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Thư Ngỏ 
 
Thân ái kính chào quý thầy cô, quý phụ 

huynh và các em học sinh. 
 
Nhân dịp năm mới Giáp Thân, trường Việt 
Ngữ Hùng Vương chân thành kính chúc quý 
thầy cô, quý phụ huynh, và toàn thể gia 
quyến một năm hạnh phúc, khang an, thịnh 
vượng, và sở cầu như nguyện.  Và cũng 
thương chúc các em học sinh một năm mới 
đầy đủ sức khoẻ, vui tươi, ngoan ngoãn và  
học giỏi để cha mẹ và trường Hùng Vương sẽ 
rất hãnh diện vì các em. 
 
Với trái tim tình nguyện đầy nhiệt huyết và 
tinh thần tương trợ truyền thống của quý thầy 
cô và phụ huynh, trường Việt Ngữ Hùng 
Vương thân yêu của chúng ta sẽ mỗi ngày 
một vững mạnh và thăng tiến hơn. 

 
Kính thư, 

 
HT Đỗ Dương Chính. 
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Sinh  Hoạt Đã Qua 
 
Ba sinh hoạt chính của nhà trường vừa qua là bầu 
cử ban Điều Hành, Ghi Danh và Nhập học, và tổ 
chức chương trình Tết Giáp Thân. 
 
1.  Bầu Cử Ban Điều Hành (BĐH) 2004-2005. 
Chủ Nhật 1 tháng 11 vừa qua, khoảng 30 thầy cô 
đã họp mặt để bầu một ban điều hành mới với 
danh sách thầy cô của BĐH đăng trên trang 1.    
 
2.  Nhập Học và Ghi Danh. 
Chủ Nhật 18 tháng 1 là ngày khai trường của Việt 
Ngữ Hùng Vương.  Nhà trường đã nhận ghi danh 
các học sinh cũ và mới cho các lớp từ Mẫu Giáo 
đến lớp 10.  Rất nhiều những công việc cần thiết 
đã được hoàn tất tận tâm bởi BĐH, một số thầy cô 
và phụ huynh như thầy Khổ, thầy Phiệt, thầy Mẫn, 
cô Trí, cô Nguyệt, cô Thư, cô Liên, cô Tân, cô 

Ngọc, cô Hương, anh Tuý, chị Hoa, anh Long 
vv…Những công việc chính yếu như: Thông báo 
nhập học; tu chỉnh, in, và phân phối tài liệu học; 
mua và phân phối binders; in bảng chỉ dẫn, bản đồ 
lớp; nhận và ghi danh; thi xếp lớp; và kiểm tiền.   
 
3. Chương trình Tết Giáp Thân. 
Ngày Chủ Nhật 25 tháng 1, nhà trường đã đón 
mừng Tết Giáp Thân rất tưng bừng qua một 
chương trình Tết đặc sắc và ý nghĩa.  Ngoài những 
tiết mục thường xuyên, năm nay có thêm tiết mục 
mới lạ như kịch vui, hoạt cảnh và xổ số.  Những 
tài năng văn nghệ khám phá mới như cô Phượng, 
thầy Hùng, thầy Nguyên, anh Tuý, anh Mới, anh 
Hùng, anh Đăng vv…Đây là một trong những sinh 

hoạt truyền thống quan trọng 
nhất của nhà trưòng để 
chúng ta vừa chào đón năm 
mới, vừa bảo tồn  ngôn ngữ, 
phong tục và văn hoá của 
quê hương. Năm nay, ban 

Sinh Hoạt đã phối hợp và thực hiện chương trình 
Tết với sự đóng góp nhiệt thành của thầy cô, phụ 
huynh và các em học sinh.  Hội Phụ Huynh đã 
yểm trợ phần ẩm thực rất ngon miệng và đầy 
hương vị Tết.  Sau nhiều năm đảm trách phần ẩm 
thực chu đáo từng chi tiết nhỏ, hội Phu Huynh đã 
nổi tiếng với tài tổ chức và thực hiện những món 
ăn thơm, ngon đầy hương vị 
quê hương.  Kết quả, chúng ta 
đã có được những giây phút 
giải trí đầy vui tươi và thoải 
mái ngày đầu năm mới.  
Chương trình Tết năm nay 
đặc biệt nhấn mạnh đến phần phụ diễn hoạt cảnh 
để giới thiệu đến các em, và làm sống lại những 
sinh hoạt mang nét văn hoá đặc thù của quê hương 
như: Sớ Táo Quân; Múa Lân (song Lân);  Múa 
Trống Cơm; Múa Thượng; kịch vui “Kiêng Kỵ 
Ngày Tết”; hoạt cảnh thơ nhạc “Ông Đồ Già” với 
thầy đồ, thầy bói, khách du Xuân, chợ hoa; Xổ số 

Lấy Hên Đầu Năm; và 
đồng ca “Ly Rượu Mừng” 
với các vai phụ diễn tượng 
trưng các giai cấp điển hình 
trong xã hội như sĩ, nông, 
công, thương, chiến sĩ và 

nghệ sĩ.  Chương trình nói chung đã rất khích 
động, hào hứng và lôi cuốn, nhất là qua những em 
học trò dễ thương trong những bộ y phục cổ 
truyền và thời trang rất đẹp và bắt mắt; cộng thêm 
sự trình diễn điêu luyện của các em.  Những hình 
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ảnh văn hoá quê hương đã được lồng trong tinh 
thần hài hước vui nhộn.  Tất cả đã chứng tỏ ngoài 
khả năng Việt Ngữ, những mầm non học sinh, 
thầy cô và phụ huynh của trường Việt Ngữ Hùng 
Vương còn tiềm ẩn một khả năng văn nghệ rất đa 
dạng và phong phú nữa.    
Ban Sinh Hoạt năm nay đặc biệt kêu gọi phụ 
huynh hãy khuyến khích con em hưởng ứng tham 

gia trong những chương 
trình văn nghệ sắp đến.  Sự 
đóng góp của chính các em 
sẽ giúp các em hiểu rõ hơn 
và yêu mến hơn về văn hoá 
của quê hương. Khi trưởng 
thành các em sẽ hứng khởi 

hơn để nối tiếp công việc cha mẹ đang làm là gìn 
giữ di sản văn hoá của những bậc tiền nhân. 
*  Cám ơn anh Phó Đức đã cung cấp những hình 
ảnh Tết.  Nhiều hình ảnh khác sẽ được trưng bày. 
 

Sinh Hoạt Sắp Đến 
 

Du Ngoạn Triển Lãm Con Rồng Cháu Tiên 
Chủ Nhật 4 tháng 4 sắp đến, vì thiếu phòng cho 
vài lớp học, nên theo giới thiệu của cô Ý Linh, nhà 
trường sẽ tổ chức du ngoạn viếng thăm Children’s 
Museum, tại 1500 Bins, Houston. Chi tiết của cuộc 
du ngoạn sẽ được thông báo một ngày gần đây.   
Chương trình Con Rồng Cháu Tiên sẽ trình bày  
những truyền thống và văn hoá của Việt Nam qua 
những thần thoại từ bao nhiêu thế kỷ.  Đến thưởng 
lãm chương trình này, quý vị và các em sẽ được tự 
tay xử dụng và thử nghiệm những trò chơi và vật 
dụng cổ truyền như nhạc khí, gánh hàng, nón 
đội…và tham dự nhiều sinh hoạt khác nhau.  Thí 
dụ như múa Lân; sửa soạn Tết; tìm hiểu chu kỳ 
của mặt Trăng đã dùng làm hệ thống đo thời gian, 
và là căn bản của mọi sinh hoạt; tạo dựng và sắp 
xếp bàn thờ tổ tiên; giải đoán thời vận qua chiêm 
tinh vv…Ngoài ra, còn có trưng bày truyện bằng 
hình ảnh, kể truyện cổ tích Việt Nam cho các em 
bằng Anh và Việt ngữ. 
Đây là một chương trình giải trí giáo dục thiết 
thực rất ích lợi cho người lớn và trẻ em để gia tăng 
kiến thức về văn hoá của người dân Việt, là những 
con Rồng cháu Tiên. 

 
 

Nói Chuyện Với Con Về Tiếng Việt 
 

                                       Nguyễn Thanh Thủy 
  
Lời Giới Thiệu--Cô Nguyễn Thanh Thuỷ, phụ trách 

lớp 4B, đã tốt ngiệp cao học về Tâm Lý Học, và hiện là 
cố vấn về Gia Đình và Hôn Nhân Trị Liệu với Family 
Enrichment Clinic.  Cô Thuỷ có 4 con, từ 6 đến 15 tuổi, 
đang theo học tại VNHV.  Cô Thuỷ đã và đang viết bài 
tài liệu cho nhiều văn phẩm, cũng như đối thoại và 
diễn thuyết tại nhiều nơi công cộng. 
Trong vấn dề trò chuyện vớí con cáí, chúng ta nên 
nhớ một mục tiêu căn bản là: Nóí sao cho con em 
muốn nghe, và nghe sao cho con em muốn nóí 
(tâm sự).  Muốn đạt mục tiêu đó, chúng ta cần tìm 
hiểu và chuyện trò dựa theo tâm lý của con trẻ. 
Theo kinh nghiệm làm cha mẹ và nghề nghiệp của 
mình, Thanh Thủy có những góp ý sau đây trong 
vấn đề khuyến khích con em học và duy trì tiếng 
Việt và văn hóa Việt. 
1.   Nói tùy khuynh hướng và trình độ của 
các em:  Ðôi khi các em không thể nào thông 
cảm được nỗi lòng của cha mẹ. Như cha mẹ tâm 
sự vớí con rằng, “Con phải viết và nóí được tiếng 
Việt vì con là ngườì Việt, da vàng, tóc đen”. Hoặc, 
“Con phải học tiếng Việt để sau này lấy chồng, lấy 
vợ Việt Nam thì thông cảm, trò chuyện dễ dàng 
hơn”. Những lờì khuyên này phản ảnh tâm sự của 
người lớn vì chúng ta ảnh hưởng của văn hoá Việt 
Nam.  Nhưng con em của chúng ta sẽ cảm thấy 
gần gũi hơn vớí cáí xuất xứ (identity) của một 
người Mỹ gốc Việt (Vietnamese-American). Có 
một cháu gáí đã trả lời vớí mẹ rằng, “Con không 
cần tiếng Việt vì con sẽ lấy chồng ngườì Mỹ dễ 
dàng nói chuyện tiếng Mỹ với chồng và gia đình 
chồng hơn”.  Nếu chúng ta muốn con mình tự 
nhiên nẩy ra tinh thần dân tộc, tự ý về nguồn, và 
ham học tiếng Việt vì trong ngườì các cháu có 
dòng máu Rồng Tiên, nên nóí vớí con em những 
lờì gần gũi và thực tế hơn cho một ngườì trẻ. 
Chẳng hạn: “Con học tiếng Việt để còn dạy lạị 
(lên mặt) và phổ biến (show-off) truyền thống Việt 
cho bạn bè ngườì Mỹ”. Hoặc “Con trò truyện bằng 
tiếng Việt sẽ giúp cho ông bà, cha mẹ dễ hiểu con 
đang suy nghĩ và mong muốn gì”.  Hoặc, “Con 
học tiếng Việt để còn biết mình khác vớp sắc tộc 
Trung Hoa, Ðại Hàn, Nhật Bản như thế nào”. 
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2.   Nên dùng phần thưởng để nâng tinh thần 
cho con: Nhiều thầy cô của trường Hùng Vương 
đã dùng phương pháp này một cách hữu hiệu.   
Tuy nhiên vì con em đã chịu ảnh hưởng của những 
cám dỗ vật chất hàng ngày, Thanh Thủy đề nghị 
chúng ta cũng nên chú trọng vào phần thưởng tinh 
thần. Chẳng hạn như sự đưa đón và hỗ trợ của cha 
mẹ (như phụ huynh và thầy cô đã thể hiện), tổ 
chức những sinh hoạt gia đình sau giờ học (đi ăn 
uống, movies, đi dạo phố, shopping, vv.), tạo dịp 
để khen ngợi những tiến triển của con em. Mặc dù 



truyền thống Á Ðông chỉ trích tính khoe khoang 
và đề cao tính khiêm nhường, nhưng các em lớn 
lên ở Hoa Kỳ rất cần những lờì khen tặng của 
ngườì chung quanh như một hỗ trợ tích cực 
(positive reinforcement).  Trong một chương trình 
nghiên cứu về mức kích thích của não bộ để chứng 
minh ảnh hưởng của sự khuyến khích trong tâm lý 
của con ngườì, Dr. Bruce Perry đã nhận định rằng 
phản ứng trong bộ óc của những ngườì ghiền 
thuốc phiện hoặc rượu y hệt như những ngườì 
được nghe lờì khen tặng hay khuyến khích.  
Ngược lại, những người bị chê bai, chỉ trích bộ óc 
sẽ phẳng lặng như những ngườì bị chứng trầm uất 
vậy. Vì vậy, chúng ta rất nên khuyến khích con em 
bằng những lờì nóí khen ngợi và hỗ trợ!!!  
3.   Nên chỉ điểm nhưng tránh diễu cợt những 
lầm lỗi của các em.  Ðiều này dễ nóí nhưng rất 
khó làm, vì phần đông chúng ta thường vô tình mà 
chạm phải tự ái của con cáí (nhất là những em 
trong tuổỉ vị thành niên (teenage).  Thanh Thủy đã 
phạm phải lỗi này vớí con rất nhiều lần. Ðốí vớí 
chúng ta khi nhại giọng lơ lớ của con, hoặc khoe 
vớí gia đình bạn bè những lỗi lầm của con, ta thấy 
nó dễ thương, ngây thơ vô cùng. Nhưng thử đặt 
mình vào địa vị của con, như khi ta mớí sang Mỹ 
bị chọc là nóí Anh Ngữ không đúng giọng, trình 
bày không rành mạch, hay ngườì khác nóí tiếng 
Anh hay hơn, ta có thấy những lờì chỉ trích đó 
ngây thơ hay dễ thương nữa không?  Chúng ta đã 
phải cố bỏ ngoài tai những lời chế nhạo đó và bắt 
buộc phải tiếp tục học Anh Ngữ vì nhu cầu sống 
còn.  Nhưng tiếng Việt chỉ là một sinh ngữ phụ 
cho các em. Khi con chống đốí hay muốn bỏ 
ngang học tiếng Việt, chúng ta nên tự vấn lòng là 
mình có làm gì để tạo ra sự nản chí của con 
không?  
4.  Nên làm gương cho con.  Nếu chúng ta chứng 
minh cho con có rất nhiều điều đáng hãnh diện và 
tự hào về ngườì Việt Nam, Thanh Thủy tin chắc 
rằng con sẽ dễ dàng chấp nhận việc học hỏi tiếng 
Việt.  Ngược laị -- nếu ta để cho con thấy là cha 
mẹ Việt Nam rất khó khăn, độc tàì, cổ hủ -- thì e 
rằng chúng sẽ chẳng cảm thấy hào hứng lắm đốí 
vớí nguồn gốc của cha mẹ chúng.  Thanh Thủy tha 
thiết xin các phụ huynh Việt Nam tiếp tay trong 
việc duy trì những tinh hoa của văn hoá Việt, 
chẳng hạn như tính kính lão đắc thọ, sự nhường 
nhịn, tinh thần đùm bọc trong gia đình vv.. Ðồng 
thờì ta cũng dung hoà Âu Á để dạy cho con những 
đức tính này trong tinh thần tự do, thông cảm và 
cởi mở của ngườì Mỹ. 

 

 
 

Giao Thừa Nơi Phố Lạ 
 
Đón giao thừa chân lạc buồn phố lạ 
Đêm lạnh dần đường vắng bước lang thang 
Mỗi Xuân về lòng trũng buồn khôn tả 
Nhớ người em bạn học nhỏ trường làng 
 
Ngày xưa đó cùng tuổi thơ đèn sách 
Trên bờ đê mình chung bước đến trường 
Quê nghèo lắm lớp mái tranh xiêu vách 
Tuổi dại khờ tình bạn ấm niềm thương  
 
Một sớm Thu anh lên đường chinh chiến 
Lệ nhạt nhoà mình hứa đợi chờ nhau 
Bao Thu qua anh vẫn ngoài trận tuyến 
Nợ núi sông phong kín mộng ban đầu 
 
Ngày di tản theo dòng người thay lối 
Bỏ rơi em, quê mẹ cả trời mơ 
Anh lớn lên quen dần đời gian dối 
Kể từ ngày đạn xé nát tuổi thơ 
 
Nhìn học trò vui đùa sân trường lớn 
Nhớ làm sao vườn ruộng nhỏ quê nhà 
Chơi chạy trốn, bán hàng, và bắt bướm 
Tuổi hồn nhiên sinh từ luỹ tre già 
 
Ở nơi đó bây giờ em đón Tết? 
Có chạnh lòng nhớ bạn nhỏ ngày xưa 
Ở nơi này hình như Xuân vừa hết 
Từ nụ Mai rụng theo gió sai mùa  
 
Như con anh, em làm sao hiểu chứ 
Nỗi buồn người đã đánh mất quê hương 
Đón Giao Thừa thương sao đời viễn xứ 
Nhớ quê nhà chua xót phận tha hương  
 
             Austin, Giao Thừa Giáp Thân 
                     Đỗ Duy Thụy 
 

Giới Thiệu Sách Giáo Khoa 
Tôi đã được đọc hai tập sách giáo khoa “Lời Mẹ 
Hiền” và “Tôi Yêu Quê Tôi” của cô Đỗ Ý Linh, 
phụ trách lớp 9 và 10.  Nhận thấy đây là hai tài 
liệu giáo khoa giá trị về văn hoá đã được biên soạn 
rất công phu, nên xin được hân hạnh giới thiệu 
đến quý thầy cô và phụ huynh. (ĐD Chính). 
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