Cô Nguyễn Vỹ Diên Linh
10 Năm dạy Việt Ngữ
Trần Ngọc Kim Quyên
Nếu ai đã từng quen biết với Cô Diên Linh, họ cũng phải thừa nhận rằng: "Diên Linh là một người rất
dịu dàng, từ tốn", một đức tính mà không phải người phụ nữ nào cũng có được.
Tôi rất hân hạnh được làm bạn với Diên Linh đã hơn hai mươi năm, một thời gian khá dài để nhận
định chính xác tính cách của một người. Diên Linh đã biết sống cho người khác, biết thông cảm và chia
sẻ khi có ai cần đến sự giúp đỡ của Cô. Diên Linh luôn giữ được bình tĩnh, điềm đạm và nhã nhặn
trong mọi tình huống. Đối với tôi, Diên Linh vừa là một người bạn thân, vừa là một đồng nghiệp mà tôi
đã học hỏi được rất nhiều nơi Diên Linh.
Cách đây năm năm, chính Diên Linh đã giới thiệu tôi đến với Trường
Việt Ngữ Saddleback. Mặc dù Cô đã có gia đình, có thể nói là một gia đình
hạnh phúc, hoàn hảo với hai cháu: một gái, một trai thật dễ thương và ngoan
ngoãn. Thời gian của một phụ nữ đã có gia đình và con nhỏ có thể nói là rất
bận rộn nhưng Diên Linh đã biết cách dung hòa, sắp xếp công việc giữa gia
đình và xã hội. Có lẽ vì yêu trẻ, Diên Linh đã dấn thân hoạt động trong nhiều
lãnh vực: từ một Cô Hiệu Phó Ngoại Vụ của Trường Việt Ngữ Saddleback,
một Cô giáo Việt Ngữ, đến một Ca trưởng Ca Đoàn Giới Trẻ Tê-rê-xa. Diên
Linh còn đóng góp trong vai trò điều hợp chương trình Bé Vui Bé Học do
Ban Đại Diện tổ chức trong những năm vừa qua. Với khả năng thiên phú, Diên Linh còn là một MC
duyên dáng trong những buổi Tiệc Xuân của Ban Đại Diện. Với lòng say mê nghệ thuật, Diên Linh đã
từng tập múa cho các em học sinh cũng như quý cô trong các chương trình văn nghệ của Cộng đoàn
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng như chương trình Tiếng Việt Mến Yêu. Diên Linh đã đoạt được Hoa
Hậu Cô Giáo trong Tiệc Xuân năm 2010 của Ban Đại Diện. Nói đến Hoa Hậu Cô Giáo thì phải nói đến
những chiếc áo dài của Diên Linh, Cô là một người mẫu áo dài lý tưởng mà nhiều cô nhiều chị thường
xuýt xoa khen ngợi và học hỏi được nhiều kinh nghiệm về áo dài nơi Cô. Hơn thế nữa, Diên Linh còn
là một thi sĩ đang "ẩn danh!" Cô đã ba năm liên tiếp đoạt được giải sáng tác (hai lần hạng Nhì và một
lần hạng Nhất) trong những khóa Tu Nghiệp Sư Phạm được Ban Đại Diện tổ chức vào mỗi mùa Hè.
Nếu ai đã có cơ duyên lạc vào vườn thơ của Cô Diên Linh, quý vị sẽ cảm thấy mình thực sự được
sống lại với những kỷ niệm của một dĩ vãng đã xa xôi...
Sánh bước cùng nhau quãng đường dài
Ngại ngùng e thẹn nghĩ tương lai
Cầm tay nghiêng bóng anh khẽ nói:
"Yêu nhé! Mình yêu...sẽ yêu hoài"...
(Trích từ bài thơ Hồn Nhiên của Diên Linh)
Hay là:
Anh vẫn ngồi đây nhớ ngày nào:
Tựa vai yêu dấu trái tim trao
Cùng ngắm hoàng hôn say biển biếc

Anh đố em tìm: sắc tím một vì sao?
…
Sao ánh long lanh sáng bầu trời
Có vì Sao Tím bỗng dưng rơi?
Choàng vai ôm lấy anh cười, bảo:
"Sao Tím là em của riêng tôi!"...
(Trích từ bài thơ Vì Sao Tím của Diên Linh)
Nhân dịp kỷ niệm mười năm (2003 – 2013) Diên Linh gắn bó với Trường Việt Ngữ Saddleback,
mến chúc Diên Linh được nhiều sức khỏe để thêm nhiều nhiều năm nữa truyền đạt tiếng Việt đến với
các em; trẻ đẹp mãi mãi để luôn là thần tượng áo dài của quý bà quý cô. Và...nhớ...đừng quên dành một
chút thời gian thả hồn vào những vần thơ để cho đời thêm nhiều áng thơ hay, Diên Linh nhé!

Thầy giáo Trần Ngọc Hoàng
10 Năm dạy Việt Ngữ
Trịnh Văn Tuyền
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Việt Ngữ Saddleback, tôi xin
được viết vài dòng về người thầy đã gắn bó với trường được 10 năm, thầy Trần
Ngọc Hoàng.

Gần ba năm chung tay dạy Tiếng Việt với nhau, tôi hiểu thêm về Anh, con
người với một tấm lòng thương yêu Nòi Giống Việt. Anh đã cố gắng hết mình
trong từng buổi dạy để giúp các em học Tiếng Việt giỏi hơn, và hiểu thêm về phong tục tập quán của
Người Việt Nam. Anh giúp các em phân biệt và đọc đúng từng chữ với phát âm chuẩn cho những chữ
có dấu hỏi, ngã, với “s” hay “x”. Đây là lỗi mà một người giọng “Nam Bộ” như tôi rặt khó mà đọc
đúng. Anh cũng giúp các em phân biệt từ Thuần-Việt, Hán-Việt, từ ghép, và hiểu nghĩa gốc của từ ngữ.
Với kho kiến thức lớn, Anh kể cho các em nghe rất nhiều câu chuyện dân gian Việt Nam giúp cho
các buổi học thêm sinh động và các em hiểu bài hơn. Tôi vẫn còn nhớ hôm dạy các em bài “Cúng Bái
Ngày Tết”. Khi nghe Anh kể xong câu chuyện về ba Ông Táo tâu Ngọc Hoàng, gương mặt các em rất
rạng rỡ. Câu chuyện đã giúp các em hiểu rõ hơn về phong tục tập quán của Người Việt trong những
ngày Tết Cổ Truyền.
Đến trường thì “cháy hết mình”, về nhà Anh cũng dành rất nhiều thời gian chuẩn bị cho ngày học
sắp tới. Anh đã chuẩn bị những bài kiểm tra và in ra với tên riêng cho từng em trên bài của mình. Chắc
các em cũng rất vui và thoải mái làm bài khi nhìn thấy bài kiểm tra với màu sắc đẹp đẽ và có tên mình
trên đó. Anh không những dạy cho các em Tiếng Việt, kiến thức, con người và đất nước Việt Nam;
Anh còn dạy các em về tình người, dạy các em quan tâm đến những người xung quanh qua việc làm

của chính mình và gia đình. Anh đã tận tụy sắp xếp đưa các em đi tham dự lễ Hai Bà Trưng hàng năm
và dẫn các em đi ăn thức ăn Việt Nam. Các con của Anh đã lớn và không còn học ở Trường Việt Ngữ
nữa nhưng vẫn hàng tháng đến phụ Anh tổ chức sinh nhật cho các em.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn được phụ giúp Anh ở lớp. Đó không chỉ là cơ hội được chung tay
gìn giữ Tiếng Việt mà còn là cơ hội học thêm ở Anh rất nhiều về ngôn ngữ, kiến thức và quan trọng
nhất là học ở Anh TẤM LÒNG. Tôi xin thay mặt quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh
trường Việt ngữ Saddleback mến chúc Anh một mùa Xuân ấm nồng tình gia đình, một năm mới sức
khoẻ dồi dào, bình an và hạnh phúc.

Cô giáo Nguyễn Hương Giang
10 Năm dạy Việt Ngữ
Nguyễn Vỹ Diên Linh

Cô Nguyễn Hương Giang là cô giáo dạy giáo lý tại cộng đoàn Đức Mẹ Hằng
Cứu Giúp từ năm 1992 cho đến nay. Vào năm 2003, trường Việt ngữ Saddleback
mời gọi thêm thầy cô giáo mới vào giúp trường, cô Hương Giang đã mau mắn
đáp lại lời mời ấy, và đã trở thành cô giáo tận tuỵ dạy tiếng Việt cho các em trong
suốt mười năm qua.
Cô đã nhận dạy lớp mẫu giáo từ ngày ấy đến bây giờ. Các em học sinh ở tuổi
này cần được sự dạy bảo và chăm sóc đặc biệt, để các em không thấy bỡ ngỡ với
trường lớp mới. Với tính tình hoạt bát, nhanh nhẹn và luôn yêu thương giúp đỡ
mọi người tận tình, các em học trò nhỏ rất gần gũi và thương cô, thương nhất là sau giờ dạy, các em
nhỏ chạy đến ôm cô chào ra về. Mười năm qua cô đã giúp không biết bao nhiêu em học sinh biết yêu
thích, và chăm chỉ học tiếng Việt. Những chữ cái tiếng Việt, những tiếng đánh vần A, B, C đầu đời, sự
chào hỏi lễ phép… đã làm nền tảng vững chắc cho các em tiếp bước trên con đường học tiếng Việt.
Cô tâm sự rằng: “Cô luôn ghi nhớ lời nhắn nhủ của Đức Cố Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Đại
Hội World Youth Day 1992, Denver: "Các con đừng bao giờ quên nguồn gốc của các con là người Việt
Nam, bao giờ tiếng Việt còn là người Việt còn tồn tại", đó là động lực giúp cô dấn thân dạy Việt ngữ
và kiên trì cho đến ngày hôm nay. Vào hè năm 2009, vì công việc, cô phải dọn xuống San Diego cư
ngụ, nhưng với tấm lòng yêu tiếng Việt, yêu công việc thiện nguyện trong vai trò giáo lý viên, yêu
thương các em, mà cuối tuần nào cô cũng lá\i xe đi rất xa để đến với trường, với các em.
Ngoài việc dạy Giáo lý và Việt ngữ tại Cộng đoàn nhà vào chiều Chúa Nhật, vào năm 2006 cô cũng
đã nhận lời các sơ giúp dạy Giáo lý tại Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang ở Santa Ana vào chiều thứ
bảy. Cô đã quên dành thời gian cho riêng mình mà dấn thân và dành trọn thời gian rãnh rỗi cho công
việc thiện nguyện. Với tấm lòng yêu thương trẻ em một cách rất đặc biệt, cô là một thành viên tích cực
trong nhóm bảo vệ thai phụ và thai nhi. Cô luôn nhẫn nại, chịu khó giúp các người mẹ cứu sống những
thai nhi vô tội; giúp đỡ họ từ vật chất lẫn tinh thần, hạnh phúc của cô cũng chính là những nụ cười hạnh

phúc của những người đã từng được cô giúp đỡ: từ những cụ già neo đơn, những người bệnh tật, cho
đến những em bé được cứu sống, được cất tiếng khóc chào đời.
Trường Việt ngữ Saddleback rất hân hạnh được có một cô giáo kiên nhẫn, hiền lành, và nhiệt thành
như cô Hương Giang. Trường cũng xin nhân dịp này tỏ lòng tri ân đến với cô trong những đóng góp
lớn lao mà cô đã dành cho trường. Nguyện xin Thiên Chúa Tình Yêu luôn ban cho cô được bình an
trong tâm hồn, và sức khoẻ để cô cùng đồng hành với chúng em trong việc dạy dỗ các em học tiếng
Việt và văn hoá nước nhà. Cám ơn cô đã luôn trao tặng cho đời những cánh hoa thơm nồng hương yêu

Thầy giáo Nguyễn Quý Huy
12 Năm dạy Việt Ngữ
Bùi Thành Tâm

Thầy Nguyễn Quý Huy là thầy giáo dạy lớp 3 của trường Việt Ngữ Saddleback
trong hai năm nay. Thầy được sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, bố mẹ thầy ghi danh
cho thầy học Việt Ngữ năm lên sáu tuổi, là một trong số những học trò giỏi của
trường, chăm học, đến lớp đúng giờ. Sau khi học hết chương trình Việt Ngữ của
trường, thầy Huy đã tình nguyện đến phụ giáo giúp trường từ năm 2005, và trở
thành giáo viên chính thức của trường từ năm 2010 cho đến nay. Thầy rất tận tụy,
chăm chỉ và vui vẻ, thầy dành nhiều giờ giải thích tường tận cho các em chưa
thông thạo tiếng Việt. Thầy được quý thầy cô trong trường quý mến và các
em học sinh rất ngưỡng mộ.
Thầy Huy tốt nghiệp từ trường đại học UCI vào năm 2011 với bằng cử nhân hóa học và văn bằng sư
phạm dạy vật lý, hóa học cũng tại trường đại học UCI năm 2012. Sau khi tốt nghiệp thầy là substitute
teacher những trường trung học ở Capistrano Unified School District. Thêm nữa, thầy là thầy giáo
substitute chính môn khoa học (science) của trường Tesoro High School. Thầy cũng đã dậy kèm toán
và khoa học tại Orange County Scholastic Academy. Hiện tại, thầy Nguyễn Quý Huy đang là Giáo
Viên chính thức của trường Capistrano Valley High School ở thành phố Mission Viejo với hai môn
chính là Chemistry và Physics, dạy học sinh từ lớp 10 đến lớp 12. Thầy đã chọn cho mình một ngành
nghề, một hướng đi rõ ràng, một tương lai tốt đẹp đang nở rộ trước mắt của một chàng trai trẻ. Đó là
nghề Sư Phạm hay còn gọi nôm na là nghề “gõ đầu trẻ”. Thầy dùng toàn thời gian cho việc giảng dạy ở
trường, với mục đích giúp ích cho xã hội Hoa Kỳ trên mảnh đất tạm dung. Cuối tuần thầy còn dành
thời gian của thầy cho việc truyền đạt lại Tiếng Việt Mến Yêu mà thầy đã ký cóp trong thời gian niên
thiếu của thầy. Học sinh lớp 3 của trường Việt Ngữ Saddleback rất hãnh diện, rất vui khi được làm học
sinh trong lớp của thầy. Tôi cũng có cơ may phụ giúp với thầy trong vai trò phụ giáo, trong suốt hai
năm làm việc chung, tôi chưa thấy thầy xin nghỉ dạy ngày nào, nắng cũng như mưa, tuần nào cũng đến
trường. Thầy rất vui vẻ, điềm đạm, hiền lành, hay cười to tiếng mỗi khi gặp chuyện vui. Có lần tôi bảo:
“Huy này, sự nghiệp có rồi, có…nghĩ …đến việc lập gia đình không, cũng tới tuổi cập kê rồi
đấy”. Huy cười to sảng khoái, mặt đỏ rần lên và cũng đùa lại: “Cô giúp con đi”….

Ngoài việc là một thầy giáo, thầy còn đàn piano rất giỏi, và là người đàn chính cho hai ca đoàn tại
cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp từ nhiều năm qua. Thầy thích chơi tennis, bowling, và bóng rổ.
Nguyện vọng của thầy là phụ giúp các em học sinh mở mang kiến thức khoa học, và trau dồi tiếng Việt
Nam. Trường Việt Ngữ Saddleback rất vinh dự và ghi nhận những đóng góp tích cực của thầy trong 10
năm qua.
Nhân dịp kỷ niệm mười năm thầy Huy đã gắn bó với trường Việt Ngữ Saddleback, thân chúc thầy
được nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc, bình an trong cuộc sống, thành công trên mọi phương diện theo
ước nguyện của thầy

Cô giáo Trần Quỳnh Anh
10 Năm dạy tiếng Việt
Nguyễn Vỹ Diên Linh

Trường Việt Ngữ Saddleback xin hân hạnh giới thiệu đến quý thầy cô: cô Trần
Quỳnh Anh là cô giáo Việt Ngữ 10 năm được Vinh Danh trong Xuân Giáp Ngọ năm
nay.
Năm 2004, Cô Quỳnh Anh đưa các cháu đến chịu phép Rửa Tội tại cộng đoàn Đức
Mẹ Hằng Cứu Giúp và được một cô giáo Việt Ngữ mời làm thủ qu và giúp lo thức
ăn và nước uống cho các em. Cô vui vẻ nhận lời ngay. Cô chia sẻ: cô rất hân hạnh
được giúp trường trong suốt 10 năm qua với ba vị hiệu trưởng: thầy Kiều Công
Thắng, thầy Phạm Quốc Định, và cô Cao Cẩm Vân.
Cô Quỳnh Anh là một người tận tụy, hăng say, chịu khó, làm việc hết mình để lo cho trường và cho
các em học sinh. Cô chăm chút thay đổi món ăn hàng tuần cho các em. Điểm đặc biệt nhất về cô là cô
luôn niềm nở, vui tươi với nụ cười trên môi. Dù là một người có địa vị ngoài xã hội nhưng cô rất khiêm
nhường. Cô không những đã đóng góp công sức cho trường mà còn âm thầm giúp trường thêm trong
nhiều chi phí sinh hoạt ngoài giờ học như những buổi tiệc Tạ n, những buổi pinic của trường. Cô có
mặt hầu như hàng tuần ở trường, không những thế, Mr. Terri chồng của cô cùng sánh vai với cô để
giúp trường nữa. Hàng năm, vào buổi tiệc cám ơn thầy cô là cả gia đình cô: chồng, ba người con, em
gái, em rễ, đến giúp trang hoàng, chuẩn bị cho buổi tiệc rất chu đáo, đẹp, và ý nghĩa.
Thầy cô và các em học sinh Trường Việt Ngữ Saddleback xin tỏ lòng tri ân đến những đóng góp lớn
lao mà cô đã dành cho trường. Cám ơn Mr. Terri đã luôn sát cánh bên cô để giúp trường. Thầy Cô giáo
trường Việt Ngữ Saddleback mến chúc gia đình cô luôn được bình an, dồi dào sức khoẻ, và phúc lộc
tràn đầy trong năm Giáp Ngọ

