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Việt Nam 
       

  Nguyễn Sophie 
 
       Việt Nam là một trong những chỗ em thích đi 
mà lâu rồi em chưa được đi. Khi em còn học lớp 
mẫu giáo em đi về Việt Nam cùng với gia đình 
nhưng em không nhớ chuyến đi đó nhiều. 

 
 Em chỉ 
nhớ chuyến đi đó, 
em đi thăm bà con 
và đi chơi biển 
với gia đình. Em 
thích đi biển Việt 
Nam vì có nhiều 
sao biển và nước 
biển ấm. Em nghĩ 
thăm bà con quan 
trọng vì em được 

biết gia đình của em là ai. Thăm bà con cũng vui vì 
thỉnh thoảng em được quà và được chơi với anh em 
họ. 
 
 Năm nay bố mẹ em dự định dẫn chúng em về 
Việt Nam vào mùa hè. Lần này em muốn đi chơi 
những nơi nổi tiếng ví dụ như: Sài Gòn, Đà Lạt, 
Huế, Vịnh Hạ Long và Hà Nội; hoặc đến những chỗ 
mà em chưa bao giờ đi. Em rất mong chờ chuyến về 
Việt Nam này. 
 

 
 

Lễ Tạ Ơn 
      

 Lê Austyn 
 
       Lễ Tạ Ơn là ngày em thích nhất trong năm. Em 
dành thời gian để cám ơn Ba Mẹ em đã lo cho em ăn 
uống hằng ngày, chở em đi học, dạy em học, cho em 
đi học đánh golf, dẫn em đi chơi, đi bơi, cho em mặc 
quần áo mới, chăm sóc em lúc em bị bệnh. 
 

Em cũng cám ơn các thầy cô giáo đã dạy em 
kiến thức, dạy em học tiếng Việt, dạy em các môn 

khoa học, viết văn, giúp em hiểu nhiều về xã hội 
ngày nay. 
 
       Em cũng cám ơn các bạn em đã dành nhiều thời 
gian đi chơi với em và 
trao đổi đồ chơi, nói 
chuyện, ăn uống. 
 
       Em được nghỉ học 
và không có bài làm 
trong tuần lễ Tạ Ơn. 
Em có thể ngủ nhiều 
hơn và có nhiều giờ 
tập golf. Em rất thích 
lễ Tạ Ơn trong năm. 
 

   
 

Ươ ́c Mơ của Em 
       

  Nguyễn G.T. Mina 
 

Em có một ước 
mơ, em có thể đạt 
được những gì em 
muốn. Em biết ai lớn 
lên cũng đều có một 
ước mơ. 
 

Có những ước 
mơ sẽ đến. Nhưng 
cũng có ước mơ không 
bao giờ đến, em tin 
rằng nếu mình tin tưởng chính mình thì mình sẽ 
được. Em muốn mình trở thành một người có lòng 
tốt để giúp người nghèo khó có cơm ăn, có nhà để ở. 
 

Vì thế em sẽ cố gắng học hành để đạt được 
ước nguyện của em. 

 
 

 
 

 
 



Tôi Học Tiếng Việt 
       

  Nguyễn Bá Anthony 
 

Tôi tên là 
Anthony Bá Nguyễn, 
sinh tại Lake Forest, 
California. Khi mới 
sinh ra và lớn lên tôi 
có Bà Nội chăm sóc. 
Ba Mẹ tôi phải đi làm, 
đến khi tôi đi học mẫu 
giáo ở trường Glen 
Yermo Elementary. Khi tôi được 7 tuổi bắt đầu học 
tiếng Việt và Giáo lý để được Rước Lễ lần đầu rồi 
tiếp tục học Việt Ngữ và Thêm Sức. 
 

Lần đầu tiên Ba Mẹ và Bà Nội dẫn tôi đi học 
Việt Ngữ tôi không thích. Mỗi lần đi học tôi khó 
chịu không muốn đi, Bà Nội tôi giải thích cho tôi 
nên biết nói và viết tiếng Việt vì mình là người Việt 
Nam. 
 

Bây giờ lớn lên tôi mới hiểu được tiếng Việt 
rất cần cho tôi trong tương lai. Cám ơn Bà Nội và Ba 
Mẹ. 
 

 
 

Cách Chào Hỏi Ai Đó 
    

Bùi Hòa Joseph 
 

Hôm nay, tôi 
sẽ chỉ cho bạn làm 
thế nào để chào hỏi 
người khác. Điều này 
quan trọng, chào hỏi 
ai đó để bạn có tự tin 
và bạn phấn khởi để 
biết rằng người ta 
không khó chịu. 
 

Bước đầu tiên 
là tiếp xúc với người khác một cách tử tế. Đừng tiếp 
xúc với người khác một cách lạnh lùng hay là đừng 
làm họ có ấn tượng xấu. Kế tiếp hãy nói những lời 
tốt đẹp về họ. Ví dụ hỏi họ là: “Anh khỏe không?” 
hoặc là “Ngày của bạn thế nào?” 

 
 Bước thứ ba là chú ý nhìn vào mắt họ và trả 
lời kịp thời. Lý do bạn muốn làm như vậy bởi vì bạn 
muốn tôn trọng đến họ, đừng làm họ nghĩ là bạn mất 
lịch sự với họ. 
 
 Bước thứ tư là vẫn nói chuyện với họ và luôn 
chú ý đến họ. Lý do bạn làm như vậy vì bạn vẫn 
muốn nói những lời tử tế và bạn có thể thân thiện 
hơn. Đồng thời bạn mới quen một người và bạn sẽ 
cần phải tử tế để có ấn tượng tốt. 

Cuối cùng, bạn sẽ chấm dứt nói chuyện. Lý 
do tại sao bạn làm như vậy vì bạn mới quen biết họ, 
bạn sẽ không nói chuyện với người mới quen về 
những đề tài không thoải mái được. 
 
 Bắt đầu nói chuyện không dễ, có thể thực sự 
sợ và lo ngại, gặp gỡ mọi người có thể bị căng thẳng 
nhưng cuối cùng bạn sẽ có người bạn thật tốt. Tôi 
cũng có tự tin với họ và bạn sẽ học thêm kinh 
nghiệm và phát triển nhiều lạc quan. Bạn có thể 
thấy, đó là 5 bước cho thấy làm thế nào để chào hỏi 
một người nào đó. 
 

 
 

Thực Phẩm Việt Nam 
       

  Thái Nhân Timothy 
 

Hôm nay tôi 
sẽ cho bạn biết về 
những món ăn yêu 
thích của tôi từ Việt 
Nam. Việt Nam có 
nhiều loại thực phẩm 
khác nhau, nhưng tôi 
sẽ nói với bạn những 
món ăn yêu thích của 
tôi. 
 

Yêu thích đầu tiên của tôi là phở. Phở gồm 
có súp với bánh phở và thịt. Có nhiều loại thịt khác 
nhau trong phở để phù hợp với ý thích của bạn. Thịt 
bò, gà, tôm, thịt thăn, thịt viên và ức. 

 
Yêu thích thứ hai của tôi là chả giò. Chả giò 

bên ngoài được làm từ bột mì được tráng mỏng như 
tờ giấy gọi là bánh tráng cuốn chả giò. Bên trong của 



chả giò được làm từ thịt lợn, tôm, thịt cua, cà rốt xắt 
nhỏ và các nguyên liệu khác. Sau đó, bạn quấn hỗn 
hợp nguyên liệu đã trộn đều vào bánh tráng và chiên 
nó. Sau đó, bạn tận hưởng!  
 

Cuối cùng, món ăn yêu thích thứ ba của tôi là 
cơm chiên. Cơm chiên được làm từ cơm đã nấu chín, 
trong cơm chiên có lạp xưởng, ngô, đậu hà lan, cà 
rốt, trứng và hành tây. Tôi thường ăn những phần 
không có đậu vì tôi ghét rau. 
 
      Tóm lại, tôi hy vọng tất cả các bạn hãy 
thưởng thức những thực phẩm tôi đã diễn tả trên 
đây. Tôi sẽ thử nhiều món ăn Việt Nam trong tương 
lai. 
 

 
 

Ngày Mùng Một Tết 
       

 Nguyễn Kim-Hân Queanna 
 

Tết là một 
ngày lễ thật nhộn 
nhịp, thú vị và có 
nhiều phong tục, 
truyền thống cho 
nền văn hóa Việt 
Nam. Đối với em, 
Tết là một ngày rất 
đặc biệt khi ngôi nhà 
củа em được trang 
trí đầy hoa mai, hoa 
đào thật đẹp mắt, em 
được mặc quần áo 
mới và được ăn thức 
ăn mà chỉ có trong dịp Tết như bánh chưng, dưa 
món, hạt dưa và bánh mứt.  

 Điều đầu tiên vào buổi sáng là em vui vẻ 
thức dậy và sẵn sàng. Em mặc quần áo mới và làm 
tóc đẹp. Sau đó, gia đình em đến thăm Thiên Chúa 
và Đức Mẹ Maria để cầu xin phước lành cho năm 
mới. Lúc cầu xin xong, gia đình em về nhà và em 
thường là người đầu tiên bước vào trong nhà để 
xông đất. Em bật pháo điện để làm cho vui nhộn. 
Tiếp theo, em chúc tết cho Bố Mẹ em. Khi xong, gia 
đình em đi đến nhà Ông Bà để chúc Tết, mừng tuổi 

cho Ông Bà và các Bác. Em chúc Ông Bà một năm 
mới nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Mọi 
người trong gia đình chúc Tết và lì xì cho nhau. Và 
rồi, tất cả mọi người cùng nhau ăn Tết.   

Ngày Mùng Một Tết là một ngày rất vui vẻ, 
ấm cúng và nhiều tiếng cười với em. Em luôn mong 
chờ Tết mỗi năm. 

 
 

Lễ Tạ Ơn 
      

 Lưu Trí Kevin 
 
Có nhiều ngày 

lễ trong năm. Một 
trong những ngày lễ 
yêu thích của em là Lễ 
Tạ Ơn vì đó là thời 
gian để có được cùng 
với gia đình của bạn và 
biết ơn. 
  
 Em thích Lễ Tạ 
Ơn vì một số lý do. 
Trước hết, em được ở nhà và không cần đi học. Em 
không những được ở nhà vào ngày Lễ Tạ Ơn, mà 
còn được nghỉ học gần cả tuần. Bởi vì em được nghỉ 
học, em có thể ngủ nhiều và thức dậy trễ. Gia đình 
em thường ăn mừng Lễ Tạ Ơn ở nhà của ông bà. Ở 
đó, em được ăn những món ăn ngon, đặc biệt là gà 
tây. Năm nay em được ăn bún mộc, khoai tây, gà 
tây, đậu ve, crème brulée, và chả giò. Cuối cùng, em 
thích Lễ Tạ Ơn tại vì em có thể đi chơi với gia đình, 
đặc biệt là anh chị họ của em. Em chơi máy điện tử 
với người anh chị họ của em và các trò chơi khác. 
  
 Đây là một số lý do tại sao em thích Lễ Tạ 
Ơn. Đó là một lần trong năm mà em được đi chơi 
cùng với gia đình em và biết ơn đối với tất cả mọi 
thứ em có. 
 

 
 
 



Thanksgiving 
There are many holidays throughout the year. 

One of my favorite holidays is Thanksgiving 
because it is a time to get together with your family 
and be thankful.  

 I like Thanksgiving for a handful of reasons. 
First of all, I get to stay home from school. Not only 
do I get to stay home on Thanksgiving Day, but also 
almost the whole week. Because I get to skip school, 
I get to sleep and wake up late. My family spends 
our Thanksgiving at my grandmas’ houses. There, 
we get to eat delicious food, especially turkey. This 
year I ate noodle soup, potatoes, turkey, green bean 
casserole, crème brulée, and eggrolls. Lastly, I like 
Thanksgiving because I get to hang out with my 
family, especially my cousins. I play video games 
with my cousins and also board games. Sometimes, 
we play hide-and-seek.  

 These are some reasons why I like 
Thanksgiving. It is the one time of the year where 
you get together with your family and be thankful 
for everything you have.  

 

 
Mơ Ước Lớn Nhất Của Em 

 
Trịnh Thái Lam 
 
Ước mơ lớn 

nhất của em là được trở 
thành một nhà văn. Em 
rất thích viết truyện 
phiêu lưu, truyện trinh 
thám và truyện thần 
thoại. Em thích truyện 
em viết thật đặc biệt và 
cuốn hút người đọc. 

Từ khi em được 
đọc những quyển 
truyện hay, em thật sự 

muốn tự mình viết được những mẫu truyện hay như 
vậy. Khi tự mình viết, mình có quyền lựa chọn nhân 
vật và tính cách của nhân vật. Hơn nữa, mình là 
người quyết định câu chuyện kết thúc ra sao. Em 
không thích những quyển truyện có kết thúc buồn. 

Để đạt được ước mơ của mình, em cần phải 
đọc thêm nhiều sách để giúp cho vốn từ vựng của 
em. Em cũng cần phải tập viết thật nhiều đoạn văn 
ngắn. Theo em nghĩ, khi mình tập viết thật nhiều thì 
việc viết một câu chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. 

Em hy vọng rằng em sẽ thực hiện được ước 
mơ của mình. Em biết em sẽ gặp nhiều trở ngại, 
nhưng em sẽ cố gắng vượt qua tất cả. Cũng như câu 
tục ngữ về lòng kiên trì mà em đã được học: “Có 
công mài sắt, có ngày nên kim.” 

 
 

Tết Nguyên Đán 
 

Kuennemann Keira 
 
 Mỗi năm khi 
mùa xuân đến là Tết 
lại trở về với chúng ta. 
Đó là ngày Tết 
Nguyên Đán. Tết 
Nguyên Đán là ngày 
lễ quan trọng và lớn 
nhất trong năm của 
người Việt Nam. 
 
       Vào ngày Tết, 
mọi nhà chuẩn bị hoa 
quả, trái cây, lễ vật như bánh chưng và bánh tét lên 
bàn thờ để dâng lên Thiên Chúa hoa quả đầu năm và 
tỏ lòng biết ơn tổ tiên. Tết là ngày đầu năm âm lịch. 
Mọi người mặc áo dài truyền thống đi chúc Tết họ 
hàng một năm mới nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào 
v.v. Sau khi chúc Tết, chúng em được người lớn lì xì 
bao đỏ thật vui. 
 
       Em rất thích Tết vì Tết cũng là ngày đoàn tụ, 
sum họp gia đình, chúc tụng nhau vui vẻ và ăn 
những món ăn truyền thống ngày Tết của người Việt 
Nam; đồng thời giúp chúng em biết duy trì và bảo 
tồn nét đẹp của văn hoá Việt. 
 

 
 
 



Tại Sao Phải Học Tiềng Việt 
 

Đoàn Amanda  
 

          Nếu nói rằng 
em là người Việt 
Nam sống ở Mỹ. Em 
biết rằng hầu hết bạn 
bè của em không nói 
và hiểu tiếng Việt 
giống như em. Một 
ngày, cha mẹ em 
quyết định ghi danh 
lớp học tiếng Việt 
cho em. Vào ngày 
đầu tiên, em ngay 

lập tức nghĩ rằng nó nhàm chán và tự hỏi: “Tại sao 
tôi phải học tiếng Việt?” Đó là chủ đề sẽ được giải 
thích trong bài luận này. 
 
 Thứ nhất học ngôn ngữ tiếng Việt có thể 
hữu ích cho những người chỉ biết tiếng Việt hoặc chỉ 
cảm thấy thoải mái khi nói tiếng Việt. Ví dụ, nếu em 
đi du lịch đến Việt Nam, em sẽ có thể nói chuyện 
với bất cứ ai trong nước. Mặc dù Google sẽ giúp em 
dịch ra tiếng Việt, nhưng bản dịch không chính xác 
lắm, vì thế học tiếng Việt sẽ giúp em rất nhiều. Cuối 
cùng, học tiếng Việt sẽ giúp em đọc và hiểu lịch sử 
viết bằng tiếng Việt. 
 
         Tóm lại, học tiếng Việt là quan trọng vì nhiều 
lý do. Nó có thể hữu ích để giao tiếp với người khác 
và mở ra một cơ hội để tìm hiểu thêm về tiếng Việt. 
 

 
 

      Lợi ích của việc học Việt Ngữ 
 
      Em tên là Avely Dang, tên tiếng Việt là Khánh 
Vy (nghĩa là tiếng chuông ngân vang). Năm nay em 
mười tuổi, học lớp bốn tại trường Việt Ngữ 
Saddleback do Cô Thuận và Thầy Michael phụ 
trách. 
 
       Là học sinh lớp bốn, em rất tự hào về tiếng Việt 
của mình. Nhờ đi học đều đặn và trong lớp chăm chú 
nghe Thầy Cô giảng bài, về nhà có Ba Mẹ giúp đỡ 
thêm nên em đã nói, đọc và viết được tiếng Việt. 
 

       Vào một buổi tối, 
cả nhà đang ăn cơm 
Ba Mẹ đang xem 
chương trình hài kịch 
của Người Việt, em 
cũng cố lắng nghe, 
nhưng họ nói rất 
nhanh làm em hiểu 
không kịp. Ba em thấy 
vậy liền chuyển kênh 
qua đài thiếu nhi, em 
rất vui vì có thể nghe và hát theo, hiểu được các bạn 
ấy đang nói về chuyện gì. 
 

       Qua sự việc đó em hiểu được rằng nếu em cố 
gắng học tiếng việt thật giỏi, nói tiếng viết rõ ràng và 
hiểu được ý nghĩa của tiếng Việt thì em sẽ có được 
nhiều kết quả thật tuyệt vời khi biết sử dụng tại nước 
Mỹ. 
 
        Em muốn nói lời cám ơn đến tất cả thầy cô giáo 
trường Việt Ngữ Saddleback đã không quản ngại bỏ 
công sức đến lớp, giúp đỡ và dạy dỗ cho chúng em 
từng bước từng bước, để em có được ngày hôm nay. 
Em rất tự hào là Người Việt Nam biết nói, biết đọc 
và biết tiếng Việt. 
 

==========o0o========== 
 

                The benefits of learning Vietnamese  
 
       My name is Avely Dang, my Vietnamese name 
is Khanh Vy (meaning the sound of the bell). I am 
10 years old, in fourth grade at the Saddleback 
Vietnamese Language School, which is run by Ms. 
Thuan and Mr. Michael.   
 

       As a fourth grader, I am very proud of my 
Vietnamese. Thanks to regular attendance and class 
attendants listen to the teacher lecture, at home with 
parents help more, so I spoke, read and wrote 
Vietnamese.   
 

       One night, the whole family is eating, my 
parents are watching a Vietnamese comedy show, 
I’ve tried to listen, but they talk very quickly, I do 
not understand. And my dad changed the channel to 
a children's channel, I was happy to be able to listen 



and sing along, understand what they are talking 
about. 
       
        Knowing that if I try to learn Vietnamese well, 
speak in clear language and understand the meaning 
of Vietnamese, I will have great results when used in 
America. . 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

       I would like to say thank you to all the teachers of 
the Saddleback Vietnamese School who did not hesitate 
to put their efforts into class, help and teach us step by 
step, so that I can get today. To be proud of Vietnamese 
speaking, reading and learning Vietnamese. 
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Mo ́n Ăn Con Thích Nhất 

Valentina Nguyễn 

       Con năm nay được 
mười một tuổi và đang 
học lớp Năm ở trường 
Việt Ngữ Saddleback. 

       Con thích ăn nhiều 
loại món ăn khác nhau 
chẳng hạn như  món ăn 
Việt Nam, Ý, Nhật 
Bản, Đại Hàn, v.v. Con 
thích ăn đồ mặn nhiều 
hơn đồ ngọt. Vị giác của con giúp con thử nhiều món 
ngon và khứu giác giúp con thưởng thức mùi thơm. 
Chỉ có rau là con không thích ăn nhưng mẹ bắt con 
phải ăn. Mẹ cũng hay cằn nhằn những khi con vừa ăn 
vừa đọc sách. Khi con được đi ăn tiệc, con thường ăn 
rất nhiều. Thỉnh thoảng có những thức ăn bắt con nhai 
nhiều và làm răng con đau khó chịu.  

       Khi đi du lịch đến những nơi mới lạ, con thích thử 
những món ăn địa phương. Đôi khi con phải đợi chị 
con chụp hình món ăn mới trước khi con bắt đầu thử. 
Con thích ăn cá sống ở Tomikawa phía trong Cypress 
Village Shopping Center và gà ướp có vị cam ở Panda 
Express. Ngoài ra con còn thích đi ăn với gia đình ở 
Chili’s. 

       Con thích ăn rất nhiều. Các món ăn làm con vui 
và mãi mãi là bạn thân của con. 

 

Bánh Tét 

Thùy Mi Melody 

       Để ăn mừng Tết mỗi năm, bà cố thường xuyên 
làm bánh tét cho họ hàng chung vui. 

       Trước hết, bà cố đi chợ mua đủ nguyên liệu để 
làm bánh. Bà mua nếp, đậu xanh, thịt mỡ, đậu đen và 
chuối sứ. Bà cố sống ở nhà quê có vườn trái cây nên 
lúc nào bà cũng có sẵn lá chuối. Bà bắt đầu cắt lá 

chuối ra từng miếng nhỏ rồi rửa sạch. Sau đó, bà 
ngâm nếp, đậu xanh và đậu đen với nước ấm. Khi 
đậu xanh mềm, bà phải đãi vỏ đậu ra với nước nhiều 
lần. Xong bà nấu chín chuối sứ và làm chuối đổi 
sang màu đỏ tía. Lúc gói bánh, mọi thứ được bày ra 
trên ván. Bà cố xếp vài lớp lá chuối, rồi để lên một 
lớp nếp, một lớp đậu xanh rồi thịt mỡ ở giữa. Sau 
đó, bà gấp lớp lá chuối lại làm cho nếp và đậu cuốn 
theo. Dùng dây bà cột bánh tét chặt lại. Còn bánh tét 
chuối thì bà trộn 

thêm đậu đen vào nếp 
với chuối sứ ở giữa 
thay vì thịt mỡ. Cuối 
cùng, bà luộc bánh 
trong một cái nồi 
thiệt lớn khoảng 
mười tiếng! Bà treo 
bánh lên cho ráo khi 
bánh còn nóng hổi 
mới ra khỏi nồi.  

       Bà gửi bánh cho họ hàng đó đây để thưởng thức 
ăn mừng mấy ngày Tết. 

 

Euclid và Narcissus 

Audrey Nguyễn 

       Con rất thương yêu hai con chim két của con tên 
là Euclid và Narcissus. 

       Con phải chăm sóc chúng rất cẩn thận. Euclid và 
Narcissus không chịu được sự dơ bẩn; chúng thường 
xù lông tự làm sạch cho mình mặc dù con luôn quét 
dọn trong chuồng. Euclid ăn được hầu như đủ mọi thứ 
chỉ trừ có trái bơ. Khi thấy Euclid ăn cả tờ giấy bài 



làm ở nhà của con, con phải 
đẩy nó ra nhè nhẹ. Riêng 
Narcissus thì rất khoái ăn 
rau tươi, con cho bao nhiêu 
nó cũng “hút” sạch liền. Con 
Narcissus hay ca hát những 
bài du dương thơ mộng cho 
con thưởng thức. Ngược lại, 
Euclid chỉ có la hét và làm 
nhiều tiếng động khác nhau.  

       Thính giác của con càng ngày càng thính là cũng 
nhờ Euclid và Narcissus la với hát cả ngày. Khi nào 
lạnh lẽo thấy chim ngủ xù lông ra, con vội vàng chùm 
chăn lên chuồng. Euclid, Narcissus và con quấn quít 
thương mến nhau rất nhiều. 

 

Loại Bánh Ngọt Nào Khó Làm Nhất? 

 Andrew Nguyen 

       Âu Châu có đủ 
loại bánh ngon và nổi 
tiếng như bánh kem 
black forest, bánh 
tiramisu, bánh 
macaroon và bánh 
croissant. Một trong 
những loại bánh khó 
làm nhất là bánh 
macaroon. Bánh 
macaroon được bắt đầu sản xuất từ nước Pháp. Sau đó 
được truyền khắp nơi trên thế giới. 

       Bánh macaroon là một loại bánh bên ngoài nhìn 
giống ice cream sandwich, bên trong có nhiều mùi vị 
khác nhau như chocolate, trà xanh, cà phê, dâu, ổi, 
v.v.  Một cái bánh được công nhận ngon nếu bên 
ngoài giòn và bên trong thì xốp và vị không quá ngọt. 
Màu sắc đẹp đẽ của bánh sẽ kích thích thị giác và làm 
ta muốn ăn thêm những cái bánh kế tiếp. 

       Em rất thích ăn bánh macaroon vì nó thơm và 
ngon. Nhà em thường mua bánh macaroon mỗi khi có 
tiệc ăn mừng chẳng hạn như Sinh Nhật, Giáng Sinh, 
tiệc mừng tuổi ông bà. Em nóng lòng mong đợi đến 
ngày có tiệc. 

 

Khác Hay Giống Nhau? 

Victor Nguyễn 

       Có bao giờ bạn 
nhầm lẫn hai người khác 
nhau chưa? Câu chuyện 
của em xảy ra như thế 
này. Năm nay, lớp Toán 
của em ở trường cấp hai 
La Paz có một bạn tên là 
Nguyễn Quốc Richard. 
Bạn Richard có cùng họ và tên lót với em. Ngoài ra, 
Richard cũng đeo niềng răng và trông giống như em. 
Chính vì vậy mà cô giáo em thường xuyên nhầm lẫn 
hai đứa. Nhiều lần cô giáo gọi tên và muốn Richard 
trả lời nhưng lại nhìn em hay là ngược lại. Em tưởng 
tượng nếu em là thầy giáo em cũng sẽ sai lầm nếu có 
hai học sinh người Mỹ nhìn giống nhau: chắc chắn em 
sẽ kêu tên nhầm giống như cô giáo Toán của em vậy. 
Richard và em có một dự định vào ngày April’s Fool, 
chúng em sẽ mặc đồ giống nhau rồi đổi chỗ ngồi cho 
nhau để xem cô giáo có tiến bộ hơn trong việc phân 
biệt hai đứa không. Hai đứa sẽ tỉnh bơ mặt lạnh như 
tiền khi vào lớp. Hy vọng cô sẽ không nổi nóng mà 
phạt cả hai đứa. 

 

 

 

 

 



Giáng Sinh 

Gerard Nguyen 

Giáng Sinh là 
ngày em thích nhất 
trong năm. Em thường 
nhận được rất nhiều 
quà mà cô chú của em 
đã mua tặng. Năm nay, 
em dặn ba em mua ít 
quà và để dành tiền 
mua quà cho những 
người thiếu may mắn, 

những trẻ em mồ côi, gia đình hoạn nạn do trận cháy 
vừa qua hay những người không nhà cửa trong mùa 
đông lạnh lẽo... Hy vọng của ít lòng nhiều sẽ sưởi ấm 
và giúp họ tạm quên đi những lo lắng cho ngày mai. 

 

Phi Công 

Vương Võ 

Ông Nội 
của con là phi công 
chiến đấu cho nước 
Việt Nam trong 
trận chiến lâu dài. 
Có một lần máy 
bay của ông lái bị 
hoả tiễn bắn rớt. 
Lúc máy bay bị 
bắn, ông nội lập tức 
nhảy dù xuống. Khứu giác của ông rất thính nên ông 
ngửi thấy mùi tóc cháy trước khi cảm thấy sức nóng 
trên đầu. Ông nội sau đó được thưởng huy chương vì 
đã hiên ngang chiến đấu dũng mãnh cho quê hương. 
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Tại Sao Cần Phải Học Tiếng Việt? 
 

Phạm Đăng Khoa Ethan 
 

          Tiếng Việt là một ngôn ngữ rất phong phú. Nếu không ai học và truyền 
tiếng Việt thì tiếng Việt sẽ bị mất đi. Nếu tiếng Việt mất thì văn hóa của Việt 
Nam cũng sẽ bị mất. Do đó, chúng ta cần học tiếng Việt. 
 
          Chúng ta cần học tiếng Việt để có thể giao tiếp dễ dàng với người Việt 
Nam khác. Chẳng hạn em có thể tìm hiểu về văn hóa Việt Nam qua cha mẹ hoặc 
ông bà. Ngoài ra, biết tiếng Việt cho em khả năng đọc sách và tạp chí tiếng Việt. 
Nó cũng giúp em cập nhật văn hóa và tin tức Việt Nam. Cuối cùng hiểu biết về 
tiếng Việt giúp văn hóa tồn tại ở những nơi khác ngoài Việt Nam. Nếu người 
Việt Nam ở Mỹ không biết tiếng Việt thì họ không thể truyền bá văn hóa Việt 
Nam cho người khác. 

 
Tóm lại, biết tiếng Việt giúp chúng ta giao tiếp, đọc sách báo và truyền bá văn hóa Việt Nam. Cuối 

cùng, tiếng Việt giúp người Việt Nam lại gần nhau hơn. Mất tiếng Việt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa Việt 
Nam. 

 
 

 

Tết Nguyên Đán 

Đinh Diễm Deanna 

Tết Nguyên Đán là một ngày lễ rất đặc biệt của người Việt Nam. Tết 
Nguyên Đán thường nằm trong tháng Một hoặc tháng Hai. Người Việt chuẩn 
bị cho Tết bằng cách dọn dẹp nhà cửa và họp mặt gia đình. Người Việt cũng 
tin tưởng rằng Tết Nguyên Đán là ngày đầu tiên của mùa Xuân. Nhà cửa và 
đường phố thường được trang trí trong thời gian này. 
 

Trong thời gian Tết, có nhiều lễ hội diễn ra. Gia đình và bạn bè họp mặt 
gặp gỡ để ăn mừng. Trẻ em Việt Nam thường nhận lì xì từ ba mẹ hoặc ông bà. 
Pháo bông và múa lân cũng diễn ra trong ngày Tết. Món ăn đặc biệt của ngày 

Tết gồm có bánh chưng, xôi gấc và chả giò. 
 
       Tết Nguyên Đán là một phần đặc biệt của văn hóa Việt Nam khi gia đình và bạn bè cùng nhau ăn mừng. 
Cũng là dịp cho người Việt chúc mừng một năm mới được nhiều sức khỏe và làm ăn phát đạt. 
 

 

 



Ngôi Nhà của Ông Bà Ngoại 

Trịnh Thái Chân 

Một trong những nơi yêu thích nhất của em trên thế giới là ngôi nhà của 
ông bà ngoại em, ở Jacksonville, Florida, nơi em sinh ra. Khi em còn nhỏ, ba mẹ 
em đi làm, em ở nhà ông bà ngoại cho đến khi ba mẹ em đi làm về. Vì vậy em có 
cảm giác như đây chính là ngôi nhà của em. 

 
 Nhà của ông bà ngoại em rất ấm cúng, mặc dù rất nhỏ. Một ký ức mà em 
có về ngôi nhà này là khi em còn là một đứa bé. Em thường nằm chơi trên tấm 
thảm trong nhà cả ngày, chơi với những viên kẹo Halloween. Có lẽ điều yêu thích 
nhất của em về ngôi nhà là khu vườn bao quanh nó. Bên ngoài có một cây hồ đào 
(pecan tree) khổng lồ với một cái xích đu thật to treo trên cây. 

 
Sau này, đây là nơi em và em gái của em chơi vào những buổi sáng để 

hưởng không khí trong lành. Chúng em thay phiên nhau đẩy xích đu cho đến khi 
mỏi tay mới chịu dừng. Sau đó chúng em nhặt những quả hồ đào rơi xuống đất. Có những chú sóc nhìn chúng 
em với cặp mắt không vui vì đã lấy thức ăn của chúng. Chúng em chăm chú nhìn những chú sóc chạy quanh 
khu vườn, và lượm những hạt hồ đào tranh với chúng. Ngoài ra, khu vườn còn có một bộ xích đu màu hồng từ 
khi em gái em còn nhỏ, mặc dù bây giờ cô ấy đã mười tuổi. 

 
Có rất nhiều cây trái xung quanh khu vườn, từ những bông hoa nhỏ màu hồng đến những trái bưởi màu 

vàng sáng có kích thước của một quả bóng, đến những quả bầu xanh lá cây sáng bóng. Ngôi nhà của ông bà 
được bao quanh bởi những bông hoa màu vàng trên hàng rào xung quanh vườn. Cái cách mà tất cả mọi thứ hòa 
hợp với nhau tại nhà của ông bà làm cho nó trông rất lạ và lãng mạn, đặc biệt là khi hoàng hôn xuống. 

 
Nhà của ông bà thực sự là một nơi thật huyền diệu, với vẻ đẹp của riêng nó. Đôi khi em tự hỏi điều gì sẽ 

xảy ra với ngôi nhà này khi ông bà em không còn nữa. Em hy vọng rằng bất cứ ai sống trong ngôi nhà này sau 
này sẽ trân trọng và chăm sóc nó theo cách mà ông bà em đã làm. Em hy vọng rằng ngôi nhà của ông bà sẽ vẫn 
còn đẹp như bây giờ và hàng trăm năm sau nữa. 
 

My Grandparent’s House 

Trịnh Thái Chân 

One of my most favorite places in the world is my Grandparents’ house, which is in Jacksonville, 
Florida, where I was born. When I was little, and my parents were at work, I would stay there until they came 
back, so this house still feels like a home to me.  

 
Grandparent’s house is very cozy, considering that it is very small. One memory I have about this house 

is that when I was a baby, I would lay on the carpet all day, sorting out my Halloween candy, even though it 
wasn’t even near Halloween. Perhaps my favorite thing about the house is the garden surrounding it. Outside, 
there is a gigantic pecan tree with a big swing hanging from it. This is where my sister and I go to get fresh air 
every morning when we visit our grandparents. We would swing each other until our arms gave out and then we 
would pick the pecans that had fallen on the ground. There would be squirrels that were not so happy with us 
for taking their food, and we would watch them intently as they ran around the yards competing with us for the 
pecans. There is also a pink swing set with a baby swing from when my sister was a baby, though she is ten 



now. There are many plants surrounding the garden, from tiny pink flowers to bright yellow grapefruits the size 
of a soccer ball to shiny, long green gourds. Grandparent’s house is surrounding by yellow jasmine flowers 
growing from a vine on a metal fence. The way that everything fits together at grandma's house makes it look so 
whimsical and romantic, especially when the sun is setting in the distance. 

 
Grandparent’s house is truly magical, it is a world of its own. Sometimes, I wonder what will happen to 

this house when my grandparents are no longer with us. I hope that whoever lives in this house will cherish and 
take care of it the same way they did. I hope that Grandparent’s house will still remain as beautiful as it is now a 
hundred years later. 
 



Ba Em Đi Tìm Tự Do 

  Daryl Đoàn 

       Không có bố, thì sẽ không có con ngày 
hôm nay. Bố đã vất vả bỏ nước đi tìm tự do 
như thế nào, để cho gia đình con có một 
cuộc sống ngày hôm nay. Bài viết này con 
xin viết về hành trình tìm tự do của bố. 

 
       Bố sinh ra ở Đà Nẵng trong thời chiến 
tranh Việt Nam năm 1969. Những điều mà 
bố luôn in trong trí mình là kết thúc chiến 
tranh sau 1975. Bố lớn lên trong một chế độ 
cộng sản và một hệ thống chính quyền tham 
nhũng cai trị. Tuổi trẻ của bố gặp nhiều khó 
khăn với chính quyền cộng sản vì ông nội 
cũng là một sĩ quan quân đội Việt Nam 
Cộng Hòa, nên họ đã gây rất nhiều khó 
khăn cho gia đình bố. Ông nội đã bị đi tù 
của cộng sản vì dám đứng lên chống chế 
độ. Đến khi họ thả ông nội ra thì ông nội đã 
bị mất danh tiếng và gia đình cũng mất hết 
tiền bạc. 
 
       Vì ông nội là một sĩ quan quân đội Việt 
Nam Cộng Hòa, nên gia đình được sang 
Mỹ định cư theo diện ODP. Cả gia đình 
gồm: Bố, chú, dì và bà của con đến định cư 
tại Dallas, Texas vào năm 1994. 

 
       Những ngày đầu sống ở Mỹ, bố cũng gặp nhiều khó khăn vì bố không nói được tiếng Anh, bố cảm thấy nhớ 
nhà, nhớ những món ăn Việt Nam. Nhớ lại những ngày gia đình và bạn bè gặp nhau cuối tuần. Và thời tiết ở 
Texas không giống như thời tiết ở Đà Nẵng. Nhưng bố vẫn cố gắng học hỏi và tìm việc làm. Dần dần bố cũng 
thích nghi với đời sống mới. 

 
       Nghe bố kể lại tuổi ấu thơ, làm cho con cảm thấy quý cuộc sống hiện tại mà con đang có. Mặc dù con sinh 
ra không phải gặp những khó khăn như bố. Nhờ sự vất vả của bố mà con có được ngày hôm nay. Con sẽ cố 
gắng làm cho bố luôn hãnh diện vì con. 
 

 

 

 

 

 



Bài Viết Của Các Em Học Sinh Lớp Đàm Thoại 
 

Hành Trình Của Chúng Ta 
 

Nông Anna 
 

Hành trình là gì? Google dịch "hành trình" sang tiếng Anh 
là: "To travel somewhere". Con nghĩ dịch như vậy không đúng hoàn 
toàn. Một cuộc hành trình, với con, là đi qua một cái gì đó cả về thể 
chất và tinh thần. Đó có thể là một hành trình tốt đẹp, hoặc một 
hành trình tồi tệ. Mọi người chúng ta đã từng trải qua ít nhất một 
hành trình. Đặc biệt là người Việt Nam ở đây ngày nay. Người Việt 
đã trải qua nhiều hành trình. Các bạn cũng là những người đã trải 
qua vài cuộc hành trình. Một số hành trình tiếp tục kéo dài cả cuộc 
đời, một số chỉ trong một thời gian ngắn. Những hành trình mà 
chúng ta cùng nhau trải qua làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn khi 
chúng ta vượt qua nó. 
 

Nước Việt Nam đã bị cai trị bởi người Trung Hoa cả ngàn 
năm, sau đó là người Pháp và người Bồ Đào Nha cũng đã đến Việt 
Nam. Đó là những thời kỳ tồi tệ, nhưng người Việt Nam đã tự hào 
đứng lên và đã giữ được dân tộc Việt Nam. Người Việt đã không để 
cho thời gian cai trị của Trung Hoa và người Pháp trở nên vô ích. 
Họ đã phát triển được ngôn ngữ, chữ viết cho riêng mình, v.v… Trải 
qua hành trình hàng ngàn năm. Sau đó, khi chủ nghĩa cộng sản đã 
được đem vào Việt Nam, nhiều người đã phải vứt bỏ tất cả mọi thứ, 
trốn thoát cộng sản, bỏ nước ra đi để bắt đầu cuộc sống ở một đất 

nước mới. Rất nhiều người Việt đã chết vì họ muốn có một cuộc sống mới. Họ được gọi là những Thuyền 
Nhân. Khoảng 200 ngàn đến 400 ngàn người bị chết trên biển. Người Việt biết giá trị của sự tự do và một tương 
lai tốt đẹp. Họ đạt được điều đó nơi đây, họ làm việc không nghỉ ngơi với quyết tâm sống trọn vẹn cho những gì 
mà chúng ta gọi là tự do. Ba mẹ con may mắn được đến Mỹ bằng máy bay. Điều này không phải dễ có. Rốt 
cuộc bây giờ con được ở đây, con cùng với gia đình ở một nơi tốt đẹp. 
 

Con là một người Mỹ gốc Việt. Hành trình mà con trải qua không khó khăn, vất vả như nhiều người 
Việt khác đã trải qua. Con không thể chọn giới tính của con. Con không thể chọn gia đình mà con được sinh ra. 
Con không thể chọn tôn giáo của con. Con không thể chọn chủng tộc của con. Khi con còn học ở tiểu học, con 
chẳng hãnh diện về mình, mình là ai. Nhiều đứa gọi con là người Tàu, và chế nhạo con. Rồi sau đó, lúc lên lớp 
6, con bắt đầu biết chấp nhận chính mình khi cô Lan Phương, cô giáo dạy Giáo lý, đã cho con những bài giảng 
khiến con nhận ra mình. Thiên Chúa đã cho con một mục đích để sống ngay tại đây, ngay lúc này. Khi con càng 
lắng nghe cô mỗi tuần, con dần dần hiểu ra là con được sinh ra trên đời cho một lý do, và con đang trên một 
hành trình tìm lý do đó. Bây giờ thì con đang giúp một bạn con bị mất hướng như con lúc trước. 
 
   Nay con đang có cuộc hành trình với nhiều lối đi. Mỗi lối đi là một mục tiêu con muốn hoàn thành. Mục 
tiêu chính của con là con sẽ làm cho tất cả những anh chị em họ hàng bên họ nội được đoàn tụ với nhau. Tất cả 
chúng con đã từng gần nhau, bây giờ đang xa cách. Con muốn tất cả lại được cùng vui chơi cùng nhau. Hành 
trình của con chưa xong và con sẽ không bao giờ bỏ cuộc.   
 



Một Ngày Mai Luôn Tươi Sáng                                                                                              

Phan Hoàng Kendrick-Việt 

Giờ này, mọi thứ đối với tôi là khá tốt. Trường học luôn là sự 
khó khăn nhưng tôi đã cố gắng giải quyết nó. Khó khăn nhất trong 
thời gian gần đây của tôi lại là âm nhạc. Âm nhạc là một phần quan 
trọng trong cuộc đời tôi. Nó giúp tôi tránh xa mọi căng thẳng hằng 
ngày. Nhưng vấn đề là, tôi chỉ muốn trở thành một người chơi nhạc 
giỏi hơn. Mỗi ngày, tôi thấy những người chơi kèn trumpet giỏi hơn 
tại trường của tôi và tôi có xu hướng ghen tị một chút vì trình độ kỹ 
năng của họ cao hơn tôi. Tôi luôn luôn làm việc chăm chỉ để được 
như họ nhưng rất khó để đạt được điều đó. Nhưng tôi luôn nghĩ một 
cách tích cực và chỉ thực hành chăm chỉ và cố hết sức mình. Một 
điều khác khiến tôi khó chịu nhất ở trường lại là từ bạn cùng lớp. Có 
một số bạn cùng lớp thực sự làm phiền tôi và nó làm tôi thất vọng. Ví 
dụ, bạn cùng lớp cố tình làm tôi khó chịu hay đối xử với tôi theo 

những cách không thể chấp nhận được. Tôi sẽ tự đứng lên và đối đầu với người đó hoặc hoàn toàn không quan 
tâm đến họ. Đôi khi tôi chỉ ước những người đó ‘không tồn tại’ để tôi có thể sống hạnh phúc hơn. Nhưng vì 
điều đó không thể xảy ra, tôi chỉ phải học cách chấp nhận sự có mặt của họ và hy vọng mọi thứ sẽ trở nên tốt 
đẹp hơn trong tương lai gần. May mắn thay, mọi thứ bắt đầu trở nên tốt đẹp hơn trong cuộc sống của tôi và bây 
giờ tôi khá hài lòng. Bạn bè và gia đình làm cho tôi rất hạnh phúc trong cuộc sống của tôi mà tôi biết ơn. Hy 
vọng mọi thứ sẽ càng tốt đẹp hơn với tôi trong thời gian sắp tới. 

 
 

A Better Tomorrow 
 
 
So far, my life is going pretty well. School is always a struggle but I manage to pull it off. What I’ve 

been stressed about lately is music. Music is an important part of my life. It helps me get away with all the 
stress that happens throughout my life. But the problem is, I just want to become a better musician. Everyday, I 
see these advanced trumpet players at my school and I tend to get a little jealous because their skill level is 
above my level. I always work hard to be just as good as them but it’s very difficult to achieve that. But I 
always think in a positive way and just practice hard and try my very best. Another thing that bothers me the 
most at school are classmates. There are certain classmates that just really bother me and it frustrates me. For 
example, classmates would try to pick on me or state inappropriate behavior to me. Either I would stand up for 
myself and confront the person or just completely ignore the situation. Sometimes I just wish those specific 
people could be erased from existence so I could live happier. But since that can’t happen, I just have to learn to 
accept their existence and hope everything turns out better in the near future. Luckily, everything is starting to 
turn out better in my life now which I’m pretty pleased. Friends and family make me very happy in my life 
which I am thankful for. Hopefully the future satisfies me in the near future. 
 

 



Vẻ Đẹp Của Âm Nhạc 

Thái Nhật Theodore 

Từ tiếng bass sôi động, lạc quan rơi xuống những giai điệu u buồn, mất mát. Âm nhạc khiến chúng ta 
cảm nhận theo cách mà chúng ta không thể diễn tả bằng lời. Nó có thể giúp chúng ta sống lại những kỷ niệm 
chúng ta từng có và làm cho chúng ta mơ về tương lai. Nó có thể giúp tâm trạng của chúng ta rời khỏi những 
buồn chán hay làm cho ta bình tĩnh hơn khi chúng ta rơi vào sự hoảng loạn. Âm nhạc làm cho chúng ta cảm 
nhận tất cả những cảm xúc sâu sắc này và đạt tới trạng thái hưng phấn. 

 
Bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy buồn, dù chỉ là một ngày tồi tệ, 

âm nhạc có thể đem ta ra khỏi trạng thái buồn bã đó. Có khi chúng ta đã 
đến trường trễ hoặc thất vọng ở một điểm kém. Dù là lý do gì, âm nhạc 
có thể giúp chúng ta lấy lại một trạng thái hạnh phúc và niềm vui. Chỉ 
cần mở iTunes, bật nhạc lên và lắng nghe nhịp đập yêu thích của bạn! 
Do vẻ đẹp của âm nhạc, nó có thể làm cho chúng ta xúc động và ngạc 
nhiên. 

 
Trong suốt cuộc đời, có lúc chúng ta sẽ trải qua nỗi buồn và 

tuyệt vọng, thậm chí tức giận cho một tình huống nào đó xảy ra. Âm 
nhạc có thể có tác dụng làm dịu tâm trí của chúng ta khỏi những bi kịch. 
Ví dụ, âm thanh êm dịu của âm nhạc piano có thể khiến chúng ta dừng 
lại một lúc và suy nghĩ. Nó cách ly tâm trí của chúng ta khỏi những gì 
đang náo nhiệt trong thế giới bên ngoài và có thể giúp cho chúng ta suy 

nghĩ hướng khác tích cực hơn. Âm nhạc tổng thể có thể đánh giá cao những gì chúng ta có và thực sự hiểu ý 
nghĩa sâu sắc hơn của hoàn cảnh trong cuộc sống của chúng ta. 

 
Âm nhạc đem đến sự sinh động cho cuộc đời chúng ta. Không có âm nhạc, nó sẽ yên lặng, một sự im 

lặng bất tận không bao giờ bị phá vỡ. Những con chim sẽ không hót, sóng biển sẽ không xô vào bờ, chuông sẽ 
không kêu và thế giới sẽ giống như một bóng tối vô hồn. Với âm nhạc, đột nhiên nó có ý nghĩa với cuộc sống, 
một ý nghĩa để sống. Với âm nhạc, nó làm cho mặt trời tỏa sáng, những bông hoa nở rộ, những con chim hót, và 
vẻ đẹp của nó đứng đó như một sự khởi sắc trên tất cả mọi thứ đang sống. “Âm nhạc là một định luật đạo đức. 
Nó cho linh hồn đến vũ trụ, cánh đến tâm trí, chuyến bay đến trí tưởng tượng và sự quyến rũ và vui tươi với 
cuộc sống và mọi thứ” (Plato). 

The Beauty of Music 

From the thrilling, upbeat bass drops to the melancholic, lamenting melodies. Music makes us feel a 
way in which we cannot express in words. It can help us relive the memories we once had and make us dream 
about the future. It can uplift our mood when we are sad and calm us when we are vexed. Music makes us feel 
all these profound emotions and reach a state of euphoria. 

 
Whenever we feel down, or are just having a bad day, music can lift that state of sadness. Maybe we 

were late to school or were disappointed at a bad grade. Whatever the reason, music can help us regain a state of 
happiness and joy. Just open up iTunes, turn up the music, and jam to your favorite beats! Due to the beauty of 
music, it can turn our frown upside down. 

 
Throughout life, we will experience sadness and despair, sometimes even anger for what the situation 

may be. Music can have a calming effect, soothing us from our tragedies. For example, the sound of relaxing 



piano music can make us stop for a moment and think. It can clear our minds from what is bustling in the 
outside world, and it can make us think from a different perspective. Music can overall appreciate what we have 
and truly understand the deeper meaning of the circumstances in our lives.  

 
Music makes life life. Without music, it would be quiet, an endless silence never to be broken. The birds 

wouldn’t sing, the ocean waves wouldn’t crash, the bells wouldn’t ding, and the world would be like a lifeless 
gloom. With music, there is suddenly a meaning to life, a meaning to live for. With music, it makes the sun 
shine, the flowers bloom, the birds sing, and its beauty stands there as it flourishes over all things living. “Music 
is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and charm and gaiety 
to life and to everything” (Plato). 

 
 

 

 

Nghệ Thuật… Đam Mê Của Tôi 

Vivian Nguyễn 

Tôi là một người rất đam mê sáng tạo và tôi thích thể hiện 
bản thân thông qua những điều tôi làm. 

 
Sở thích của tôi là làm nghệ thuật. Tôi thích vẽ và … vẽ. 

Tôi thích làm điều đó vì nó làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc và tâm 
trí thoải mái. Tôi nghĩ mình vẽ khá giỏi nhưng chắc chắn là không 
bằng nhiều người khác. 

 
Khi có thời gian rảnh, tôi sẽ vẽ thác nước và phong cảnh. 

Tôi cũng vẽ về đôi mắt và về người.Tôi không giỏi vẽ người 
nhưng càng vẽ tôi càng tiến bộ hơn. Tôi cũng tham gia các lớp 
nghệ thuật ở trường và các lớp ngoại khóa. Điều đó giúp tôi tiến 
bộ rất nhiều trong nghệ thuật. 

 
 Tuy nhiên, không phải lúc nào tâm trạng của tôi cũng phù 
hợp với nghệ thuật. Tâm trạng của tôi chi phối đến nghệ thuật của 
tôi. Khi có một tâm hồn vui vẻ và thanh thản, tôi sẽ cố gắng làm 
cho bức tranh được đẹp hơn. Khi tôi ưu phiền, tôi không thể nào 
vẽ được. Dù có cố gắng thì bức tranh cũng trông rất tệ và lộn xộn. 
 
 Tôi không thích học những môn toán, khoa học, lịch sử và 

tiếng Anh. Trong tương lai, tôi rất thích học về nghệ thuật ở cấp đại học và làm việc trong ngành giải trí. Tôi 
cảm thấy rằng tôi có năng khiếu về nghệ thuật và là niềm đam mê của tôi. Nghệ thuật làm tôi hạnh phúc. 
 

 



Cuộc Sống Của Tôi 

Jasmine Le 

Trong cuộc sống không phải mọi điều lúc nào cũng hoàn hảo. Nhưng 
nếu cuộc sống không được hoàn hảo theo ý của chúng ta, thì chúng ta 
phải cố gắng phấn đấu mỗi ngày để cuộc sống được tốt hơn. 

 
Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi còn nhỏ. Tôi được sự chăm sóc và 

nuôi dưỡng của bà ngoại, mẹ và dì tôi. Tôi lớn lên và được che chở 
bởi ba người phụ nữ mà tôi rất yêu quý. Cả gia đình chúng tôi đều 
sống vui vẻ với nhau ở Nam California. 

 
Sau đó mẹ tôi lập gia đình khác và dọn lên Sacramento nơi 

mà tôi phải rời xa bà ngoại và dì tôi cách 7 tiếng lái xe. Cha dượng 
cũng có một đứa con gái riêng tuổi cũng như tôi. Ban đầu, chúng tôi không biết nhiều về nhau, nhưng dần dần, 
chị em chúng tôi có dịp nói chuyện, gần gũi và hiểu nhau. Một thời gian sau, gia đình tôi lại chào đón thêm 1 
đứa em gái nhỏ ra đời. Sau đó, vì bà ngoại bị bệnh nặng nên gia đình tôi phải dọn về lại Nam California để gần 
và chăm sóc cho bà ngoại tôi. 

 
 Khi về sống tại Nam California, vì công việc của ba mẹ, nên gia đình chúng tôi đã thay đổi chỗ ở đến 4 
lần. Và tôi đã thay đổi vài trường học. Tôi vốn là một người sống nội tâm và có phần nhút nhát. Mỗi lần thay 
đổi trường học như vậy là rất khó cho tôi hòa nhập và làm quen với những bạn mới. Nhưng tôi phải cố gắng 
phấn đấu để vượt qua những khó khăn. Nhờ những khó khăn đó, đã giúp cho tôi dần dần bớt nhút nhát và nhanh 
chóng hòa nhập và đương đầu với những khó khăn. 
 

Gần đây, tôi chuyển đến học tại một trường trung học khác, và tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu và làm 
quen với những người bạn mới. Đối với tôi, tìm được một người bạn hiểu được mình và có thể là chỗ dựa cho 
mình chia sẻ thì không phải dễ tìm. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ tìm được những người bạn tốt nơi 
trường mới và những người bạn mới sẽ cùng giúp tôi chia sẻ những niềm vui nỗi buồn hàng ngày đến trường. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trách Nhiệm Trong Cuộc Sống Của Tôi 

Valerie Nguyễn 

     Con biết rằng con 
có nhiều trách nhiệm 
trong cuộc sống của 
con. 

 
     Ở nhà, con cần có 
trách nhiệm cho những 
việc như giặt và xếp 
đồ, nấu ăn và dọn dẹp 
nhà cửa. Giúp đỡ Cha 
Mẹ cũng như các anh 
chị em của con. Đối 

với việc học, con có trách nhiệm làm bài tập ở nhà, đi 
học đúng giờ và lắng nghe Thầy Cô giảng bài. Nơi 
công cộng, con không nên xả rác mà phải nhặt rác và 
cố gắng giữ cho đường phố sạch sẽ. 
 
     Ở Nhà Thờ Saint Thomas More, con phải giúp dạy 
các em nhỏ Tiếng Việt và Kinh Thánh. 
 

 
 

Kem… Món Tráng Miệng Yêu Thích 

Tristan Vũ 

     Món tráng miệng yêu 
thích của tôi là kem. Tôi 
thích kem vì có rất nhiều 
hương vị khác nhau và 
cách ăn kem khác nhau. 

 
     Bạn có thể có cốc kem 
đựng bằng cái bánh hình 
nón, bánh kẹp hoặc bánh 
kem. Kem có rất nhiều 
hương vị, như chocolate chip, bạc hà, bánh quy và 
kem, vani, sô-cô-la và nhiều thứ khác nữa. 

 
Hương vị yêu thích của tôi là bạc hà, quả hồ 

trăn (hạt dẻ), kẹo bông, sô-cô-la, đường đá và kẹo 
bông. Tôi thường ăn chúng mà không có bánh hình 
nón hay những thứ bánh khác. Tôi yêu những hương 
vị này bởi vì chúng có những miếng giòn trong đó có 
vị rất ngon. 

     Tôi không thích ăn chung với cái bánh hình nón vì 
nó làm hỏng hương vị của kem. Sau khi ăn kem với 
một cái bánh như vậy, cái bánh sẽ mềm ra trộn lẫn với 
kem, và kem không còn hương vị giống như hương vị 
kem, mà là hương vị của cái bánh hình nón. 

 

 
 

Một Ngày Của Tôi 
Anna Cù 

 
     Tôi đi học hằng ngày ở trường trung học El Toro. 
Tôi đang học lớp 11. Tôi đang học các môn Toán, 
Khoa học, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và Lịch sử. 
Môn học yêu thích nhất của tôi là Toán. 

      
     Tôi có rất nhiều bạn ở trường. Bạn thân nhất của 
tôi là Clarisse, chúng tôi nói chuyện với nhau hằng 
ngày ở trường. Thầy Cô cho chúng tôi rất nhiều bài 
tập về nhà. Vì vậy sau giờ học, tôi về nhà và bắt đầu 
làm bài tập. Sau khi làm bài tập xong là tôi đi tắm và 
sau đó là ăn tối. Tôi luôn đi ngủ lúc 10 giờ tối và tôi 
luôn đọc sách một chút trước đó. 

 
     Đó là một ngày trong cuộc sống hiện tại của tôi. 
 

 

AI: Trí Tuệ Nhân Tạo 

       Skyler Cao 
     
 Chúng ta có nên tin tưởng 
vào Trí Tuệ Nhân Tạo 
(Artificial Intelligence “AI”) 
không? 
 
     Trí tuệ nhân tạo còn được 
gọi là AI, được chế tạo từ hệ 
thống máy vi tính kết hợp 
với phần mềm để có thể thực 
hiện các nhiệm vụ thường đòi hỏi trí thông minh của 
con người như: nhận thức trực quan, nhận dạng giọng 
nói, ra quyết định và thông dịch ra nhiều ngôn ngữ 
khác nhau. Chúng ta sử dụng AI hoặc robot trong 
cuộc sống hằng ngày như máy hút bụi nhà (IRoBot 



hoặc DeeBot), lái xe tự động (như xe Tesla) và nhiều 
thứ khác được sử dụng hằng ngày trong cuộc sống của 
chúng ta. AI đã mang lại nhiều lợi ích cho mọi người 
để chúng ta có một cuộc sống thoải mái hơn. Nhưng, 
một số người đã cho rằng chúng ta không nên tin 
tưởng vào AI vì có thể có những sự sai lầm trong hệ 
thống. Ví dụ như xe Tesla lái tự động, đã gây tai nạn. 
Ngay cả những nhà chế tạo đã dùng những máy kiểm 
tra rất tốt để xem có vấn đề gì không, nhưng vẫn còn 
có sai lầm. Ngay cả sau khi các nhà chế tạo đã làm 
nhiều thí nghiệm và kiểm tra nhưng vẫn có vấn đề và 
điều này nhiều khi xảy ra và lập đi lập lại nhiều lần. 
Nhìn chung, AI có thể được tin cậy nhưng vẫn có 
những lo ngại mà chúng ta nên lo lắng. 
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