynh 

Founder / Chairman  Board of Directors             
 

TRUNG TÂM VĂN HÓA VIỆT NAM 

 Trường Việt Ngữ 
 14171 Newland St., Westminster, CA 92683 * PO Box 65, Midway City, CA 92655 * Tel: 714-894-6319 * 

www.TTVHVN.com 

                                            Office: 8732 Westminster Blvd., Suite # 1, Westminster, CA. 92683 

http://www.TTVHVN.com
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 Trong văn hóa của người Việt đặt tên cho con cháu, cho một con đường, cho một trường học 

hay bất kỳ một cơ sở nào đều mang một ý nghĩa và được suy nghĩ, cân nhắc cẩn thận.  

 Về việc đặt tên cho con cháu, theo tập quán nếu là con trai thì người ta hay lấy tên như Dũng, 

Thông, Minh, Hùng, Tuấn để nói lên một bản tính nào đó cho người con. Còn con gái thì được đặt tên 

có liên hệ đến sự dịu dàng hay sắc đẹp như Diệu, Huyền, Nhung, Tuyết, Hương, Thu, Xuân v.v. Dĩ 

nhiên là qua thời gian những tên trên cũng không được nhiều người áp dụng. Đa số có sáng kiến mới 

trong việc đặt tên con, nhất là ở ngoại quốc thì các em sẽ có first name theo tây phương cho dễ hòa nhập 

với xã hội mới, có bậc cha mẹ lại chọn thêm một tên Việt Nam đi kèm. Một truyền thống khác của 

người Việt là chúng ta tránh không đặt tên con trùng với tên của cha mẹ, ông bà, chú bác trong gia đình 

vì làm như vậy là vô lễ, không nên! Văn hoá tây phương thì ngược lại. Nếu họ thương mến ai đó trong 

gia đình thì họ đặt tên con trùng với người đó. Ta thấy trong gia đình Kennedy không biết bao nhiêu tên 

Patrick! Trong dòng họ Bush thì ta thấy ông cố, ông nội, cha, con đều mang tên George, chỉ khác nhau 

có chữ lót “W” hay “P”! 

 Ở Việt Nam trước 30 tháng 4 , 1975 thì người Việt quốc gia đã làm rất tốt trong việc đặt tên cho 

các con đường trong thành phố. Đa số là những danh nhân, các nhà cách mạng, học giả, những người đã 

có công lớn cho đất nước và được toàn dân đồng lòng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó là các tên như Tự Do, 

Công Lý, Hồng Thập Tự v.v là những tên được xem như có gía trị toàn cầu. Ngay sau ngày 30/4 CS 

Bắc Việt đã đổi tên các con đường của VNCH thành các tên của các cán bộ cộng sản. Các nhân vật nầy 

không những không có làm gì tốt cho đất nước để được toàn dân thán phục, noi gương, mà tuy là người 

Việt Nam nhưng thật sự họ là cán bộ CS quốc tế, phục vụ cho Nga cho Tàu như chúng ta bây giờ đã 

thấy rõ. Họ không có công lao quý báu gì cho tổ quốc và cho toàn dân. So với các nhà cách mạng, danh 

nhân ngàn đời của Việt Nam thì mấy anh CS nầy không xứng đáng được đem ra so sánh chứ đừng nói 

chuyện đem tên họ đặt cho một con đường, nhất là các con đường chính của thủ đô, của các thành phố 

lớn! 

 Một việc làm tốt khác của người Việt quốc gia là đặt tên các trường học, nhất là các trường lớn, 

công lập. Đa số cả nước đều chọn người anh hùng trong lịch sử để đặt tên cho các trường học. Mỗi nơi 

lại chọn tên các danh nhân của địa phương mình như một niềm hãnh diện. Đó cũng là cách khuyên bảo 

học sinh tỉnh nhà noi gương các nhà cách mạng ấy. Ví dụ như tại Quảng Nam thì có các trường Phan 

Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Trần Cao Vân, Thái Phiên, Nguyễn Dục, Tiểu La.. Ở 

Sài Gòn có Chu Văn An, Petrus Ký, Trưng Vương, Gia Long, hay Lê Văn Duyệt. Cần Thơ có trường 

Phan Thanh Giản. 

 Người quốc gia thì làm như vậy. Còn CSVN làm thế nào? Sau 30/4/75 CSVN đặt một tên 

trường là Lê Văn Tám. Họ dựng lên câu chuyện là Lê Văn Tám là một anh hùng chống Pháp, mới 15 

tuổi đã can đảm tẩm xăng làm cây đuốc sống chạy được tới 100 mét vào đốt kho xăng Nhà Bè. Đây là 

nhân vật ma do CS chế ra để đầu độc trẻ con để xúi chúng xông vào chỗ chết cho “bác và đảng”! 
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 CSVN còn có đặt tên Nguyễn Văn Trỗi cho một trường Trung Học Phổ Thông. Đây cũng 

là một nhân vật tầm thường, bị CS lợi dụng và dựng lên thành một anh hùng. Anh du kích nầy 

không có công gì đáng quý cho tổ quốc, dân tộc cả. 

 

 

 Phải xác định đúng là tên được chọn là của người có công với đất nước mà không phải là 

người có công với chế độ, hay chính phủ đương thời. 

 Có biết bao nhiêu chiến sĩ VNCH đã hy sinh rất anh dũng trong cuộc chiến vừa qua, nhưng 

chúng ta đâu có thấy tên họ được chọn để đặt cho một con đường hay ngôi trường. 

 Công lao gì dù lớn lao bao nhiêu cũng cần có bề dày thời gian, tức là lịch sử, phán xét để 

có được sự đúng đắn và khách quan. 

 Trở lại việc đặt tên cho một ngôi trường. Cách đây hơn 21 năm các anh em sáng lập viên 

của trường Việt Ngữ mà con em của quý vị đang theo học hiện nay chắc cũng cân nhắc , suy nghĩ 

nhiều về một danh xưng. Theo tôi nghĩ họ đã chọn tên Trung Tâm Văn Hoá Việt Nam và chọn 

logo của trường là hình Văn Miếu Quốc Tử Giám vì có một mục đích tốt. Tên Trung Tâm Văn 

Hóa Việt Nam nói lên ý nghĩa là các em đến đây không chỉ học tiếng Việt mà còn học văn hoá tốt 

của cha ông chúng ta, học Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín. Chủ trương nầy đi đúng với triết lý giáo dục của 

thời VNCH là Nhân Bản, Dân Tộc và Khai Phóng. 

 Để kết luận, tôi xin ghi lại diễn dịch các chữ trên để tặng các em học sinh của TTVHVN, 

mong các em thành người hữu dụng cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho quốc gia và cho 

nhân loại! 

Người không có Nhân thì sẽ thành kẻ độc ác. 

Người không có Nghĩa thì sẽ thành kẻ bội bạc. 

Người không có Lễ thì sẽ thành kẻ vô phép. 

Người không có Trí thì sẽ thành kẻ ngu ngốc. 

Người không có Tín thì sẽ thành kẻ giả dối. 

             Little Saigon - Kỷ Niệm 40 Năm Tháng Tư Đen. 

             @Võ Văn Thiệu 

             Ban Quản Trị /TTVHVN 

Ban Quản Trị, Ban Điều Hành, quý Thầy Cô và các em học sinh của TTVHVN tham dự Lễ 

Chào Cờ trước Tượng Đài Việt Mỹ nhân dịp 30/4 năm nay!     (hình báo Việt Báo) 
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Jennifer Phạm 

Lớp 1C 

Tiếng Việt 

 

 Tiếng Việt là ngôn ngữ đầu tiên cûa em. Jennifer bâo tồn ngôn ngữ bằng cách nói tiếng Việt 

ở nhà với gia đình. Em nói tiếng Việt lưu loát nhưng em không biết làm thế nào để đọc hoặc viết. 

Jennifer quyết định đi học tiếng Việt ở “Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam.” Năm nay em vào lớp 1 để 

học nói, đọc và viết tiếng Việt theo lời dạy dỗ cûa cô giáo Nguyễn Ngọc Hạnh và cô Leslie. Lớp học 

cûa em rất vui vì bạn bè cûa em. Bạn cùng lớp năm nay và em tạo ra những kỷ niệm vui mọi ngày 

học. Jennifer thích học tiếng Việt để em có thể giúp cộng đồng. Trong thời điểm này, em câm tạ cô 

giáo Nguyễn Ngọc Hạnh và cô Leslie vì sự giúp đỡ cûa hai cô. 

Liana Lê 

Lớp 2B 

Tiếng Việt 

 Em đánh giá cao việc học tiếng Việt tại trường Warner. Một số điều em thích về việc 

đi học ở đây vào ngày chủ nhật là trường Warner cũng là trường học bình thường của em 

mỗi ngày. Em cũng có thể gặp gỡ bạn bè của em trong những ngày cuối tuần. Điều cuối cùng 

mà em thực sự thích về trường này là trường bán thực phẩm cho học sinh với giá rẻ.  

Nguyễn Trịnh Hannah 

Lớp 2B 

Trƣờng Việt Ngữ 
 Trường Việt Ngữ là một trường em thích nhất. Em thích trường này bởi vì trường này dạy 

cho em biết viết, đọc và nói được tiếng Việt. Em đang còn nhớ ngày đầu tiên em đến trường học 

này. Em có cô giáo tên là cô Lâm Xuân Thu, cô dễ thương giống mẹ của em. Cô dạy cho em đánh 

vần từng chữ, biết đọc, biết viết và biết nói. Em là học trò ưu tú của cô bởi vì em luôn đứng hạng 

nhất. Em xin cám ơn cô đã dạy dỗ em, bởi vì cô giúp em học được nhiều chữ và câu tiếng Việt, 

tiếng của nước em.  

 Khi em vào lớp 1, em có cô giáo tên là cô Nguyễn Hoàng Diệu. Cô rất vui vẻ và tận tình 

giúp đỡ và dạy dỗ cho em mỗi ngày học giỏi hơn. Cô dạy và giảng bài 

rất kỹ càng làm cho tất cả học sinh trong lớp rất thích thú và hiểu bài 

nhanh chóng.  

 Năm nay em vào lớp 2, cô giáo của em tên là cô Lương Minh 

Thư. Mặc dầu em thấy lớp 2 bài khó, nhưng em vẫn luôn cố gắng để 

học giỏi hơn mỗi ngày. Nhờ sự cố gắng đó mà bây giờ em đã đọc 

được những chuyện cổ tích và những câu ca dao, tục ngữ thật hay và 

hữu ích cho em. 

 Em rất cám ơn các thầy cô giáo ở trường Trung Tâm Văn Hóa 

Việt Nam đã dạy dỗ cho tất cả chúng em được hiểu và biết đọc, viết 

và nói tiếng Việt như ngày hôm nay. 
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Ngọc Hån 
Lớp 2D 

Trường Việt Ngữ 
 Trường Việt Ngữ của em rçt tốt. Em được đi học mỗi tuæn và cô của em lúc nào cũng 

giúp các bän để học giỏi. Mỗi tuæn, em được học væn mới và em được gặp bän của em. Khi 

em đi học, em cũng được ra chơi trong sån trường và em được chơi với bän của em. Cô của 

em rçt là kiên nhẫn và däy để cho học sinh trong lớp em hiểu bài. Trong trường, em rçt thích 

buổi lễ chào cờ vì em trong đội quốc ca và em luôn được giâi thưởng. Mỗi tháng, trước khi 

tuæn chào cờ, cô của em lúc nào cũng đưa em thiệp mời cho bố mẹ của em. Khi cô đưa em cái 

thiệp mời, em rçt vui và hãnh diện vì em biết là em sẽ được phæn thưởng. Khi em được giâi 

thưởng, em được một cái bằng khen và một đồng để em mua đồ ăn trong giờ chơi. Khi lớp em 

sắp thi học kỳ, cô cho bài tập để cho các bän được điểm tốt. Em lúc nào cũng vui khi em được 

điểm tốt. Em rất thích đi học ở trường Việt Ngữ của em, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam. 

Nguyễn Bảo Khôi 

Lớp 2D 

Trƣờng Việt Ngữ 

 

 Trường của con là trường Việt ngữ vui lắm. Trường của con 

vui tại vì nó có nhiều buổi ca nhạc và giờ chơi dài lắm. Con được học 

vần mới mỗi ngày con đi học. Con thích đặt câu trong lớp tại vì con có 

thể được thưởng mỗi lần chào cờ. Lúc mà con được lãnh thưởng, con 

được tiền mà con có thể dùng để mua đồ ăn. Con thích được lãnh 

thưởng để cho mọi người biết là con giỏi. Con thích học tiếng Việt tại 

vì nó vui lắm. Mọi thứ con học giúp con biết tiếng Việt nhiều hơn. Con rất thích đi học ở trường 

của con. 

Brittany Lê 

Lớp 4A 

Lớp Tiếng Việt 

 Em đang học lớp 4 ở trường Trung Tåm Văn Hòa Việt Nam. Trường em rçt đẹp và rộng rãi, nằm ở 

gòc đường Westminster và Newland. Trường em cò một phñng ăn cho học sinh rçt là khang trang, thoáng mát. 

Trường cò 4 dãy lớp học nối liền nhau. Giữa trường là một sån chơi cho học sinh cò trồng có xanh mướt rçt xinh tươi. 

Tên cûa cô em là cô Trang. Mỗi chû nhật, mẹ chở em tới trường Việt Ngữ học tiếng Việt. Cô Trang däy em 

tiếng Việt rçt dễ hiểu.Cô rçt thương yêu học sinh cûa mình. Nhờ vậy mà em  đã biết đọc, biết viết, và hiểu được ý 

nghïa cûa tiếng Việt. Em rçt thích đi học tiếng Việt để em không quên cội nguồn mình là người Việt Nam. 
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Tiếng Việt 

 Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của em. Nhờ tiếng Việt mà em biết được phong tục tập quán, lịch sử, và địa lý của nước 

Việt Nam. Khi em về Việt Nam, em có thể nói chuyện được với mọi người. Em có thể đọc được những sách Việt và hiểu được 

những cổ tích của người Việt Nam như sự tích Tấm Cám, Trọng Thủy Mị Châu, Sơn Tinh, Thủy Tinh v.v… Vì em sinh ra ở nước 

Mỹ nên em đi học tiếng Việt rất khó khăn nhưng từ từ, em cũng học được nên em rất thích thú. Nếu có chữ em không hiểu, 

em hỏi ba má hay thầy cô của em. Cha mẹ em không biết được tiếng Mỹ nên em thường giúp ba mẹ em hiểu được tiếng Mỹ 

hoặc em làm người dịch cho cha mẹ em. Em sẽ làm một người không quên nguồn gốc của em và sẽ nói tiếng Việt để em nhớ 

mọi thứ em viết trên trang giấy này.      Đỗ Phan Helen 

        Lớp 4A 

Hà Ngọc Hân Jessica 

Lớp 4A 

Tiếng Việt 

 Con nói tiếng Việt tại 

vì cha mẹ cûa con là người 

Việt, nhưng con không nói 

tiếng Việt giỏi vì con sinh ra ở 

Mỹ. Mỗi chû nhật, con đi đến 

Trung Tâm Văn Hóa Việt 

Nam để học tiếng Việt. Con 

thấy tiếng Việt hơi khó và 

rất phong phú. Nhờ có học 

tiếng Việt con có thể nói 

chuyện với gia đình ở Việt 

Nam. Con rất yêu tiếng Việt. 

Jolyn Lê 

Lớp 4A 

Tiếng Việt 

 Em đi học tiếng Việt mỗi Chủ 

nhật ở Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam. Em 

được học bài mới và viết bài. Đầu tiên, 

em vô lớp rồi lấy bài tập ra. Trong lớp, 

em viết và đọc bài. Khoảng 10.30, mọi 

người ra chơi. Rồi mọi vô lớp làm bài. Khi 

ở nhà, mỗi thứ bảy, em làm bài tiếng 

Việt. Ở nhà, em nói tiếng Việt với ông bà, 

cha mẹ. Em học bài và đọc với ba và bà 

nội. Nếu em không biết chữ, em hôi ba 

mẹ. Em được biết nhiều chữ tiếng Việt rồi 

em còn học nữa. Em thích đi học và học 

bài nhiều hơn nữa. Mỗi tuần, em nghe và 

đọc hiểu để học giỏi hơn. 

Lớp Tiếng Việt 

 Mỗi sáng chủ nhật, ba em chở em tới trường để học tiếng Việt. Lớp em có trên 30 

bạn. Các bạn của em cũng giống như em, được sinh ra ở Mỹ, nên chúng em phâi học thêm 

tiếng Việt vì đó là tiếng mẹ đẻ của em. Cô giáo lớp em cũng là người Việt Nam. Cô dạy 

chúng em tập đọc và viết. Ngoài ra, cô còn dạy cho các em biết về lịch sử của nước Việt 

Nam. Có những bài hát tiếng Việt rất hay. Nhất là bài quốc ca: Này công dân ơi! Đứng lên 

đáp lời sông núi …!      

         Nguyễn Tâm Thy 

         Lớp 4A 
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Trần Uyên Chi Celina 

Lớp 4A 

Học Tiếng Việt 
 Em thích đi học tiếng Việt. Khi em đi học, em hiểu được tiếng Việt hơn. 

Học tiếng Việt cho em thêm nhiều kiến thức, giúp em hiểu nhiều về truyền thống 

và văn hóa nước Việt Nam, như ngày Tết Nguyên Đán hay Tết Trung Thu. Ngoài 

ra, em còn biết được nguồn gốc và nhiều sự tích của nước Việt Nam làm em thêm 

yêu thích tiếng Việt hơn. Học và nói được tiếng Việt giúp em biết thêm nhiều điều 

hay như cách xưng hô trong gia đình, phải biết kính trên nhường dưới, kính trọng 

thầy cô và yêu mến bạn bè. Em mong ước mình sẽ học hiểu, và nói được tiếng 

Việt một cách lưu loát để góp phần gìn giữ và phát huy nền văn hóa Việt Nam.  

Vũ Thiên Vân 

Lớp 5A 

Em Học Việt Ngữ 

 Em đi học Việt ngữ mỗi sáng Chủ Nhật. Trong trường Việt ngữ, em học đọc, viết và nói tiếng 

Việt. Khi em đi ăn ở tiệm ăn Việt Nam, em đọc được thực đơn. Vì em biết viết tiếng Việt, em có thể viết 

một lá thư cho bố em. Và em nói chuyện tiếng Việt với gia đình em. Khi người lạ nói xấu, em hiểu liền. 

Vì em hiểu tiếng Việt, em được lên sân khấu hát bài “Năm Ngàn Năm Giữ Nước” ở Sài Gòn Perform-

ing Arts Center. Vì đó em được lì xì và lãnh thưởng. Vì em được nói, đọc và viết tiếng Việt, bố mẹ em rất 

tự hào về em. 

Phạm Kelly Michelle 

Lớp 4A 

Tiếng Việt 

 Bố mẹ con muốn con cái biết tiếng Việt. Vì vậy từ nhỏ con 

và chị Tiên đã được dạy nói tiếng Việt. Bố mẹ con ở nhà thường 

nói tiếng Việt với nhau, và mẹ con luôn nhắc nhở con nói tiếng 

Việt. Khi con được sáu tuổi, ba con cho con đi học ở trường Trung 

Tâm Văn Hóa Việt Nam. Con bắt đầu học lớp mẫu giáo. Bây giờ 

con đã học đến lớp bốn. Tiếng Việt khác với tiếng Mỹ nhiều lắm. 

Mới đầu, con học đánh vần. Sau đó, con học đặt câu và làm luận 

văn. Lớp bốn, con học về lịch sử Việt Nam, tổ tiên, kính trọng 

thầy cô và yêu mến cha mẹ. Con thích học tiếng Việt nhiều lắm, 

tại vì ông bà ngoại và ông bà nội của con đều không biết nói tiếng 

Mỹ. Bây giờ con có thể xem phim Việt Nam, nghe nhạc Việt Nam, và đọc thư của ông bà ngoại 

gửi cho con. Con thấy nhờ học tiếng Việt, con hiều nhiều hơn và biết nguồn gốc Việt Nam nên con 

thích học tiếng Việt. 
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Mùa Hè Của Em 
 Mùa hè lại về rồi. Tiếng ve kêu vui 

tai, hoa phượng nở rực rỡ. Bà đưa em đi 

thăm nhà dì, em được ăn uống nhiều món lạ. 

Cuối tuần cả nhà đi tắm biển thật là vui. 

Thỉnh thoảng mẹ đưa đi chơi xa các trang trại 

trồng nhiều cây trái thoáng mát. Em yêu cái 

nắng ấm của mùa hè cho em nhiều kỷ niệm. 

Đặng Ngọc Cát Tường 

Lớp 3A 

Shirleen Phù 

Lớp 3A 

Niềm Vui Nghỉ Hè 

 Mùa hè sắp đến rồi. Con cảm thấy nôn nóng 

và rạo rực bởi vì con sẽ được nghỉ ngơi và đi chơi 

với gia đình. Con sẽ cùng gia đình đi cắm trại và đi 

du lịch ở nhiều nơi đẹp. Con sẽ cùng em trai và anh 

em họ đi tắm hồ, tắm biển hoặc chơi bóng rổ hay 

bóng đá thật là vui. Tối đến, gia đình con thường đi 

chợ đêm ở Bolsa, Phước Lộc Thọ để ăn vặt. Con 

đang mong rằng mùa hè sẽ mau đến với con.  

Sotelo Jessica 

Lớp 3A 

Nghỉ Hè 

 Mùa hè năm ngoái 

em đi chơi ở Disney Land 

và Sea World. Disney 

Land có nhiều trò chơi và 

rất nhiều công nhân. Em 

tới Disney Land với mẹ, 

chị, Kim, và chị họ Lin. 

Sau đó em đi tới Sea 

World. Trò chơi Roller 

Coaster Manta rất nhanh 

và ồn. Nhiều thú vật tại 

Sea World được dạy và 

đẹp. Mùa hè đáng nhớ tại 

vì 2 nơi trên. 

Travis Phù 

Lớp 3A 

Mùa Hè Rất Vui 
 Mùa hè sắp đến rồi. Con 

sẽ được đi trại hè để tập luyện 

bóng rổ bởi vì bóng rổ là môn 

thể thao mà con thích nhất. 

Ngoài việc đi trại hè ra con còn 

được đi du lịch và cắm trại với 

gia đình nữa. Vào mỗi buổi 

chiều, con, chị hai và anh em họ 

thường hay chơi bóng đá hoặc 

bóng rổ ở trước sân nhà. Vào 

những ngày nóng quá, tụi con 

thường đi tắm ở hồ. Tụi con thi 

bơi với nhau hoặc chơi những 

trò chơi dưới nước thật là vui. 

Mùa hè là mùa mà con thích 

nhất trong bốn mùa.  
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Mùa Hè 

 Mùa hè này em sẽ đi Mexico. Nơi em ở tại Mexico có biển và 2 hồ bơi. Có nhiều 

món ăn. Cũng có bánh và kem luôn! Em cũng được bắt cá. Có nhiều thứ để làm ở đó. Trong phòng có một cái TV và 

có tủ lạnh với nhiều chai nước ngọt, và 1 cái bình. Em rất thích đi tới Mexico vào mùa hè.   

Hugo, Lớp 3B 

Lynn Tråm Nguyñn 

Lớp 3C 

Mùa Nghỉ Hè 

 Chõ cøn hơn hai tháng nữa là chúng em 

chçm dứt một niín học ở trường Viòt Ngữ. Sau 

một nëm học miòt mài chúng em së cù một thời 

gian nghõ ngơi. Đù là mùa hè. Em rçt thôch mùa hè 

vó trong những ngày này gia đónh em thường đi đåy 

đó. Ba mẹ đưa mấy chị em đi xem thú, đi viếng 

thëm bà con. Những ngày nùng bức chúng em được 

đi biển. Gió biển rất mát và tốt cho sức khỏe nên 

em rçt thôch đi ra biðn. Nëm ngoái gia đónh em đi 

thëm bà ở Florida. Bà cù vườn cåy ën trái rçt rộng. 

Em ën được nhiîu loäi trái cåy ngon ngọt. Được vui 

chơi trong mùa hè, nhçt là em được đi bơi ở những 

hồ nước trong veo. Điîu quan trọng là em vén 

không quín đọc sách trong những giờ rãnh rỗi. Em 

thôch mùa hè vô cùng vó mùa hè thêt vui vê và ý 

nghöa đối với em. Mùa hè cho em một thời gian 

nghõ ngơi và vui chơi giâi trô. 

Đào William 

Lớp 4A 

Mùa Hè 

 Bây giờ là mùa hè. Con không 

có đi đến trường nữa vì con được nghỉ 

ba tháng. Con sẽ được đi chơi rất là 

nhiều, và con sẽ không cần làm bài. Bố 

với mẹ sẽ cần đi làm vài tuần và sau 

đó sẽ được nghỉ. Trong tuần, bố mẹ đi 

làm, con sẽ ở nhà bà nội. Ở nhà bà nội 

con sẽ được xem tivi thoâi mái. Khi bố 

mẹ được nghỉ, con sẽ được đi chơi xa. 

Nhưng con phâi ngoan với bà nội, và 

bố mẹ. Con không có ngoan là con sẽ 

không được đi chơi. Con sẽ ngoan với 

gia đình con, và sẽ thương em. 
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Mùa Hè Ở Việt Nam 

 Mỗi năm cha em và em đi về Việt Nam thăm läi các bác, chú, cô, dì, và anh 

chị em. Em rất thích ở Việt Nam täi vì em được đi du lịch, thấy rất nhiều cânh đẹp, và 

ở cùng gia đình. Em đoán được, năm nay sẽ có rất nhiều niềm vui, nhưng cüng có lúc 

buồn. Em đi về Việt Nam trong dịp hè cho nên em tổ chức sinh nhật cûa em trong Việt 

Nam luôn vì sinh nhật cûa em trong tháng 8. Em mời các bän trong xóm đến ăn mừng 

sinh nhật em. Mỗi khi em ra ngoài lúc buổi sáng, các bän trong xóm chờ em để em ra 

chơi. Ở Việt Nam, có rất nhiều trò chơi rất thú vị và tuyệt vời. Có rất nhiều người ở gần 

nhà em như Anh Tư, Chị Tư, Anh Hai, Chị Linh, chị Liên và rất nhiều người nữa. 

Khi em về Việt Nam, em câm thấy là em đang ở nơi mà em đã trâi qua tất câ khổ 

đau, buồn phiền. Tới giờ em phải về Mỹ, em khóc rất nhiều vì em rất buồn khi phải đi 

về mà không được ở läi thêm nữa.            

         Đỗ Phan Helen , Lớp 4A 

Hồ Ngọc Hân Jessica 

Lớp 4A 

Mùa Hè 

 Mùa hè em cùng với gia đình đi ra biển chơi. Gió biển rất mát 

và không khí trong lành. Em chơi trong nước biển và xây tòa lâu đài 

bằng cát trên biển. Em thấy nhiều người đi bộ trên cầu tàu. Mẹ đem 

theo trái cây, bánh, đậu, và nước cho gia đình. Em chơi trên sóng với 

gia đình và bắt nhiều cá nhỏ. Sau đó, em đi bộ ở trên cầu tàu. Đi ra 

biển rất vui trong mùa hè.  

Langa Trần 

Lớp 4A 

Mùa Hè 

 Em thích thú mùa hè tại vì em không cần đi học và được đi chơi. 

Trong mùa hè, em thích đi biển và đi công viên chạy nhây hay là đạp xe 

đạp. Em nghĩ mùa hè là mùa đẹp nhất và mùa hè làm cho em hạnh phúc nhất. Mùa hè này em muốn đi 

Việt Nam để giúp con nít bị tàn tật. Ngoài ra, em muốn học tiếng Pháp và học vẽ trong mùa hè.  
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Nguyễn Tâm Thy 

Lớp 4A 

Đi Biển 

 Mùa hè em cùng gia đình đi ra biển 

chơi. Biển rất đẹp, nắng ấm và có gió nhẹ. 

Chúng em tắm biển và chạy chơi vui đùa. 

Biển rất đông người, có người đạp xe đạp, 

có người chơi banh, còn các em bé thì chơi 

đắp cát. Gia đình có mang theo đồ ăn và 

nước nóng. Có cả khăn để trải ra ngồi chơi. 

Em rất thích đi biển. Mỗi khi hè về, mẹ em 

đều cho đi biển để cắm trại. 

Phạm Kelly Michelle 

Lớp 4A 

Mùa Hè 

 Mùa hè năm ngoái rất 

là vui. Chị con bắt đầu học 

trường đại học ở New Orleans, 

Louisiana vào tháng tám. Vì 

vậy, bố mẹ và con đưa chị sang 

bên đó để học và sẵn tiện ở đó 

nghỉ hè khoảng ba tuần. Gia 

đình mẹ con sống ở đó, nên con cùng bố mẹ ở nhà dì 

của con. Ở bên đó mỗi ngày bố thường tập cho chị lái 

xe tới trường. Con thì giúp em họ của con làm bài tập. 

Những lúc rãnh rỗi con cùng chị, em họ đi bơi. Em họ 

của con mới tập bơi nên không thích bơi lắm. Con 

cũng giúp chị họ trang trí phòng ngủ. Chị họ con vẽ 

tranh và làm nơ rất đẹp. Chị em họ lâu ngày gặp nhau 

trò chuyện thật vui. Sau hai tuần chị con tập lái xe rất 

giỏi, đi đâu chị con cũng chở con đi. Tới tuần cuối 

cùng, gia đình con chuyển sang nhà bà ngoại ở. Bà 

ngoại nấu nhiều thức ăn ngon. Chị con sẽ học ở đó cho 

6 năm. Tới ngày con phải đi về lại California, con rất 

buồn và nhớ chị. Khi lên máy bay con khóc. Nhưng 

mùa hè năm nay, chị con sẽ về California. Con rất là 

vui và thích thú cho mùa hè năm nay.  

Trần Uyên Chi Celina 

Lớp 4A 

Mùa Hè 

 Vào mùa hè con có rất nhiều sinh 

hoạt khác nhau. Tháng sáu con đi cắm trại 

Đại Hội Nguồn Sống với sinh hoạt Thiếu 

Nhi Thánh Thể. Mỗi mùa hè, em họ của 

con là Ân sống Arizona thường tới Califor-

nia để chơi với gia đình con và đi học bơi. 

Con với hai em học bốn tuần, nhưng bé Ân 

chỉ học có hai tuần, nên sau đó bé Ân phải 

về lại Arizona sớm cho kịp năm học mới. 

Bốn chị em của con học bơi từ thứ hai cho 

tới thứ năm. Khi học bơi xong, mẹ chở bốn 

chị em về để phơi đồ và ăn cơm. Sau đó, 

mẹ chở đi qua nhà ông bà ngoại để cho mẹ 

đi làm. Ở nhà ông bà, con học bài và chơi 

với bae m. Khi mẹ không đi làm, con ở nhà 

tập bơi. Buổi chiều, mẹ cho bốn chị em 

chạy xe đạp ở công viên gần nhà. Còn 

những ngày cuối tuần khác cả gia đình con 

được ba đưa đi coi xiếc, có lúc còn được đi 

xem phim hoặc đi tắm biển. Đó là những 

sinh hoạt con thường có trong mùa hè và 

con rất là vui với tất cả những sinh hoạt đó. 

Britney Nguyễn 

Lớp 4B 

Mùa Hè 

 Mùa hè là mùa em yêu nhất. Trong 

mùa hè, em không phải đi học và có thể làm được 

nhiều điều vui. Ví dụ, em được bơi nhiều. Tại vì nhà 

em không có hồ bơi, em có thể đi đến nhà anh em họ 

và bơi ở đó. Một điều khác, em thích làm trong mùa hè 

là đi chơi với gia đình và bạn bè. Mỗi năm, gia đình em 

đi du lịch ở một nơi nào đó xa California. Ai cũng vui 

vẻ và có những kỷ niệm tuyệt vời. Em cũng thích đi 

chơi với bạn bè. Có rất nhiều điều em có thể làm trong 

mùa hè và đó là lý do vì sao mùa hè là mùa em yêu 

nhất. 
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Brittany Lê 

Lớp 4A 

Mùa Hè 
 Mùa hè em vui lắm. Mỗi ngày, em được ngû nhiều hơn một chút, và em được 

thức khuya. Bạn và em đi chơi ở hồ bơi và đi mua quần áo luôn. Trong suốt mùa hè, ở 

nhà ngoại rất nóng, và ban đêm, bên ngoài cüng nóng luôn. Gia đình cûa em đi du 

lịch đến Âu Châu với em. Ở đó, mình ăn nhiều đồ ăn ngon lắm và đi bộ đến nhiều nhà 

thờ đẹp lắm. Nhưng thức ăn, quần áo, khách sạn đều rất đắt. Nhìn chung mùa hè cûa 

em thật là vui.  

Vþơng Thýy Thanh Trúc 

Lớp 4B 

Mùa Hè Cûa Em 

 Chî còn hai tháng nữa là hết niên học và mùa hè läi đến. Em rất vui sþớng khi mùa 

hè tới bởi vì khi mùa hè tới thì em sẽ đþợc đi chơi với gia đình. Em cüng sẽ đþợc ngû trễ và 

không cần làm bài tập ở nhà. Em rất thích mùa hè vì năm nay em sẽ có cơ hội về Việt Nam 

với bố em. Năm nay em lên lớp bây cho nên bài tập về nhà rất nhiều. Vì vậy, khi mùa hè 

tới, em sẽ không cần làm bài tậ; về nhà và ôn thi ở trþờng Mỹ. Em cüng sẽ đþợc đi chơi thþ 

giãn với bän bè. Em þớc gì ngày nào cüng là mùa hè! 

Đan Quỳnh Trần 

Lớp 4C 

Mùa Hè Ở Biển Coco 

 Mùa hè nëm trước, cha mì và con đi chơi biðn ở Floria. 

Trước khi đi, con giúp mì chuèn b÷ đồ đäc cho cuộc đi chơi. Ở 

Florida, cha mì và con ngû trong khách sän và dêy sớm đð lái 

xe đïn biðn Coco. Mọi người rçt là vui sướng khi nhón thçy biðn không cù nhiîu người. Cát dưới chån con 

rçt nùng nín con chäy xuống biðn đð nhúng chån vào nước biðn mát länh. Con tắm trong nước biðn khi 

trời trong sáng và con đð sùng đèy và kéo con. Con câm thçy không gian ở đåy thêt yín lặng vó con 

được nghe tiếng cha mẹ nói chuyện và con chim nhỏ kêu khi nó bay lên cao. Cha mẹ và con ở biển Coco 

đến khi mặt trời làm cát biển thành màu vàng. Câ nhà con đi về khách sän và ăn tối rồi ngủ để có sức 

đi biển khác vào ngày sau. Trước khi ngủ, con nhớ läi những thú vui mà con và cha mẹ đã có ở bãi biển 

Coco. Con thæm cám ơn cha mì đã cho con một mùa hè vui vê. 
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Nguyễn Đỗ 

Lớp 5B 

Mùa Hè Cûa Em 

 Mùa hè này, em được đi 

rçt nhiều nơi mới. Ngày đæu 

tiên em được nghỉ học, em hy 

vọng cho một mùa hè tuyệt 

vời. Em muốn đi du lịch đến 

mọi nước khác nhau để tìm 

hiểu thêm về văn hóa cûa 

người dån tộc đó. Ngày sau, 

gia đình em chuèn bị để đi Ha-

waii. Mình đến sån bay LAX và 

lên máy bay. Ở Hawaii, mình ở 

một khách sän sang trọng và 

säch sẽ. Gia đình em được bơi 

trong sån và ăn thức ăn rçt 

ngon. Chúng mình cüng học về 

văn hóa và lịch sử cûa đâo Ha-

waii. Mùa hè này em cüng 

phâi chuèn bị để làm bài kiểm 

tra rçt quan trọng. Tuy mùa 

hè nay em được chơi rçt nhiều, 

em không được quên công 

việc. 

Sotelo Kimberle 

Lớp 5B 

Mùa Hè Cûa Con 

 Nhanh quá! Mùa 

hè đã tới rồi. Mỗi mùa hè 

gia đình con làm nhiều 

việc và đi nhiều chỗ rçt 

vui vẻ. Mùa hè năm nay, 

em muốn đi du lịch về Việt 

Nam để thăm viếng gia 

đình con và đi tới nhiều 

nơi mà con chưa thçy. 

Năm nay con cüng muốn 

mẹ chở con đi tới biển để 

bơi và chơi đùa với em cûa 

con. Con cüng muốn đi 

qua bên Las Vegas nữa. 

Con muốn đi chơi và mua 

đồ mới ở đó. Mùa hè này 

con rçt muốn đi du lịch về 

Việt Nam nữa. Năm nay 

em muốn đi chơi và làm 

nhiều việc thật vui vẻ.  

Diana Træn 

Lớp 6A 

Mùa Hè 

 Vào cuối tháng 

năm là mùa hè sắp đến, 

em phâi xa thæy cô và 

bän bè trong lớp. Mùa 

hè là em phâi xa mái 

trường thån yêu, và bän 

bè, mỗi bän mỗi nơi. Vì 

mùa hè các bän được 

nghỉ học, để có dịp đi 

thăm ông bà ở xa cùng 

với cha mẹ, có bän thì đi 

vacation cùng với cha 

mẹ đi ra nước ngoài du 

lịch, có bän thì đi du lịch 

trong nước. Còn ông bà 

nội, ngoäi thì đến thăm. 

Bởi vì bà ngoäi đã qua 

đời cách đây không lâu 

cho nên gia đình em 

cũng không được vui, 

nên mùa hè này em 

không có đi chơi đåu 

hết. Em rçt buồn cho 

nên mẹ định cho em đi 

học thêm để chuèn bị 

cho năm học mới được 

tốt hơn. Em chúc thæy 

cô và các em có một 

mùa hè vui vẻ. Em 

mong sau mùa hè năm 

tới gia đình em được 

một mùa hè vui vẻ hơn 

mùa hè năm nay.  
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Khanh Træn 

Lớp 6A 

Mùa Hè Cûa Em 

 Khi mùa hè đến gia đình em sẽ đi thăm ngþời thån trong gia đình ở Việt Nam. Trong thời gian lþu trú, 

gia đình em cüng mua sắm đồ. Em cüng sẽ đến thăm các điểm tham quan và låu låu bơi trong hồ bơi cûa khách 

sän. Ở khắp mọi nơi em đi, em sẽ chýp ânh. Khi gia đình em đến Việt Nam, em và gia đình em sẽ nhận đþợc 

nhiều quà tặng. Khi em gæn nhþ trở läi Mỹ em muốn mua quà lþu niệm cho bän bè cûa em và em sẽ mãi mãi 

trån trọng những kỷ niệm cûa em về ngày đó. 

Mùa Hè Đến 
 Müa hè đến là em phâi xa trường, xa thæy, xa bän bè làm em câm thçy hơi 

bu÷n trong lñng. Mût năm hõc tröi qua, em được däy dú bởi thæy, chî dẫn em tập 

đọc, tập làm văn, viết chính tả. Ngoài ra thầy còn hướng dẫn và khuyến khích 

chýng em tham gia các sinh hoät trong trường và ngoài cûng đ÷ng làm chýng em 

hõc hói rçt nhiều. Cñn về bän bè em được trñ chuyện với nhiều bän tøt, chýng em 

cüng vui đüa và giýp đỡ lẫn nhau trong việc hõc tiếng Việt. Em hy võng trong niên 

hõc kế tiếp em sẽ cø gắng nhiều hơn để khöng phụ lñng các thæy cö đã cò lñng 

däy dú chýng em tiếng Việt và hiểu rô ngu÷n gøc văn hòa và lðch sử Việt Nam. 

Nguyễn Khöi Justin, Lớp 6A 

Nguyễn Tråm Anh Emily - Lớp 6A 

Mùa Hè Đến 

 Một năm học trôi qua, mùa hè đến và chúng em phâi xa trường, xa thæy cô, xa bän bè làm em câm thçy 

buồn về những kỷ niệm đẹp trong thời gian đi học. Mùa hè đến và gia đình em sẽ đi cắm träi ở Yosemite. Em 

đang chuẩn bị quần áo mùa hè, lều, gối và chăn đắp. Gia đình chúng em sẽ đi bộ lên núi cáo coi thác nước, chụp 

hình và ngắm cânh thiên nhiên. Sau khi trở về träi, em phụ bố mẹ nçu cơm. Sau đò, em kiếm cûi về đốt lửa träi. 

Sang đến ngày kế tiếp, gia đình em sẽ đi ngắm cânh những thành phố chung quanh và mua ít đồ kî niệm về 

chuyến đi cắm träi này. Trong mùa hè này, em sẽ học bài chuèn bð cho niên học mới. 
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Nguyñn Viòt 

Lớp 6A 

Bài Mùa Hè Của Em 

 Em hớn hở và vui sướng khi 

mùa hè đïn là em së được nghõ hè và 

được ở nhà chơi thoâi mái. Nhiều 

người cũng dự định đi biðn hay là đi 

chơi giâi trô giống như em. Gia đónh 

em dự định së đi biðn và thăm một 

vài nơi. Em thôch bơi trong nước mát 

và đùa nghịch với bän bè. Bố em thó 

thôch ngủ ở dưới bóng mát của cåy 

dù và gió mát từ biðn thổi vào người. 

Mì em läi nằm phơi nắng. Ở đó có 

hang đá, nhiîu cåy dừa kiðng ở 

chung quanh và có một vài người cåu 

cá. Cânh này thật đìp và vui mắt nín 

gia đónh em thôch đi biðn. Mọi người 

trong gia đónh có một sở thôch khác 

nhau ở biðn. Gia đónh em thôch đi nghõ 

ngơi đð bớt căng thẳng trong thời 

gian qua. 

Lí Vy 

Lớp 6C 

Mùa Hè Ngoài Bãi Biðn 

 Mùa hè em đi ngoài bãi biðn. Em rçt 

thôch đi chơi, ở biðn vào sinh nhật của em. 

Em thôch đi chơi ở biðn với gia đónh em và 

bän bè. Gia đónh em gồm cha mì, và hai chị 

em. Bãi đậu xe bín cänh bãi biðn có nhiîu 

xe và rçt đông. Gia đónh em phâi đïn biðn 

sớm đð tóm chỗ đậu xe. Em và hai chị em 

phâi cæm khăn, cha mì cæm ghï ngồi và 

đồ ăn mẹ em mới nấu. Câ nhà phâi mặc 

quæn áo tắm biðn. Giæy dép đð ở trín bãi 

cát. Trín bãi cát có đông người. Họ đang 

tắm biðn, chị và em xåy låu đài trín bãi cát 

rçt đìp và biðn rçt mặn. Sau khi tắm biðn 

và vui đùa trín bãi cát, gia đónh em tụ họp 

läi ăn uống. Buổi đi chơi biðn thật vui vê, gia 

đình em trở về nhà vào buổi chiều hôm đó. 

Em rçt thôch được đi chơi ở biðn cùng với 

gia đónh vào mùa hè. 

Lê Tina Đào 

Lớp 5A 

Việt Nam 

 Việt Nam là nơi sinh ra và lớn lên của gia đình em. Em lớn lên, sinh sống ở 

Mỹ, đi học ở Mỹ và ngôn ngữ của em học là tiếng Anh. Nhưng mỗi sáng chủ nhật, 

cha mẹ chở em đến Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam để cho em học nói, đọc và viết 

tiếng Việt để em không quên tiếng Việt, vì tiếng Việt là ngôn ngữ của tổ quốc em. 

Em hứa với cha mẹ và hứa với lòng em, em phâi cố gắng học thật giôi tiếng Việt 

vì em là người Việt Nam. 
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 Năm hõc 2014 – 2015 töi däy 4 lớp 5A, 5C, 6B, 6C. Đåy là các lớp ghép hai 

trình đû 5 và 6. Buùi sáng lớp 5A với sï sø 11 hõc sinh, 6B 7 hõc sinh. Buùi chiều 

5C 6 hõc sinh và 6C 3 hõc sinh. Töi đã gặp khöng ít khò khăn vì trình đû hõc 

tiếng Việt cþa các em khöng đ÷ng đều nhưng các em rçt ngoan hiền, lễ phép 

và chăm hõc, điều đò đã làm cho bân thån töi câm thçy rçt vui và hứng thý 

trong việc giâng däy các em. Trong lớp các em rçt chăm hõc, giơ tay phát 

biểu ý kiến. Các em biết đõc những bài tập đõc ở trong sách giáo khoa, đõc 

hiểu các bài báo tiếng Việt, biết viết những đoän văn ngắn về quê hương, về 

lợi ích cþa việc hõc tiếng Việt và về ngày Tết cù truyền cþa dån tûc. Các em 

cñn biết đàm thoäi những cåu nòi thöng thường hàng ngày, nòi tiếng Việt với 

öng bà, cha mẹ ở nhà … Ngoài việc hõc tập ở lớp, các em cñn tham gia các 

hoät đûng xã hûi như dự lễ Hai Bà Trưng, ngày Tết cù truyền, tham gia văn 

nghệ cþa trường trong ngày tçt niên Ất Müi và lễ bế giâng. Bân thån töi rçt 

vui mừng và hãnh diện vì các em hõc giói tiếng Việt. Nhån dðp hè 2015, töi xin 

kính chýc các thæy cö trong ban điều hành, ban quân 

trð, các thæy cö trong ban giâng huçn, các phụ huynh 

và các em hõc sinh hưởng trõn mût müa hè thật vui 

tươi và thoâi mái.  

 Thæy Vô Thanh Nhàn 

Danh sách học sinh được cấp học 

bổng Niên Khóa 2015-2016 

 Albert Võ - Lớp 3A 

 Trƣơng kim Vi - Lớp 4 B 

 Hòang Bá Alan - Lớp 5 A 

 Nguyễn Việt - Lớp 6A 

 Tiffany Huỳnh - Lớp VS Đ 
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MGA         

Cô Ma Thị Ngọc Huệ 

 

1. Nguyễn Jordan 

2. Nguyễn Minie 

3. Morris Kim Thanh Phoebe 

4. Lê Sienne Trà Mi 

5. Trần Song Kayla 

6. Tạ Phương Kathy 

7. Hồ Kailey Hoàng Như 

8. Nguyễn Jordan 

MGB        

Cô Lâm Xuân Thu 

 

1    Nguyễn Đăng Khoa 

2    Nguyễn Ellie Tianna 

3    Lý Tuấn Huy Tony 

4    Nguyễn Richard 

5    Lưu Gia Hậu 

6    Kottler Miles 

7    Lê Diệu Lâm Molly 

8    Lam Caitlyn 

MGC  

Cô Lý Phƣơng Dung  

 

1.   Huỳnh Emily 

2.   Phan Thảo Vy Allison 

3.   Hoàng Đông Nghi Natalie 

4.   Phan Jenny 

5.   Phan Leyna 

6-   Phùng Trần Tâm Bảo Brian 

7-  Phùng Trần Vĩnh Bảo Brandon 

MGD         

Cô Phạm Lan Phƣơng 

 

1. Nguyễn Uyên Genevieve 

2. Ngô Kayden 

3. Trần Mai Lynn 

4. Trương Nhã Thanh Jolleen   

5. Nguyễn Hữu Trí Aiden 

6. Leson Courtney 

7. Leson Joney 

8. Đinh Hồng Duyên Jacqueline 

MGĐ        

Cô Phạm Thị Tố Nga 

 

1. Vưu Diana Hazel 

2. Phan A. Alex 

3. Phạm Trini 

4. Vũ Thảo Mary 

5. Trần Kourtney 

6. Trần Lana 

7. Huỳnh Huey Kaden 

Một A 

Cô Nguyễn Hoàng Diệu 

1. Đoàn Andrew 

2. Thanh Văn Kevin  

3. Ninh Cát Tâm Kally 

4. Nguyễn Minh Châu Talia 

5. Nguyễn Minh Thanh Tara 

6. Trần Đại Dương  

7. Nguyễn Việt Charles 

8. Lê Diệu Uyên Katherine 

 9.    Phạm Phước Suối Nguồn 

10.   Phạm Minh Ryan 

Một B 

Cô Nguyễn Trần Crystal 

1. Nguyễn Yến Emalyne 

2. Trương Thiệu Thiery 

3. Phạm Nguyễn Mina 

4. Đại Thảo Tiên 

5. Hồ Văn David 

6. Phạm Kenny 

7. Đỗ Đức Daniel 

8. Phạm Vivian 

Một C 

Cô Nguyễn Thị Ngọc Hạnh  

1. Phạm Jenifer 

2. Phan Trâm Trisha 

3. Võ Thành Tâm Adam 

4. Phan Duy Timothy 

5. Nguyễn Kenny 

6. Trương Daisy 

7. Nguyễn Jimmy 

8. Nguyễn T. Keira 

9. Nguyễn Kathy 

Một D 

Cô Nguyễn Đoan Nghi  

1. Nguyễn Thùy Dương , Victoria 

2. Nguyễn Trung Hiếu,  Andy 

3. Nguyễn Hiền, Christopher 

4. Trần Ryan 

5. Trương Phú 

6. Trần Kim Yến 

7. Phan Andy 

8. Võ Trương Hayden 
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Hai A 

Cô Hỏa Cherilyn  

 

1. Nguyễn Khánh Ngọc Jessica 

2. Hoàng Phan Kim 

3. Quang  Trinh Jolynn 

4. Trần Nguyễn Declan 

5. Bùi Trúc Emily 

6. Lý Madison 

7. Trần Hoàng Kim 

8. Trần Đoàn Thy Ân 

Hai B 

Cô  Lƣơng Nguyễn Minh Thƣ 

 

1. Trần Như Sophia 

2. Tô Trúc Donatella 

3. Trần Uyên Jeslyn 

4. Ngô Cát Chân 

5. Nguyễn Teresa 

6. Vũ Huy Việt Vanson 

7. Nguyễn Huy Nellie 

8. Nguyễn Vân Anh Chloe 

Hai C 

Cô Văn Mỹ Huyền  

 

1.  Trần Chiêu Vinh 

2.  Đoàn Nina 

3.  Trương Thiệu Andy 

4.  Chương Tấn Anthony 

5.  Phạm Karen 

6.  Trần Uyên Thy Jacklyn 

7.  Võ Emily 

8.   Lâm Dương Keira 

Ba A 

Cô Trần Kiêm Nhiên  

 

1. Nguyễn Hami 

2. Phù Như Shirleen 

3. Nguyễn Kami 

4. Võ Tuấn Khôi Albert 

5. Phù Nhân Travis 

6. Trương Rosa Kristina 

7. Sotelo  Jessica 

8. Bảo Cao 

Ba B 

Cô Đồng Thị Tuyết Trang 

 

1. Nguyễn Hiếu Hugo 

2. Dương Quế Linh Lynn 

3. Tạ Kim Lynne 

4. Phạm Huy Victor 

5. Trần Trọng Đán 

6. Trần Trọng Đôn 

7. Dương Thịnh Tim 

8. Đỗ Thái Lân 

9. Phan Lê Andrew Bốn A 

Cô Nguyễn Thị Đoan Trang  

 

1. Đỗ Phan Helene 

2. Phạm Kelly Michelle 

3. Nguyễn Cao Quốc Khánh 

4. Hà Ngọc Hân Jessica 

5. Trần Langa 

6. Đào Huy William 

7. Trần Uyên Chi Celina 

8. Lê Hoàng Jolyn 

9. Lê Brittany 

Bốn B 

Cô Nguyễn Thị Thu Thảo  

 

1. Nguyễn Trâm Vina 

2. La Thúy Tiffany 

3. Trương Kim Vi 

4. Nguyễn Thanh Trisha 

5. Nguyễn Britney 

6. Phạm Hoàng Vinachau 

7. Nguyễn Thy Yoen 

8. Vũ Tuấn Michael 
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Năm A 

Thầy Võ Thanh Nhàn  

 

1. Trương Giang Bảo Trân 

2. Hoàng Bá Alan 

3. Vũ Thiên Vân Vanessa 

4. Nguyễn Lê Brandon 

5. Nguyễn Lê Vincent 

Năm B 

Cô Nguyễn Đoan Trinh 

 

1.  Đỗ Nguyên Phương Julia 

2.  Sotelo Kimberle 

3.  Nguyễn Việt Anh Remi 

4.  Đỗ Tài Khôi Nguyên 

5.  Hồ Nguyên Kathy 

Sáu A 

Thầy Văn Cửu Long  

 

1. Nguyễn Thanh Tâm Taylor 

2. Nguyễn Quốc Việt 

3. Trần Diane 

4. Nguyễn Hiếu Alan 

5. Huỳnh Đặng Kim Quyên 

 

Văn Sử Địa 

Thầy Văn Tường  

1. Tất Loan Anh Cindy 

2. Tô Lan Nhi 

3. Huỳnh Lưu Tiffany 

4. Lê Hoàng Jandy 

5. Nguyễn Ngọc Diệu Uyên 

6.  Nguyễn Cát Linh 

 

Đặc Biệt 

Cô Đồng Thị Yến Trang  

 

1. Ms. Thanh Triệu 

2. Ms. Hạnh Nguyễn 

3. Mr. Tom Baker 

4. Elena Vu 

Sáu B 

Thầy Võ Thanh Nhàn  

 

1. Nguyễn Trung Hiếu 

2. Nguyễn Đức Eric 

3. Tô Viên Trí Travis 
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MGE        

Cô Ma Thị Ngọc Huệ 

 

1. Võ Kobe 

2. Lê Vy Vanessa 

3. Đoàn Isabella 

4. Lê  Thomas 

5. Lê Steven 

6. Bạch Ngọc Lâm Ân 

 Một E        

Cô Nguyễn Hoàng Diệu  

 

1. Ngô Nhã Khuê 

2. Bùi Văn Khang  

3. Nguyễn Thu Catherine 

4. Ngô Tường Thụy 

5. Võ Văn Vincent 

6. Đỗ Phương Lan Sabrina 

7. Trần Khôi Alan 

8. Bùi Văn Hiếu 

9. Bùi Văn Bá 

10. Lê Nguyên Phú 

11. Bùi Vĩnh Hưng 

 MGF        

Cô Lâm Xuân Thu 

 

1. Nguyễn Thanh Sapphire  

2.  Nguyễn Mason 

3.  Trần Duy Donald 

4.  Nguyễn Derek 

5.  Trần Nam Joseph 

6. Nguyễn Hoàng Bảo Vincent 

Hai D        
Cô  Lương Nguyễn Minh Thư  

 

1. Nguyễn Thị Ngọc Hân 

2. Nguyễn Trịnh Hannah 

3. Nguyễn Đình Bảo Khôi 

4. Tạ Thanh Long Alan 

5. Nguyễn Sỹ Joe Tín 

6. Lê Marilyn 

7. Lý Cẩm Trish   

Ba C        

Cô Trần Kiêm Nhiên  

 

1. Nguyễn LynnTram 

2. Trần Nguyễn Cát Tường 

3. Nguyễn Trương Hannah 

4. Nguyễn Trương Sean 

5. Nguyễn Jacqueline 

Bốn C        

Cô Nguyễn Thị Thu Thảo  

 

1. Trần Đan Quỳnh 

2. Trần Mỹ An 

3. Lê Hồng Sang 

4. Ngô Tất Vinh Preston 

5. Lê Yến Nhi 

Năm B  

Thầy Võ Thanh Nhàn  

 

1. Nguyễn Phương Hiền 

2. Nguyễn Tường An 

3. Hứa  T.  Tammy 

Sáu B 

Thầy Võ Thanh Nhàn  

 

1. Lê  Uyên Vy 

2. Đặng Pauline 

3. Thạch John 
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Kính chúc Quý Thân Chủ, Quý Thân Hữu và Quý Đồng Hƣơng 

Một Năm Mới Ất Mùi 2015 

Dồi dào Sức Khỏe An Bình và Hạnh Phúc 
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Kính Gởi Quí Vị Phụ Huynh, 
 
Hè về là lúc các em cần phải nghỉ và đi du lịch đó đây để quên 
đi những mệt mõi cho năm học vừa qua và lấy sức để chuẩn bị 
cho năm học mới. Tuy nhiên các em cũng cần một khoảng thời 
gian ngắn để ôn lại môn toán vì chương trình toán bắt đầu từ 
lớp vỡ lòng đến đại học, do đó học sinh phải nắm vững căn bản 
về toán học. Đặc biệt kể từ niên khoá vừa qua chương trình 
toán dạy theo phương pháp Common Core đã gây nhiều khó 
khăn không những cho các em từ cấp tiểu học cũng như phụ 
huynh giúp làm homework. Tôi xin ví dụ Common Core là gì. 
 
Đây Là Thí Dụ Số 1 (Từ Toán Lớp 3) 
Theo chương trình củ 
Em Hùng thức dậy lúc 7 giờ, đánh răng 10 phút, ăn sáng 20 
phút, xe chạy từ nhà đến trường 40 phút. Vậy em đến trường lúc 
mấy giờ? (Đây là thí dụ từ toán lớp 3) 

Theo chương trình Common Core 
Trường bắt đầu 8:10 AM, em Hùng đi từ nhà đến trường mất 40 
phút,ăn sáng 20 phút, đánh răng 10 phút. Vậy em Hùng phải 
dậy lúc mấy giờ. (Đây là thí dụ từ toán lớp 3) 
 
Đây Là Thí Dụ Số 2 (Từ Toán Lớp 2) 
Theo chương trình củ 
95 +25 = 120 

Theo chương trình Common Core 
95 + 25 = 95 + 5  + 20 = 100 + 20 = 120 
Có nghĩa học sinh cần 5 để cọng 95 thành 100v và 25 phải chia 
ra ra thành 20 cọng 5. 
 
Phương pháp Common Core đoài hỏi các em phải suy nghỉ 
nhiều hơn lối củ. Chúng tôi dạy theo phương pháp Common 
Core.  

Khoá Hè 2015 
Khoá Hè 8 tuần, bắt đầu ngày 22 
Tháng sáu năm 2015. Có ba buổi học: 
 

• Sáng từ 10am đến 12pm 
• Chiều 2pm đến 4pm 
• Chiều 4pm đến 6pm 

 
Các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, và thứ 
năm. Mỗi hoc sinh chỉ học hai ngày 
một tuần, mỗi ngày hai tiếng. 
  
Lớp học tối đa 6 em, do chính Giáo Sư 
Huỳnh Phổ giảng dạy, không có phụ 
giáo. 
 
Chúng tôi dạy theo phương pháp 
Common Core. Với nhiều năm kinh 
nghiệm chúng tôi bảo đảm sẽ có kết 
quả tốt cho niên học tới. 

ProMath Toán 
Do Chính Giáo Sư Huỳnh Phổ 
Tốt Nghiệp Dottore In Ingegneria, Politechnico Milano Di 
Italia, Giảng Dạy 
Vui lòng liên lạc: 
Tel:  (714) 533-3215 [Office] 
 (714) 548-4845 [Cell] 
Email:  promath10@yahoo.com 
Office: 9452 Westminster Blvd. Ste. 1, Westminster, CA Ghi danh sớm để giử chổ học!

ProMath 
Chương Trình Chuyên Dạy Toán Học 

 

  

ProMath Toán Học 
là  chìa khoá tương lai!  
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CHƢƠNG TRINH LỄ BẾ GIẢNG Niên học 2014-2015 

Chủ nhựt ngày 17 tháng 5 năm 2015 

                                 

                            I. NGHI THỨC KHAI MẠC (Thầy Văn Tƣờng) 

 

9:30 Tiếp đón quan khách, ổn định chỗ ngồi 

10:00 Lễ chào quốc kỳ Việt Mỹ và phút mặc niệm 

10:10 Diễn văn của Ông Huỳnh Phổ, Chủ Tịch Ban Quản trị 

            Cùng giới thiệu thành phần Ban quản trị và Ban điều hành 

10:20 Giới thiệu quan khách tham dự ( Ông Võ Văn Thiệu) 

10:30 Phát biểu của quan khách 

 

                             II. VĂN NGHỆ 

           Giới thiệu chƣơng trình văn nghệ do Cô Phạm Lan Phƣơng phụ trách 

 

10:35    MG D: Hợp ca  Vào Hạ 

10:40           1B: Hợp ca  Tiếng Việt Dấu Yêu 

10:45           1C: Hợp ca  Học Sinh hành Khúc 

10:50  2C: Đọc Truyện Hoạt Cảnh Thỏ Ngọc 

10:55           2D: Múa hát Bông Hồng Tặng Cô 

11:00           Cảm tưởng của một học sinh (Thomas Trần Vinh ) 

11:05  3A: Múa Vầng trăng Yêu Thương 

11:10  3A: Múa Mùa Hè Vui 

11:15  4A:Tam ca Con Yêu Mẹ Nhiều Lắm  

11:20           4A, 5A: Năm Ngàn Năm Giữ Nước         

 

                                                 

  III. PHÁT THƢỞNG 

Ban Điều Hành đọc tên học sinh, Thầy Cô giáo phụ trách lớp hƣớng dẫn các 

em lên sân khấu theo thứ tự: 

 

11:30     1. Học sinh được cấp học bổng 

2. Học sinh Lóp Mẫu Giáo đến Lớp Đặc Biệt (Phần thưởng cuối năm và các lớp       

có Thi Đánh Vần)    

   

IV. BẾ MẠC 

 

12:00   Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức. 




