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Với dòng thời gian mọi sự việc sẽ bị xóa mờ trong ký ức. Tuy nhiên có những kỷ niệm đẹp cần được ghi lại
để không bị quên lãng và cùng nhau trân quý những thăng trầm, những vui buồn, những thành quả tốt đẹp khi
sát cánh sinh hoạt bên nhau. Nhất là khi chúng ta có cùng chung một chí hướng: cố gắng bảo tồn và truyền đạt
tiếng Việt mến yêu đến các con em sinh trưởng nơi hải ngoại. Đây là mục đích chính yếu của các bậc đàn anh
đã đi trước và những thầy cô tiếp nối gầy dựng và phát triển Trường Việt Ngữ Saddleback trong suốt 30 năm
qua.
Mục đích của bài viết này là để ghi lại những sinh hoạt trong ba thập niên hầu độc giả có một cái nhìn tổng
quát và liên tục về trường từ lúc khởi đầu cho đến hiện nay: 1987 - 2017, không ngụ ý liệt kê và đào sâu từng
sinh hoạt, nhưng gợi lại những nét chánh và vài thành quả đáng ghi nhớ trong thập niên. Đây là một mong
muốn của Ban Biên Tập, ngõ hầu cống hiến quý thầy cô, quý phụ huynh, các em học sinh, cùng bạn hữu một
bức tranh toàn cảnh với những khúc quanh chánh trong quá trình sinh hoạt của trường. Để dễ trình bày và theo
dõi bài được chia thành ba thập niên: 1987 - 1997, 1997 - 2007, và 2007 - 2017.
Bài được viết với sự cộng tác của cô Đặng Mỹ Hạnh, thầy Kiều Công Thắng, cô Mai Mỹ Thuận và cô
Nguyễn Vỹ Diên Linh. Chúng tôi cố gắng tìm những bài viết trong các đặc san Tin Yêu còn lưu lại, những điều
còn ghi nhớ trong ký ức về những sinh hoạt của trường. Chúng tôi hết lòng cố gắng tóm lược những diễn tiến
chánh nhưng nhiều khi tài liệu không được đầy đủ, bị thất lạc hoặc bị gián đoạn và ký ức bị phai mờ với thời
gian. Vì thế có những giai đoạn chỉ có thể diễn tả một cách tổng quát, ngắn gọn và chắc chắn sẽ có những sai
sót. Xin quý độc giả thông cảm vì đây là một sự việc ngoài ý muốn.
I) Thập niên 1987 - 1997
Trường Việt Ngữ Saddleback trực thuộc Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trước kia được gọi là Cộng
Đoàn Saddleback vì nằm trong vùng Saddleback Valley về phía Nam của quận Orange. Cộng Đoàn được thành
lập vào ngày 16 tháng Chín năm 1983, và nhà thờ Saint Nicholas là địa điểm thờ phượng, khuôn viên và phòng
ốc của giáo xứ là nơi sinh hoạt chánh của Cộng Đoàn.
Trong thời kỳ phôi thai, 1983 - 1986, những sinh hoạt của Ban Việt Ngữ không được để lại một cách rõ nét
nên không dám ghi lại. Năm 1986 là bước khởi đầu của chương trình Việt ngữ và trường chánh thức hoạt động

vào niên khóa 1987 - 1988. Bác Mai Viết Hiếu là vị Hiệu Trưởng (thời ấy được gọi là Trưởng Ban Việt Ngữ)
đầu tiên và liên tục điều hành trong suốt 6 năm. Xin ghi lại những bác đã cùng đồng hành với bác Mai Viết
Hiếu trong thời gian này: bác Nguyễn Thị Hiếu, phu nhân của bác cựu Chủ tịch Cộng Đoàn và sau đó là cựu
Chủ tịch Cộng Đồng Nguyễn Xuân Hân, lo về sách giáo khoa, bác Đỗ Hữu Hòa, thầy Nguyễn Song Thuận và
bác Nguyễn Phúc Chân, tuy thầy Song Thuận và bác Chân không cùng tôn giáo, nhưng đã hy sinh đến tiếp tay
đóng góp.
Thầy Lê Trọng Đức là vị Hiệu Trưởng kế tiếp, bắt đầu với niên khóa 1992 - 1993. Trong khoảng thời gian
này trường có một Ban Giảng Huấn gồm 7 thầy cô, một thầy Giám thị, Ban Phụ Huynh, 60 học sinh, và các cấp
lớp từ Mẫu Giáo đến Lớp Tư. Hằng năm các học sinh thường tham gia và đóng góp tài năng vào những buổi
liên hoan trong Cộng Đoàn, như là: Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu. Những nét son trong thập niên là trường
tổ chức một chiến dịch quyên tiền đế giúp các em đồng hương kém may mắn còn bị kẹt lại trong các trại tị nạn.
Đây không những là sự gom góp và trợ giúp bằng vật chất, nhưng vì một nỗi buồn ly hương còn đang tê buốt và
đè nặng trong tâm tư, vì một tâm tình “máu chảy ruột mềm” trước sự hoạn nạn của những đồng bào thân thương
và nhất là các thầy cô muốn tập cho các em trong trường có được một đức tánh hướng thượng, biết nhìn thấy
những khó khăn của tha nhân, biết cảm thông và chia sẻ với các em đồng tuổi nhưng thiếu thốn mọi bề, kém
may mắn hơn chính mình và một tương lai tuổi trẻ chưa được rõ nét. Với thiện ý và tâm tình đó chiến dịch
quyên tiền để giúp các em người Việt còn kẹt lại trong các tị nạn đã được phát động.
Thêm một sinh hoạt đáng ghi nhớ nữa là vào mùa Hè 1994 cha quản nhiệm thời ấy, cha Chu Vinh Quang, đã
đề xướng và điều hành một sinh hoạt mới cho các học sinh trường Việt ngữ để vừa biết đọc và hát những bản
nhạc Việt Nam và được gọi một cách dí dỏm là “mùa Hè karaoke”. Cha cung cấp tài liệu và băng video, đồng
thời trực tiếp điều hành sinh hoạt trong vòng 5 tuần. Thoạt đầu các thầy cô hơi lo ngại và các em không thích
mấy vì chưa đọc rành chữ Việt thì làm sao mà hát tiếng Việt cho được. Nhưng kết quả rất thành công. Các em
đã đọc và hát được bằng tiếng Việt, nhất là các em lại thích nữa.
Cũng trong giai đoạn này các trường Việt ngữ tại các cộng đoàn thường gởi các thầy cô đi Tu Nghiệp Sư
Phạm được tổ chức tại Dòng Ngôi Lời ở Riverside. Các khóa sinh ngủ lại đêm và thường có các linh mục đến
dâng thánh lễ. Sau phần học tập buổi chiều và cơm tối thì có những màn văn nghệ bỏ túi do Ban Tổ Chức đề
xướng, hoặc do chính các khóa sinh ứng biến để giúp vui, tạo tình thân và tinh thần đồng đội. Đặc biệt trong
một khóa tu nghiệp có cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng đến giúp vui qua tiếng đàn Tây ban cầm điêu luyện và những
bản nhạc mà chính anh sáng tác. Thật là tuyệt vời! Xin đốt lên một nén hương tâm tình để tưởng nhớ đến anh là
một hình ảnh rất quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam tỵ nạn nơi hải ngoại.
Nối tiếp thầy Lê Trọng Đức, sau này là Chủ tịch Cộng Đoàn, là thầy Trần Ngọc Thăng điều hành trường
khoảng 1 năm.
II) Thập niên 1997 - 2007
Vị Hiệu Trưởng đầu của thập niên thứ nhì là thầy Bùi Lịch Thiệp. Trước kia thầy là Chủ tịch Hội Phụ Huynh
của trường và rất hăng say với công việc. Thầy Thiệp điều hành trường cho đến hết niên khoá 1999 - 2000. Nối
tiếp thầy là cô Hiệu trưởng Tăng Ngọc Khanh, phu nhân của cố Chủ tịch Cộng Đoàn Triệu Ngọc Toàn là một
người rất hiền hoà và đạo đức. Vì bận việc gia đình nên cô Khanh ngừng sinh hoạt sau niên khóa 2000 - 2001.
Trong niên khóa cô Khanh là Hiệu Trưởng, thầy Kiều Công Thắng, sau này là Chủ tịch Cộng Đoàn, dạy các
em Lớp 6. Sau đó thầy là Hiệu Trưởng từ năm 2001 đến hết mùa Hè 2007.
Trong thập niên 1997 - 2007 trung bình có khoảng 100 - 130 học sinh, nhiều nhất là 162 học sinh trong niên
khóa 2006 - 2007; có các cấp lớp từ Mẫu Giáo đến Lớp 6 và một lớp Đàm thoại (thường thì có 2 Lớp Mẫu Giáo
và 2 Lớp 1). Để khuyến khích và rèn luyện các em nói tiếng Việt sinh hoạt trong lớp Đàm thoại thường là
những mẫu đối thoại hoàn toàn bằng tiếng Việt và theo một chủ đề do thầy/cô đứng lớp soạn, cộng thêm phần
tập các em làm luận văn.

Lúc đầu Ban Giảng Huấn có 7 thầy cô, nhưng sau này tăng lên đến 16 thầy cô và một số em phụ giáo là
những em lớn đã học xong chương trình Việt ngữ nhưng với tấm lòng thiện nguyện và mến trường nên trở lại
giúp. Thêm vào đó, hằng tuần có vài phụ huynh và vài em đến phụ giúp Ban Điều Hành mang snacks vào từng
lớp cho các học sinh.
Một sinh hoạt tiêu biểu trong thập niên là công việc duyệt qua và soạn lại bộ sách giáo khoa dùng trong
trường. Đó là bộ sách của Trường Việt Ngữ Văn Lang ở San Jose. Nhưng các thầy cô nhận thấy và đề nghị là
cần cập nhật để phù hợp với học lực của các học sinh trong trường. Do đó, Ban Điều Hành đã xin và Trường
Việt Ngữ Văn Lang - San Jose đã rộng lượng đồng ý chấp thuận cho Trường Việt Ngữ Saddleback thay đổi và
cập nhật. Trong suốt mùa Hè 2003 các thầy cô đứng lớp phụ trách việc soạn lại sách của lớp mình. Mục đích
chánh là bỏ đi những từ không thường dùng hằng ngày và thay thế bằng những từ thông dụng và dễ hiểu. Thêm
vào đó, chọn và cho vào hình ảnh thích nghi với danh từ, và một chữ đồng nghĩa bằng tiếng Anh để các em dễ
hiểu và hấp thụ. Chủ yếu là vì các em, cho các em hiểu, nhớ và xử dụng những chữ đã học qua. Vì bộ sách
nguyên thủy bằng dạng PDF nên bốn thầy cô đã tình nguyện công sức đánh máy và sắp xếp lại toàn bộ. Bộ sách
này được dùng cho đến khi được thay thế với một bộ sách mới trong thập niên kế tiếp.
Vào khoảng thời gian này tiệc Xuân Cộng Đoàn thường được tổ chức trong hội trường lớn. Để tập cho các
em có tinh thần yêu mến dân tộc và quê hương Việt Nam đã bị xa cách, các thầy cô chọn một số học sinh đại
diện cho trường và tập các em hát bài quốc ca Việt Nam Cộng Hoà, “Tiếng Gọi Công Dân” và bài “Việt Nam,
Việt Nam”. Trong tiệc Xuân các thầy cô và các em đồng ca mở màn cho buổi văn nghệ.
Về phía cộng đồng thì có hai mối tương quan chánh: với Ban Giáo Dục và Liên Trường Việt Ngữ Cộng
Đồng (viết tắt, BGD) là sự liên kết giữa những trường Việt ngữ từ 12 cộng đoàn thời đó và với Ban Đại Diện
Các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam California (viết tắt, BĐD). Mỗi năm trường gởi các em đến Trung Tâm
Công Giáo để thi đua viết văn, viết chánh tả và thi Đố Vui Để Học do BGD tổ chức. Trong vài cuộc thi đua các
em đã đoạt được giải thưởng mang về làm niềm vui và hãnh diện cho trường. Ngoài ra, trong hai ngày lễ
Mother’s Day và Father’s Day các em đã viết những đoạn văn ngắn nói về công cha nghĩa mẹ rất cảm động. Vì
đây là những lời chân thành biểu lộ tình yêu mến mẹ cha phát xuân từ tận đáy lòng; các em nghĩ sao thì viết
vậy, không màu mè. Những đoạn văn yêu quý này đã được đăng trên nguyệt san Hiệp Nhất của Cộng Đồng
Công Giáo Việt Nam, Giáo phận Orange, trong hai số tháng 7 năm 2002 nhân dịp Father’s Day và tháng 5 năm
2003 nhân dịp Mother’s Day.
Thời ấy BGD có tổ chức 2 ngày tĩnh huấn tại Trung Tâm Công Giáo và các thầy cô thường đến tham dự và
tiếp tay. Sau này các thầy cô tham dự các khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm mùa Hè (viết tắt, KHL) do
BĐD tổ chức. Đồng thời các thầy cô và các em học sinh xuất sắc thường đến dự tiệc Xuân do BĐD tổ chức và
nhận bằng ban khen Giáo Viên Tiêu Biểu và Học Sinh Xuất Sắc Toàn Trường của niên khóa.
Đến đây xin được ghi lại những thầy cô “Giáo Viên Tiêu Biểu” và những em “Học Sinh Xuất Sắc” toàn
trường trong thập niên. Vì tài liệu viết về trường bị gián đoạn nên chỉ có thể nhắc đến những thầy cô và những
em đã được ghi lại.
Các “Giáo Viên Tiêu Biểu” do BĐD trao tặng là: cô Nguyễn Trần Kim Thoa, Cô Phùng Kim Dung (2002),
thầy Đào Tiến Tứ (2003 do BGD trao tặng), thầy Phùng Văn Hưởng (2003), thầy Kiều Công Thắng (2006) và
thầy Trần Quang Đức (2008).
Các em “Học Sinh Xuất Sắc” toàn trường là: em Jeremy Phạm (do BGD trao tặng) và em Nguyễn Quý Huy
do BĐD trao tặng (nay là thầy đứng lớp chánh thức trong trường Việt ngữ, thầy cũng là giáo viên về 2 môn Hoá
Học và Vật Lý trong trường trung học Mỹ). Ngoài ra, 2 em Nguyễn Phương Mây (con cô Thoa) và Jeremy
Phạm (con thầy Định) đã đoạt giải thi Viết Văn do BGD tổ chức vào năm 2002.

Một sinh hoạt đáng ghi nhớ khác là vào mùa Hè 2005 Ban Điều Hành trường đã khởi xướng, đề nghị và
được Ban Chấp Hành và Ban Truyền Thông của Cộng Đoàn chấp thuận cho lập một webpage của Trường Việt
Ngữ Saddleback trong website của Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Webpage của trường dùng để đăng
những tư liệu, tin tức cần biết và hữu dụng, như là: tóm lược và giới thiệu về trường, những ngày khai giảng và
bế giảng, thời khóa biểu, Đơn Ghi Danh, danh sách học sinh lên lớp, bộ sách giáo khoa v. v. Webpage này vẫn
còn thông dụng cho đến hiện nay và trong thập niên kế tiếp được cập nhật và kiện toàn về phần hình thức lẫn
nội dung với những tiết mục mới. Đây là một phương tiện đưa tin thực tiễn bắt theo đà tiến bộ kỹ thuật của thời
đại.
III) Thập niên 2007 - 2017
Vị Hiệu Trưởng đầu của thập niên thứ ba là thầy Phạm Quốc Định. Trước kia thầy là Phó hiệu trưởng và là
giáo viên Lớp 6. Vị Hiệu Trưởng nối tiếp là cô Cao Cẩm Vân, trước kia là Tổng Giám Thị. Vị Hiệu Trưởng
đương nhiệm là cô Đặng Mỹ Hạnh, trước kia là Phó hiệu trưởng Nội vụ. Trong thập niên này Trường Việt Ngữ
Saddleback tiến bước trên một đà phát triển mạnh mẽ và hợp tác rất đắc lực với BĐD.
Có những niên khóa số học sinh lên đến 156 em, trung bình có khoảng 125 - 145 em từ các cấp Lớp Mẫu
Giáo đến Lớp 6, cộng thêm Lớp Đàm thoại. Trong lớp này thầy cô đứng lớp không còn theo chương trình trong
sách giáo khóa, nhưng tập cho các em làm luận văn và đàm thoại. Thỉnh thoảng các thầy cô trong lớp dẫn các
em đến những nhà hàng trong vùng và khuyến khích các em trò chuyện với các tiếp viên nhà hàng và gọi thức
ăn bằng tiếng Việt để thực tập.
Ban Giảng Huấn rất hùng hậu, có những thầy cô mới mang đến một luồng sinh khí tươi mát, cộng vào đó có
những thầy cô đã từng cộng tác lâu năm đem lại những kinh nghiệm giảng dạy quý báu. Trung bình có khoảng
20 - 25 thầy cô và 5 em phụ giáo. Ngoài ra, các thầy cô dành nhiều thời giờ và công sức để chuẩn bị cho các em
đi Thi Viết Văn, Thi Chính Tả và Đố Vui Để Học được phát hình trên đài truyền hình do BĐD tổ chức. Trong
những buổi thi các thầy cô đã cộng tác với BĐD trong những vai trò MC, giám khảo và phụ trách phòng thi.
Thập niên 2007 - 2017 mang lại nhiều kết quả mỹ mãn cho trường với sự cố gắng, đóng góp tài năng và tinh
thần thi đua của các học sinh và các thầy cô. Thí dụ:
- Năm 2010:
+Đội của trường đoạt Giải 4 của kỳ thi Bé Vui Bé Học.
+Cô Nguyễn Vỹ Diên Linh đoạt Giải Hoa Hậu Cô Giáo Việt Ngữ và Giải Nhất về thi sáng tác văn thơ trong
KHL do BĐD tổ chức vào mùa Hè mỗi năm.
- Năm 2011:
+Cô Trần Ngọc Kim Quyên đoạt Giải Hoa Hậu Cô Giáo Việt Ngữ, cô Nguyễn Vỹ Diên Linh đoạt Giải Nhì về
thi sáng tác văn thơ trong KHL.
- Đặc biệt năm 2012 - mang lại một niềm hãnh diện lớn cho Trường Việt Ngữ Saddleback:
+Cô Trần Ngọc Kim Quyên đoạt Giải Nhất và cô Diên Linh đoạt Giải Nhì về thi sáng tác văn thơ trong KHL.
+Cô Phạm Kim Nga đoạt Giải Hoa Hậu Cô Giáo Việt Ngữ và cô Cao Cẩm Vân đoạt Giải Hoa Hậu Duyên Dáng
Việt Ngữ.
Cũng cần nên biết Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ miền Nam Cali (BĐD các TTVN Nam Cali) là
một tổ chức văn hóa và giáo dục bất vụ lợi liên kết và đại diện cho các thành viên là những trường và trung tâm
Việt ngữ ở miền Calfornia (có hơn 90 trường và trung tâm).
- Năm 2013:
+ Em Nguyễn Viết Lễ Đoạt Giải 4 Thi Viết Chính Tả, Cấp II.
+Cô Trần Phương đoạt Giải Á Hậu II Cô Giáo Việt Ngữ.

+Đoạt Giải 3 trong chương trình Nhạc Hội Tiếng Việt Mến Yêu, Kỳ 6, với màn Hợp ca bài “Niềm Đau Của
Đất” do cô Diên Linh sáng tác và phần trình diễn của thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh.
+Em Nguyễn Viết Lễ, “Học Sinh Xuất Sắc” toàn trường đã được trường trao tặng trophy khen thưởng.
- Năm 2014:
+Cô Ngô Thúy Vân vào Top 5 Hoa Hậu Cô Giáo Việt Ngữ.
+Em Trần David là “Học Sinh Xuất Sắc” toàn trường đã được trường trao tặng trophy khen thưởng.
- Năm 2015:
+Cô Cao Cẩm Vân đoạt Giải Hoa Hậu Cô Giáo Việt Ngữ.
+Em Nguyễn Cynthia, “Học Sinh Xuất Sắc” toàn trường đã được trường trao tặng trophy khen thưởng.
- Năm 2016:
+Cô Nguyễn Lan Chi đoạt Giải Á Hậu I Cô Giáo Việt Ngữ.
+Em Nguyễn Viết Lộc, “Học Sinh Xuất Sắc” toàn trường đã được trường trao tặng trophy khen thưởng.
- Hằng năm em Học Sinh Xuất Sắc Toàn Trường nhận giải thưởng bằng khen từ Hội Cựu Nữ Học Sinh
Trưng Vương nhân dịp lễ Giỗ Hai Bà Trưng.
- Hằng năm những thí sinh khác của trường nhận giải thưởng của Giải Khuyến Học/Viet Olympiad.
Ngoài những thành quả tốt đẹp về mặt học tập và thi đua trường lại may mắn được sử dụng những phòng ốc
mới và khang trang vì giáo xứ Saint Nicholas hoàn toàn sửa đổi, tân trang và xây lại hội trường lớn, hội trường
chánh thức được mang tên là Parish Center – Msgr. Otto Sporrer Hall để vinh danh Đức Ông Otto Sporrer là
cha chánh xứ đầu tiên (1965 - 1987) của giáo xứ Saint Nicholas. Cũng nên biết thêm là vị chủ chăn khả ái này
rất mến người Việt Nam và đã dành mọi sự dễ dàng cho những gia đình giáo dân tiên khởi thành lập cộng đoàn
Việt Nam tại giáo xứ. Ngài là vị linh mục cùng với một số giáo dân Mỹ trong giáo xứ đã xúc tiến chương trình
bảo lãnh và giúp đỡ những gia đình người Việt đầu tiên đến định cư tại đây. Nay các em lại có thêm những
phòng học mới với một số bàn ghế mới tạo nên một môi trường thoải mái và thuận tiện cho việc giảng dạy và
học tập.
Vào mùa Hè 2008 một dự án công phu đã được hình thành và thực hiện. Với sự chấp thuận của Trường Việt
Ngữ Thánh Tôma, tiểu bang Texas, các thầy cô đã dành nhiều thời giờ và công sức để biên soạn lại bộ sách giáo
khóa “Tiếng Nước Tôi” cho thích nghi với trình độ học vấn của các học sinh trong trường. Bộ sách giáo khoa
này rất giá trị vì có những hình ảnh phù hợp với phong tục tập quán Việt Nam. Ngoài ra, sách còn có những
phần để các em tự sửa lỗi chánh tả và đánh các dấu (sắc, huyền, hỏi, ngã và nặng) vào trong câu văn. Giống như
bộ sách giáo khoa trong thập niên trước, bộ sách giáo khoa “Tiếng Nước Tôi” cũng bằng dạng PDF nên không
những các thầy cô dành nhiều thời giờ và công sức để thực hiện mà cần phải có đầu óc sáng tạo, kiến thức kỹ
thuật để đánh máy lại toàn bộ, cho hình ảnh vào và cắt xén nội dung cho vừa với thời lượng của niên khóa. Quả
thật là đáng ghi nhớ!
Vài năm sau trường đã dùng một bộ sách giáo khoa mới, “Tiếng Việt Thực Hành” của thầy Trần Văn Minh
có thêm các phần đề cập đến màu sắc, ngày tháng, và những câu ca dao tục ngữ rất thực tế để cho các em học
hỏi. Trường Việt Ngữ Saddleback xin kính gởi lời chân thành cám ơn đến thầy Trần Văn Minh.
Thập niên này cũng được đánh dấu bằng một mối liên hệ chặt chẽ giữa Trường Việt Ngữ Saddleback và
BĐD với sự tham gia tích cực của các thầy cô và các học sinh trong những sinh hoạt mà BĐD tổ chức, đã mang
lại nhiều kết quả tốt đẹp tạo nên những niềm vui và hãnh diện cho trường như giúp:
- Trong chương trình các em thi Chính Tả và Tập Làm Văn.
- Tiệc Xuân thầy cô giáo Việt ngữ, dịp họp mặt trung bình từ 550 đến 600 quan khách và thầy cô Nam
Cali về tham dự.
- Chương trình thi đua và trình diễn văn nghệ "Tiếng Việt Mến Yêu" tại đài truyền hình SBTN.

- Khoá Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm cho thầy cô giáo, phụ huynh và các em thanh niên vào dịp
Hè, quy tụ các khoá viên không những ở Cali, các tiểu bang của Hoa Kỳ mà ngay cả nhưng vị ở các nước ngoài
Hoa Kỳ cũng về tham dự.
- Chương trình Tết Trung Thu cho Người Chậm Phát Triển.
Đặc biệt thầy Phạm Quốc Định, vị Hiệu Trưởng đầu của thập niên, đã được sự tín nhiệm của BĐD, nhiệt
tình và bền bỉ hợp tác trong những vai trò sau đây: Trưởng Khối Website (2009 - 2011), Tổng thư ký (2012 2015), Trưởng Ban Tổ Chức Tết Trung Thu (2012 và 2013) và 1 trong 13 thành viên của Hội Đồng Quản Trị
(2008 - Hiện nay). Quả thật thập niên 2007 - 2017 có thể được xem là giai đoạn phát triển mạnh của trường.
IV) Lời tri ân và chào tạm biệt
Vạn sự khởi đầu nan… 30 năm về trước số thầy cô và học sinh rất khiêm nhường và phòng ốc không
được thoải mái như ngày hôm nay. Nhưng với một quyết tâm để bảo tồn và truyền đạt tiếng Việt mến yêu đến
cho các em sinh trưởng nơi hải ngoại những bậc đàn anh đã không ngần ngại hy sinh thời giờ, công sức và tài
năng để tạo dựng Trường Việt Ngữ Saddleback. Và từ đó ngọn đuốc “Tiếng Việt còn, người Việt còn, nước Việt
còn” vẫn cháy sáng, được truyền nối cho nhau và các thầy cô của thế hệ sau đã hãnh diện nhận lấy trách nhiệm,
tiếp tục công trình của những bậc đàn anh để duy trì và phát triển Trường Việt Ngữ Saddleback.
Quả thật một con chim én không làm nên mùa Xuân… Nhưng với sự cộng tác của các tầng lớp mới luân
phiên bồi đắp Ban Điều Hành và Ban Giảng Huấn, mỗi người một tay, cùng nhau đóng góp tài năng để xây
dựng thì chắc chắn “nhiều con chim én” này sẽ tạo một mùa Xuân huy hoàng và tươi sáng cho trường và cho
các học sinh. 30 năm là một đoạn đường khá dài trong một cuộc hành trình nhưng được ví như là những viên
gạch đá hoa quý báu dọn đường cho công trình giữ gìn tiếng Việt mến yêu cho thế hệ mai sau, là một công trình
đòi hỏi sự kiên trì lâu dài hướng tới sự kiện toàn trong tương lai.
Xin hãy nhớ câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”… Tất cả các thầy cô trong trường đều có một đời sống
gia đình như tất cả mọi người, đều phải vật lộn với những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày, đều phải đấu
tranh để lo cho gia đình được ấm no, hạnh phúc, không túng thiếu. Nhưng cứ mỗi chiều Chúa Nhật trong niên
khoá, dù mưa hay nắng, các thầy cô vẫn vui tươi và hăng hái đến lớp để giảng dạy cho các em, không những về
chánh tả, làm văn, mà còn về những phong tục tập quán thông thường của người Việt không ngoài mục đích
hướng dẫn các mầm non trong Cộng Đoàn trau dồi tiếng Việt - tiếng mẹ đẻ của mình. Tinh thần thiện nguyện
và lòng hy sinh vì các em, cho các em và lòng yêu mến tiếng Việt của các thầy cô thật là đáng khen ngợi. Xin
cùng nhau nói lên và gởi đến tất cả các thầy cô và các phụ giáo Trường Việt Ngữ Saddleback một lời CÁM ƠN
thật chân thành và sâu xa để bày tỏ lòng quý mến và biết ơn. Xin cho một tràng pháo tay thật to và dòn để gởi
đến các ân nhân đã và đang yểm trợ trường, các phụ huynh đã không ngại đưa đón con em mình đến các lớp
Việt ngữ, hợp tác với trường, và cho sự cố gắng của các em học sinh.
Trước khi chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong ngày lễ kỷ niệm của những năm kế tiếp, xin mến chúc Trường
Việt Ngữ Saddleback gặt hái được nhiều thành công trên con đường bảo tồn và truyền đạt tiếng Việt mến yêu
đến thế hệ trẻ trong Cộng Đoàn ngõ hầu các em không quên nguồn gốc của mình là dòng dõi “Con rồng cháu
tiên” và tiếng Việt cùng văn hóa Việt Nam sẽ luôn mãi trường tồn nơi hải ngoại.
Nhất niên thụ cốc, thập niên thụ mộc, bách niên thụ nhân
(một năm trồng lúa, mười năm trồng cây, trăm năm trồng người) (1)
**********
__________________________________________________________________________________________
(1) Thành ngữ do dân gian khai quát và phổ biến từ thiên “Quyền Tu”, trong bộ sách “Quản Tử”, trong thời Xuân Thu (722 - 481
TCN) trong lịch sử Trung Quốc thời xưa, phỏng theo bài nghiên cứu và dịch thuật của ông Huỳnh Chương Hưng (giảng viên
Trường Đại học Quy Nhơn, Khoa Văn Ngữ, môn Hán-Nôm), Quy Nhơn, ngày 07/07/2013.

