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Mục đích – Trường Việt Ngữ 

Saddleback trực thuộc Cộng Đoàn 

Saddleback được thành lập vào năm 

1987. Mục đích của trường là giúp 

các em trong Cộng Đoàn, không 

phân biệt tín ngưỡng, có dịp học hỏi 

tiếng Việt, biết thêm những nét đại 

cương về lịch sử, địa lý cũng như 

những phong tục tập quán của người 

Việt Nam để các em có một khái 

niệm tổng quát về di sản văn hóa 

của dân tộc Việt. 

Hiện tại trường có khoảng 140 em 

học sinh và 22 thầy cô giáo, được 

chia ra làm 9 lớp, từ lớp Mẫu Giáo 

đến lớp 7, học từ 2:00 giờ chiều đến 

3:00 giờ chiều mỗi Chúa Nhật, giữa 

tháng 9 đến giữa tháng 5, tại giáo xứ 

Saint Nicholas. Học sinh gồm 13 

thành phố phụ cận từ Irvine, Aliso 

Viejo đến Ladera Ranch, và từ Dana 

Point trải dài đến tận San Clemente. 

Thầy cô trong trường là những bậc 

phụ huynh tình nguyện đến giúp để 

giảng dạy cho các em. Đại đa số 

những thầy cô này đã trải qua một 

khóa Tu Nghiệp Sư Phạm do Ban 

Đại diện các trung tâm Việt Ngữ 

Nam California tổ chức hằng năm. 

Cơ Cấu Tổ Chức 2007-2008 

Ban Điều Hành: 

Thầy Phạm Quốc Định, Hiệu trưởng 

Thầy Phùng Văn Hưỡng, Phó HT 

Cô Trần Quỳnh Anh, Thủ Quỹ 

Em Kiều Michael, Phụ giúp BĐH 

 

 

 

 

 

Ban Giảng Huấn: 

Cô Nguyễn Hương Giang, Mẫu Giáo 

Thầy Trần Hoàng, Mẫu Giáo 

Cô Trần Kim Dung, Mẫu Giáo 

Cô Lê Hằng, Lớp 1 

Cô Lê Bảo, Lớp 1 

Em Nguyễn Huy, Phụ giáo Lớp 1 

Cô Vũ Bích Hải, Lớp 2A 

Cô Nguyễn Anh, Lớp 2A 

Cô Nguyễn Vỹ Diên Linh, Lớp 2B 

Cô Nguyễn Kim Quyên, Lớp 2B 

Cô Nguyễn Thị Liên, Lớp 3 

Cô Lâm Tâm, Lớp 3 

Cô Nguyễn Anna, Lớp 3 

Cô Mai Mỹ Thuận, Lớp 4 

Thầy Nguyễn Minh Châu, Lớp 4 

Cô Lê Kim Dung, Lớp 5 

Thầy Vũ Nghiêm, Lớp 5 

Cô Hồ Thị Ánh Nguyệt, Lớp 6 

Em Bùi Jeff, Phụ giáo Lớp 6 

Thầy Trần Quang Đức, Lớp 7 

Cô Nguyễn Trần Kim Thoa, Lớp 7 

Em Nguyễn Phương Mây, Phụ giáo 

 

Thành Quả Niên Khóa 07-08 Để 

chuẩn bị niên học được tốt đẹp, niên 

khóa 2007-2008, ngày 8 tháng 9 

2007, trường Việt Ngữ lần đầu tiên tổ 

chức một buổi hội thảo về Tâm lý 

học sinh và đường hướng phát triển 

tiếng Việt trong Cộng Đoàn dưới sự 

hướng dẫn của Linh mục Vũ thế 

Toàn, Tiến sĩ Tâm lý học Trần Mỹ 

Duyệt, Bác sĩ Lê Duy Huân và Nhà 

văn và Giáo sư Quyên Di. Buổi hội 

thảo trên 100 tham dự viên, gồm các 

vị chức sắc trong Cộng Đoàn, thầy cô 

và các bậc Phụ huynh đã hằng quan 

tâm đến tiếng Việt và thế hệ mai sau.  

 

 

 

Buổi hướng dẫn được thành công mỹ 

mãn và là nhịp cầu nối giữa trường  

Việt Ngữ, Phụ huynh và Cộng Đoàn 

trong chủ đề giáo dục. Tháng Tám 

2007, trường Việt Ngữ cũng đã gởi 4 

cô giáo tham dự Khóa Tu nghiệp Sư 

Phạm kỳ 19-2007. Đầu xuân Mậu Tý 

2008, trường cũng gởi một em học 

sinh đi dự thi viết  

Chính Tả do BĐDcTTVNNC tổ chức 

tại Fountain Valley. 

 
 

Năm nay, trường đã gởi một đội cấp 

1 đi dự thi Bé Vui Bé Học do Ban 

Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ 

Nam California tổ chức. Đây cũng là 

lần đầu tiên trường gởi học sinh ra 

ngoài Cộng Đoàn để dự thi và cùng 

sinh hoạt với các trường bạn. Sự thi 

đua này đã tạo cho các em một tinh 

thần thi đấu đồng đội và học hỏi trách 

nhiệm và kỷ luật. Rất tiếc, trường --

không gởi nhiều đội đi thi; bởi lẽ, các 

em học sinh đều sinh trưởng tại Mỹ 

và cơ hội đi học tiếng Việt rất ít, 

ngoài ra, những em có thể đi dự thi 

được thì đều không hợp lệ vì tuổi đã 

quá 11 Các em đi dự thi Bé vui Bé 

Học đều được danh dự: Học Sinh Ưu 

Hôm nay học tập Ngày mai giúp đời! 

 

                           Trường Việt Ngữ  Saddleback 
                                           1987-2008 

 

        www.tvnsaddleback.org 

 



___________________________________________________________________________________  
Trang  74   Kỷ Yếu 1983-2008  25 năm thành lập cộng đoàn  
 

 

Tú và nhận một món quà trong Lễ Bế 

Giảng ngày 18 tháng 5 năm 2008. 

 
 

Đặc biệt trong niên khóa này, trường 

Việt Ngữ có thêm lớp mới: lớp 7 

Thực Tập Đàm Thoại, và là lớp cao 

nhất. Lớp học được dành cho những 

em lớn tuổi đã theo học nhiều năm tại 

trường hoặc cho những em học sinh 

Đại học đã có việc làm ngoài xã hội 

muốn trau dồi tiếng Việt, có thể ghi 

danh lớp 7, dưới sự hướng dẫn của 

thầy Trần Quang Đức và cô Nguyễn 

Trần Kim Thoa. Lớp học này, đặc 

biệt chú trọng đến cách phát âm trong 

Việt Ngữ, cách thức ứng dụng đàm 

thoại trong đời sống hàng ngày, cùng 

luyện tập các em phong cách thưa gởi 

lễ phép bằng tiếng Việt đối với các 

bậc trưởng thượng trong gia đình và 

ngoài xã hội. Đồng thời, mỗi tuần 

Thầy Cô cũng dành ra thời gian để 

giúp các em tập đọc những bài Lời 

Nguyện Giáo Dân trong Giáo Xứ. 

Lớp học đã được đón nhận như là 

một nỗ lực vừa học vừa hành, để các 

em có cơ hội tự đọc tiếng Việt trước 

một không khí trang nghiêm trong 

Thánh Lễ với sự tham gia và hỗ trợ 

của phụ huynh. 

 
Hằng năm xuân về, ngoài việc học 

hỏi tiếng Việt, các em Saddleback 

còn được các thầy cô tập hát Quốc 

Ca Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam 

Việt Nam để trình diễn trong đêm 

văn nghệ Tết tại Cộng Đoàn.  

Em Bùi Denisse đoạt giải Viết Văn 

và giải viết Chính Tả toàn trường 

niên khoá 2007-2008 và được phần 

thưởng khích lệ do Hội Thiện nguyện 

Bác Ái HopeToday bảo trợ. 

 

Chúng tôi xin giới thiệu bài văn của 

em: 

 
# 4 Denisse Bùi, Lớp 7, 13 tuổi 

“Em cần biết tiếng Việt nhiều. Em 

cần biết tiếng Việt Nam cho đời 

sống, sinh hoạt hằng ngày và tương 

lai của em. 

Em cần biết tiếng Việt vì em là 

người Việt Nam. Thật là buồn rầu 

và buồn cười khi người Việt Nam 

nói họ là người Việt nhưng mà 

không biết tiếng Việt. Loại người 

nào không biết ngôn ngữ của riêng 

mình? Như một người Việt Nam, 

việc biết tiếng Việt Nam quan trọng 

cho em. Em là người Việt Nam, vì 

thế em cần biết ngôn ngữ của riêng 

mình. 

Gia đình em, họ hàng em, bạn bè 

em và cộng đoàn em là người Việt 

Nam. Là lý do tại sao em cần biết 

tiếng Việt. Em cần tiếng Việt để 

giao tiếp với những người đó, đặc 

biệt là người già. Người già có thể 

chỉ hiểu tiếng Việt Nam thôi. 

Truyền thông là chìa khóa là lý do 

em cần biết tiếng Việt Nam. 

Em cần biết tiếng Việt để khi em 

lớn lên em có thể giúp đỡ thế hệ 

trẻ hơn học. Thế hệ trẻ hơn sẽ 

không biết nhiều, vì vậy em có thể 

sử dụng kiến thức của em để giúp 

đỡ họ. Em có thể cũng dạy tiếng 

Việt Nam cho con trẻ. Khi em lớn 

lên, em có thể dạy tiếng Việt cho 

con của riêng mình. Thế hệ trẻ hơn 

sẽ cần trợ giúp với tiếng Việt và 

em sẽ cung cấp nó. 

Cho nhiều lý do, em cần biết tiếng 

Việt Nam. Em cần tiếng Việt bởi vì 

em là một người Việt Nam, nhiều 

người em biết là người Việt Nam 

và vì thế em có thể giúp đỡ sự phát 

sinh tiếp theo với tiếng Việt khi 

nào em lớn lên. Tiếng Việt Nam 

quan trọng đối với em, vì vậy em 

cần tiếng Việt.” 

 

Giáo Viên Tiêu Biểu: Cứ mỗi độ 

xuân về, BĐDcTTVNNC có tổ 

chức một cuộc họp mặt Xuân, là 

lúc trường Saddleback cũng cảm tạ 

các thầy cô của trường và vinh 

danh những thầy cô xuất sắc và 

phục vụ trên 10 năm. Tuần tự chiếu 

theo quá trình giảng dạy: Trong 

niên khóa 2007-2008, thầy Trần 

Quang Đức, Lớp 7 đã được quý 

Thầy Cô chọn làm “Giáo Viên Tiêu 

Biểu” của trường. Bên cạnh đó, Cô 

Vũ Bích Hải, Lớp 2 và cô Nguyễn 

Hương Giang, Lớp Mẫu Giáo cũng 

được chọn là Giáo viên trên 10 năm 

phục vụ. 

Năm nay, 2008 để theo kịp các em 

và kỹ nghệ điện toán, trường 

Saddleback đã thực hiện một trang 

mạng: www.tvnsaddleback.org để 

chuyển tài liệu, thông báo, tin tức,  

ghi danh đến phu huynh, và đặc 

biệt Phụ huynh có thể thông báo 

những ngày vắng mặt của các em 

đến Ban Điều Hành. 

 Trong ba tháng mùa Hè, Ban Điều 

Hành dùng phương tiện mạng lưới 

này để cập nhật tin tức và gởi các 

truyện đọc thiếu nhi như là Truyện 

dịch Ngụ Ngôn của tác giả La 

Fountaine và truyện Tâm Hồn Cao 

Thượng của dịch giả Hà Mai Anh 

để Phụ huynh đọc truyện cho các 

em cấp nhỏ và tập đọc cho các em 

cấp lớn.  

 Trong niên khóa đến 2008-2009 

trường sẽ có 2 thầy cô nghỉ dạy 

học. Và may mắn thay, trường cũng 

nhận được một cô giáo mới để thay 

thế. 
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Tinh Thần Phục Vụ - Ngoài những 

thống kê và dữ liệu khô khan và 

những công tác thiện nguyện có tính 

cách hằng tuần. Một đặc tính khác 

mang tính cách nòng cốt và hữu 

hiệu lâu dài của trường Việt Ngữ 

Saddleback, đó là sự yểm trợ của 

toàn thể Cộng đoàn, các hội đoàn 

trong Giáo Xứ và Phụ huynh đã 

nâng đỡ các mầm non học sinh suốt 

20 năm qua. Một điểm son nữa đáng 

quý đó là các thầy cô đến dạy học 

cho các em từ mọi nơi, có thấy cô 

cách khoảng 10 dặm đường có thầy 

cô khoảng 50 dặm, cùng ngồi lại với 

nhau để hướng dẫn các em, bên 

cạnh đó là sự tiếp tay của các bậc 

phụ huynh không nề hà khó nhọc 

đến sớm để ngăn phòng ốc, sắp xếp 

bàn ghế, lo thức ăn, nước uống cho 

các em. Những kẹo bánh nước uống 

là một phần ngân quỹ từ học phí của 

các em và sự yểm trợ của phụ 

huynh. Đó chính là sự kết chặt tinh 

thần cộng tác, hy sinh, và dấn thân 

bất vụ lợi với đầy lòng nhân ái. Với 

tôi, đây là sự thành công và khích lệ 

mỹ mãn, là sự tuyệt vời của cái quả 

mà mỗi thầy cô chúng tôi gặt hái 

được trên bước đường phục vụ./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saddleback có một Thầy 

Vốn liếng chỉ vừa tay 

Gồng mình làm Hiệu Trưởng 

Dù chưa thử mảy may 

 

Tên thầy Phạm Quốc Định 

Thầy nổi tiếng “liều mình” 

Việc khó chi chịu cả 

Không phân biệt trọng, khinh 

 

Thầy lo chạy “lăng xăng” 

Họp trên “tỉnh” xuống “làng” 

Tổ chức ngày Thuyết Giảng 

Người đông đủ vẻ vang 

 

Bảo trợ các Hội Đoàn 

Tiền túi giúp lo toan 

Thầy “e-mail” tới tấp 

Hưởng ứng thật hân hoan 

 

Khóa Thầy Cô Sư Phạm 

Thầy nhắc nhở ngày đêm 

Thầy Cô ghi danh học 

Chuyện niên liễm chớ phiền 

 

Tưởng đâu nào hết chuyện 

Thầy “gánh” thêm liên trường 

Họp hành như cơm bữa 

Công việc ngập đến thương 

 

Thầy làm Web-Master 

Từng ngày bao công khó 

Đêm khuya còn “lọ mọ” 

Chấm, sửa chẳng ngủ cho 

 

Ra đề thi tập Viết 

Lại phát giải Viết Văn 

Học trò vào chung kết 

Thầy quên ngủ, bỏ ăn 

 

Trong lòng đầy mỹ mãn 

Thấy học sinh đa tài 

Thầy vui vì đàn trẻ 

Hy vọng ở ngày mai 

 

(Trường chúng ta may mắn 

Có được một “Ông Thầy” 

Hăng say làm việc nghĩa 

Quên hạnh phúc riêng tây 

 

Chúc Thầy luôn mạnh khỏe 

Ơn Chúa xuống tràn đầy 

Mong thầy còn đây mãi 

Học trò vui lắm thay!) 

 

(Nguyễn Trần K.T.) 

Viết riêng tặng Thầy Hiệu 

Trưởng Phạm Quốc Định 

Trường Việt Ngữ 

Saddleback) 

 

 

 

 


