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au biến cố 1975, một số gia đình người Việt Nam từ nhiều nơi đã về định cư quanh vùng Saddleback Valley, 

thuộc phía Nam của Quận Cam.  Các gia đình người Công Giáo này tuy xa quê hương, phải đương đầu với 

một cuộc sống thật vất vả và khó khăn nơi xứ người, nhưng họ vẫn sống đạo thật sốt sắng, trong tim luôn 

chất chứa một tấm lòng thiết tha với quê hương Việt Nam.  Họ không muốn con cháu mình quên cội, quên nguồn, 

quên tiếng Việt...do vậy, vào năm 1983 các lớp Việt Ngữ đầu tiên trong vùng được thành lập, họ đã mượn phòng 

học của trường đại học Saddleback làm nơi dạy tiếng Việt vào các ngày Chúa Nhật mỗi tuần. Vào năm 1987, nhu 

cầu giáo dân ngày càng đông, trường Việt Ngữ Saddleback chính thức ra đời.   

Tôn chỉ của trường nhằm giúp con em trong cộng đoàn và các em sống ở những thành phố lân cận, không 

phân biệt tôn giáo, có điều kiện học tiếng Việt, học hỏi thêm về lịch sử, địa lý, cũng như phong tục tập quán của 

người Việt Nam...hầu mong các em có thể đọc, nói, viết, và hiểu tiếng Việt cũng như giữ gìn trong tim các em 

những giá trị văn hoá của dân tộc mình, luôn 

tự hào mình là người Việt Nam.  

Những năm đầu sỉ số học sinh rất ít và 

con số thầy cô cũng rất khiêm nhường. Số học 

sinh ngày một tăng và khoảng 10 năm trở lại 

đây.  Trung bình mỗi niên khoá có khoảng 

120 em ghi danh học tiếng Việt.  Niên khóa 

2013-2014, trường có 10 lớp, số học sinh 

trung bình cho mỗi lớp là 12 em, lớp nhỏ nhất là 

Vỡ Lòng, 2 lớp Mẫu Giáo, lớp 1, lớp 2, .. đến 

lớp 6, và lớp Đàm Thoại.  Lớp đàm thoại này 

dành riêng cho những em không có cơ hội đi 

học tiếng Việt từ nhỏ, lớp giúp các em tự tin để nói tiếng Việt trong các sinh hoạt hằng ngày hơn.  Ban Giảng Huấn 

gồm có 19 thầy cô và 2 em phụ giáo. Có những thầy cô đã gắn bó với trường trên 20 năm, có thầy ngày xưa là học 

sinh cũ của trường, sau khi học xong chương trình Việt Ngữ, thầy đã trở lại giúp trường qua vai trò phụ giáo.  Sau 

một thời gian làm phụ giáo, thầy đã chính thức làm giáo viên của trường.  Hai em phụ giáo hiện nay cũng là học 

sinh cũ của trường.  Ngoài Ban Giảng Huấn ra, trường còn có Ban Điều Hành (BĐH), BĐH chuyên lo các công 

việc hành chánh trong năm, lo thức ăn nước uống cho thầy cô và các em hàng tuần.  Nhờ vào phòng ốc khang 

trang, tiện nghi và rộng rãi của giáo xứ Saint Nicholas mà việc dạy học của các thầy cô, việc học hành của các em 

được thoải mái và luôn đạt thành quả tốt đẹp.  Trang website của trường là www.tvnsaddleback.org, trang mạng 

này đã giúp chúng tôi rất nhiều qua các việc thông tin liên lạc giữa phụ huynh và thầy cô. 

Thầy Cô của trường toàn là những thiện nguyện viên làm việc rất đắc lực.  Ngoài việc đi làm hằng ngày ra, 

mỗi thầy cô phải bỏ ra trung bình 5 giờ đồng hồ mỗi tuần để chuẩn bị soạn bài dạy, làm bài thi, soạn bài làm ở nhà 

cho các em, liên lạc phụ huynh, v.v.  Món quà mà thầy cô mong muốn mỗi tuần là thấy các em đến lớp đều đặn và 

siêng năng học tiếng Việt, và thích nhất là khi gặp mặt, các em đã khoanh tay thưa thầy hoặc thưa cô, có em còn 

chào bằng cách khác là chạy đến ôm chân thầy cô của mình rồi bỏ chạy.  

Mỗi giai đoạn của trường đều có một thử thách khác nhau.  Giai đoạn khởi đầu thì các vị tiên phong đã phải 

đương đầu với việc tìm kiếm phòng ốc. Sách Giáo Khoa không có nhiều và việc in ấn cũng khó khăn hơn bây giờ.  

Hiện tại thầy cô chúng tôi phải hết sức cố gắng dạy các em học trong lớp, uyển chuyển theo trình độ tiếng Việt 
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chung của các em.  Có thầy cô phải đến trường sớm hơn nữa tiếng để giúp một số em làm bài tập tiếng Việt ở nhà.  

Lý do cũng khá đơn giản là vì thế hệ sau này, đa số các phụ huynh của các em đều không rành tiếng Việt nên 

không giúp các em làm bài tập ở nhà được.  

 

Những sinh hoạt và đặc điểm nổi bật của trường 

Việt ngữ Saddleback trong các năm gần đây: 

-Các em học sinh của trường luôn đóng góp tài năng 

của mình qua các màn múa, hát, diễn kịch vào những dịp lễ 

lớn mà cộng đoàn thường tổ chức như Lễ Bổn Mạng và Tết 

Nguyên Đán. 

-Hàng năm trường đều mời và gởi các thầy cô ghi 

danh tham dự Khoá Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm, 

gởi các em dự thi chương trình BVBH (Bé Vui Bé Học) và 

thi Viết Chính Tả do Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt 

Ngữ Nam Cali (BĐDCTTVNNC) tổ chức. 

-Với tinh thần hiếu học và học hỏi qua các cuộc thi, 

thầy trò của trường Việt ngữ đã đem vinh dự về cho trường 

qua nhiều giải thưởng: 

* Trong 3 năm liên tiếp: 2010, 2011, và 2012:  Các 

cô giáo liên tiếp đoạt giải nhì và giải nhất Thi Sáng Tác 

trong các khoá Huấn Luyện & Tu Nghiệp Sư Phạm do 

BĐDCTTVNNC tổ chức. Ba lần đoạt giải Hoa Hậu Cô 

Giáo trong các Tiệc Xuân Việt ngữ năm 2010, 2011, 2012, 

giải Á Hậu II năm 2013. 

* Đội thi BVBH (Bé Vui Bé Học) đoạt giải 4 năm 

2010. 

* Thi Viết Chính Tả đoạt giải 4 – cấp II năm 2013. 

* Đoạt giải 3 trong Chương trình Nhạc Hội Tiếng 

Việt Mến Yêu Kỳ 6 – 2013 qua bài Hợp Ca “Niềm Đau Của 

Đất”.  

* Ngoài ra các em học sinh xuất sắc của trường còn 

nhận được giải thưởng do Hội Cựu Nữ Sinh Trưng  Vương 

trao tặng nhân dịp lễ Giỗ Hai Bà Trưng và nhận giải thưởng 

của Giải Khuyến Học / Việt Olympiad hàng năm.   

Trường Việt Ngữ được lớn mạnh và vững vàng như 

ngày hôm nay cũng là nhờ vào sự hy sinh của rất nhiều 

người, xin tri ân các vị tiên phong, các cựu Hiệu Trưởng, 

các cựu giáo viên đã tận tâm và luôn cố gắng duy trì trường 

Việt Ngữ Saddleback trong bao năm qua.  Là một thế hệ 

hàng con cháu đến sau, thầy cô chúng tôi xin cố gắng hết 

sức mình để phục vụ cho các con em, cho thế hệ sau này và 

sẽ không ngừng phấn đấu hơn để làm rạng danh trường Việt 

Ngữ Saddleback.  

Thay mặt cho các em trường Việt ngữ Saddleback, 

chúng tôi: thầy cô giáo Việt ngữ Saddleback niên khóa 

2013-2014 xin chân thành tri ân đến quý cha, quý sơ, quý 

ân nhân, quý cộng đoàn, và quý phụ huynh đã luôn nâng đỡ, 

giúp sức, và ủng hộ chúng tôi qua nhiều hình thức khác 

nhau hầu thể hiện lòng gắn bó yêu thương và cùng nhau 

giúp cho các em học tiếng Việt giỏi và luôn biết nhớ về cội 

nguồn, dân tộc, và quê hương Việt Nam. 


