Cô Lê Hằng – Cô giáo Tiêu Biểu
Niên khóa 2010 - 2011

Nguyện xin Tình Yêu Thiên Chúa luôn gìn giữ và
ban cho cô nhiều sức khỏe để cô tiếp tục dấn thân trong
môi trường Việt ngữ và những sinh hoạt Cộng đồng
nhiều nhiều năm nữa.

Nguyễn Vỹ Diên Linh
Trường Việt Ngữ Saddleback
niên khóa 2010 - 2011 đã chọn
cô Lê Hằng là cô giáo Xuất
Sắc. Cô đã ghi danh tình
nguyện dạy Việt Ngữ tại
trường từ năm 2004 cho đến
nay. Mặc dù cô đến Mỹ từ rất
sớm và học ở trường Mỹ từ
Junior High, nhưng cô đã sớm nhận thức rằng: “Là
người Việt Nam thì không thể không nói và viết được
tiếng Việt”. Vì thế, cô đã dấn thân dạy tiếng Việt hầu
mong ước nguyện của mình được thực hiện.
Cô là một cô giáo rất hiền và có giọng nói nhỏ nhẹ,
khoan thai. Các em học sinh đã học qua lớp của cô đều
rất quý mến cô. Vì công việc của cô tiếp xúc và sinh
hoạt với các Giáo sư và học sinh mỗi ngày nên cô hiểu
thêm môi trường giáo dục và đem kinh nghiệm giúp
cho cộng đồng người Việt. Cô đã từng dạy các lớp từ
lớp Mẫu Giáo, lớp 1, lớp 5 và lớp 7; không những chỉ
dạy cho các em biết đọc, biết viết tiếng Việt, cô luôn
giải thích cho các em lớp lớn hiểu về lý do vì sao ông
bà, cha mẹ phải bỏ quê hương ra đi. Cô luôn mong ước
có một ngày đất nước Việt nam được tự do, thanh bình,
cô sẽ có dịp trở về thăm quê hương và dạy tiếng Anh
cho các trẻ em ở quê nhà.
Dù cuộc sống hằng ngày thật bận rộn, nhưng hàng
tuần cô đến lớp dạy rất đều đặn. Ngoài ra, cô còn âm
thầm và tích cực trong các sinh hoạt của nhà thờ, cộng
đồng Công Giáo: dạy Giáo Lý, tham gia các đoàn thể
công giáo tiến hành, đem Mình Thánh Chúa cho người
già và bệnh nhân ở các Viện dưỡng lão và nhà thương;
giúp cho Orange County Food bank đóng thức ăn khô
vô hộp cho người nghèo và người già; giúp cho nhóm
Việt Respect Life cứu mạng thai nhi, giúp cho các bà
mẹ bảo tồn sức khỏe để giữ bào thai và sau khi sanh
con. Dù cô rất khiêm nhường không dám nhận danh
hiệu “Giáo Viên Xuất Sắc” nhưng cô thật xứng đáng để
được khen tặng.

Cô Nguyễn Lan Anh – Cô giáo
Tiêu Biểu Niên khóa 2012 – 2013
Cô Nguy n Lan nh đến giúp
trường Việt Ngữ addleback
được 7 năm. Những ngày tháng
trước khi vào giúp trường, cô có
hai cháu: yan và Darin, cô ghi
danh cho cháu yan học tiếng
Việt, Darin c n nhỏ nên chưa đi
học. Giờ Việt Ngữ khoảng một
tiếng đồng hồ, cô thường ngồi ngoài e để đợi đón cháu
yan, vì cô không cùng đạo Công Giáo nên các cháu
chỉ đến trường học tiếng Việt. Khi cháu Darin đến tu i
đi học, cô ghi danh cho cháu học tiếng Việt và cô c ng
nhận lời mời để vào trường giúp. Cô chia sẻ: “Mình rất
quý các em và cảm thấy rất vui khi giúp được các em
học tiếng Việt. Hơn nữa việc mình dạy cho các em c ng
là cơ hội cho mình trau dồi và gìn giữ tiếng Việt”.
Cô t m niệm rằng: “Các em biết tiếng Việt và truyền
thống d n tộc rất quan trọng vì các em không những
cần biết nguồn gốc của mình mà c n phải tự hào và tự
tin nữa. Trên thực tế và tương lai, biết thêm một ngôn
ngữ sẽ giúp các em rất nhiều trong việc làm và đời
sống”.
Cô luôn trăn trở khi dạy tiếng Việt, khó khăn cô
không ngại nhưng cô chỉ ngại các em nhàm chán rồi
nản học tiếng Việt. Cô phải ngh ra cách giảng dạy khác
nhau để giúp các em th ch thú và hăng hái học bài
hơn. Ngoài ra cô c n là trưởng ban lo về sách giáo
khoa.
Thầy cô và các em học sinh Trường Việt Ngữ
addleback in cám ơn cô Lan nh đã hy sinh rất nhiều
thời gian để giúp trường và tận tu giảng dạy cho các
em. Thầy Cô giáo trường Việt Ngữ addleback mến

chúc cô và gia đình luôn được hạnh phúc, may mắn, và
vạn sự như ý trong năm

Thầy Nguyễn Quý Huy
Thầy giáo Tiêu Biểu
Niên khóa 2013 – 2014
Thầy Nguy n Quý Huy
được chọn là thầy giáo tiêu
biểu của trường Việt Ngữ
Saddleback trong năm 2013 2014. Thầy Huy sinh trưởng
tại Mỹ, bố mẹ thầy Huy ghi
danh cho thầy học Việt ngữ
năm lên 6 tu i. Sau khi học hết
chương trình Việt ngữ của trường, thầy Huy đã tình
nguyện đến làm phụ giáo giúp trường từ năm 2005, và
trở thành thầy giáo chính thức của trường từ năm 2010
cho đến nay.
Là một trong những học trò giỏi của trường, và là
một thầy giáo phụ tận tu , chăm chỉ, và vui vẻ; thầy
được quý thầy cô trong trường rất quý mến, và các em
học sinh rất ngưỡng mộ. Thầy dạy lớp Mẫu Giáo từ
năm 2010 đến 2012, và hiện tại thầy đang dạy lớp 4.
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 c ng tại trường Đại Học
UCI năm 2012. Hiện tại, thầy là substitute teacher ở
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 c ng đang dạy kèm toán và khoa học tại
Orange County Scholastic Academy. Ngoài việc là một
thầy giáo trong xã hội Hoa Kỳ, một thầy giáo tiếng Việt
gương mẫu, thầy c n đàn piano rất giỏi và là người đàn
ch nh cho hai ca đoàn tại cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu
Giúp từ nhiều năm qua. Thầy th ch chơi tennis,
bowling, và bóng r . Nguyện vọng của thầy là phụ
giúp các học sinh mở mang kiến thức khoa học và trau
dồi tiếng Việt Nam.
Thầy chia sẻ: “thầy cảm thấy rất là th ch thú khi hướng
dẫn các em đánh vần và ghép vần trong tiếng Việt, thầy
luôn muốn giúp các em vui vẻ và hoà đồng cùng nhau

trau dồi tiếng Việt”. Thầy còn tâm sự thêm: “Khi nói
tiếng Việt ở nhà, thầy cảm thấy tình cảm của thầy đối
với gia đình, nhất là bà ngoại (người đã dạy tiếng Việt
cho thầy ở nhà) thật là gần g i. Vì yêu mến tiếng Việt
và quê hương Việt Nam, thầy muốn theo gót các thầy
cô giáo dạy tiếng Việt lại cho các học sinh thế hệ sau
này”.
Trường Việt ngữ Saddleback rất vinh dự và ghi nhận
những đóng góp t ch cực của thầy trong nhiều năm
qua. Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ban cho
thầy tình yêu quê hương Việt Nam không biết mệt mỏi
qua môi trường Việt ngữ, sức khoẻ, c ng như những
thành công trong cuộc sống.

Cô Vũ Tuyết Linh – Cô giáo Tiêu
Biểu Niên khóa 2015 – 2016
Trường
Việt
Ngữ
Saddleback rất hân hạnh giới
thiệu đến quý Cộng đoàn: cô
V Tuyết Linh là cô giáo Tiêu
Biểu của trường năm 2015 2016.
Cô Tuyết Linh tình nguyện
vào trường dạy tiếng Việt cho các em vào năm 2009, cô
đã dạy qua lớp Một và lớp Hai. Cô rất vui vì đã được đi
học những khoá Tu Nghiệp Sư Phạm do Ban đại Diện
các Trung Tâm Việt Ngữ miền Nam Cali t chức vào
dịp Hè hàng năm và đã học được nhiều điều b ch đem
về truyền đạt cho các em. Cô Tuyết Linh là cô giáo rất
từ tốn, nhã nhặn, luôn quan t m giúp đỡ mọi người và
hăng say trong công việc chung không những của
trường Việt ngữ mà còn của Cộng đoàn nữa. Cô là một
người mẹ gương mẫu, ngoài việc chăm lo cho gia đình
và hai cháu L , Lộc, cô còn là Hội phó Hội các Bà Mẹ
Công Giáo.
Với mong muốn bảo tồn tiếng Việt, muốn giúp cho
các em đọc, viết và nói tiếng Việt nên sự quyết tâm và
thời gian hy sinh của cô đã giúp các em rất nhiều.
Trong thời gian dạy, cô rất vui khi thấy các em l phép
hơn, chăm ngoan học tiếng Việt, đọc và hát những bài

hát Tết, hát trong ca đoàn Giới Trẻ, đọc Thánh Thư rõ
ràng hơn. Cô rất vui khi tâm sự: “Cô thấy các em siêng
năng học tiếng Việt hơn. Một vài em vì bị bịnh phải
nghỉ học, không làm bài Kiểm Tra được, thì tuần sau đó
các em đến trường sớm và hỏi cô để làm lại bài Kiểm
Tra". Cô luôn mong ước được khỏe mạnh để dạy các
em lâu dài. Sở thích của cô là nấu ăn, nhất là nấu những
món chồng và các con thích.
Quý thầy cô và các em học sinh trường Việt ngữ
Saddleback hết l ng cám ơn cô về sự ân cần, hy sinh
giúp trường ngày một vững mạnh và dạy dỗ các em
ngày một tiến bộ. Mong ước cô gắn bó với trường thêm
nhiều năm nữa. Nguyện Chúa Xuân ban cho Cô và gia
đình một năm mới tràn đầy hồng n Chúa, được sức
khỏe dồi dào, an khang và hạnh phúc.

Cô Cao Cẩm Vân – Cô giáo Tiêu
Biểu Niên khóa 2016 – 2017
Khi đưa các cháu đến học
tiếng Việt, cô Cẩm Vân nhận
thấy trường và các em rất cần
sự tiếp tay và giúp đỡ trong
nhiều sinh hoạt; nên vào năm
2009, cô đã mau mắn xin vào
giúp thầy cựu Hiệu trưởng
Phạm Quốc Định và được
thầy nhờ ngay công việc làm Giám Thị cho các em. Tuy
làm Giám Thị nhưng cô không nề hà bất cứ công việc
gì các thầy cô nhờ giúp hay các em cần đến sự giúp đỡ.
Trường Việt Ngữ Saddleback lại may mắn có thêm
cô Cẩm Vân, một bông hoa tươi thắm với tính tình hoạt
bác, nhanh nhẹn, cởi mở và vui vẻ cộng với tinh thần
phục vụ hăng say của cô đã giúp ch rất nhiều cho
trường. Vào trường, cô chưa có dịp dạy các em học
nhưng cô lại có dịp dấn thân rất nhiều trong Ban Điều
Hành để cộng tác với các thầy cô giúp trường thăng tiến
và phát triển. Hai năm sau khi thầy cựu Hiệu Trưởng
Định vì công việc và thay đ i chỗ ở nên không còn tiếp
tục giúp trường trong vai trò Hiệu Trưởng nữa. Thầy
Định dời đi để lại cho thầy cô, phụ huynh và các em
một sự luyến tiếc thì may thay, với lòng nhiệt thành của
cô Cẩm Vân và sự tín nhiệm của quý thầy cô nên cô

Cẩm V n đã "gồng mình" nhận trách nhiệm mới trong
vai trò Hiệu Trưởng. Cô đã là Hiệu Trưởng của trường
hai nhiệm kỳ: 2011-2013 và 2013-2015.
Trong thời gian làm Giám Thị và đặc biệt làm Hiệu
Trưởng cô đã giúp điều hành và giúp trường có những
bước tiến mới như T chức chương trình mừng Xuân
cho các em, tạo được sự gắn bó giữa phụ huynh học
sinh với thầy cô, tiếp tục khuyến kh ch và đưa các em
dự thi chương trình Bé Vui Bé Học, đưa các em dự
chương trình Giỗ Hai Bà Trưng, t chức bán hàng gây
quỹ cho trường tại hội chợ Tết Trung Thu, đưa các em
tham gia chương trình tiếng Việt Mến Yêu, t chức Hè
Gặp Gỡ cho quý thầy cô và gia đình để tạo sự gần g i
và thân thiện...không những cô có tài lãnh đạo lại còn
biết nấu ăn rất ngon, biết múa hay, giọng hát ngọt ngào,
và đặc biệt cô là Hoa Hậu cô Giáo Việt ngữ năm 2015
nữa. Niên khoá 2016-2017 cô muốn tạm nghỉ trong vai
trò Hiệu trưởng nên cô nhận dạy lớp Mẫu Giáo.
Ngay từ những ngày đầu cô vào giúp trường với ước
muốn đóng góp một phần thời gian của mình để giúp
Cộng đoàn, hội đoàn, đoàn thể mà cô thấy thích hợp
nhất lúc đó là Trường Việt ngữ, và hơn thế nữa cô
không muốn thấy con em mình mất gốc, không nói
được tiếng Việt. cô ngh rằng đó chỉ là ước muốn "đơn
giản", nhưng trải qua 9 năm hy sinh và đóng góp thời
gian, công sức ước muốn "đơn giản" của cô đã góp
phần cho trường thêm khởi sắc, cho các em thêm tự tin
và cố gắng học tiếng Việt và cho quý phụ huynh tiếp
tay với trường nhiều hơn. Ngày đầu cô có cái duyên đến
với trường trong Ban Điều Hành thì giờ đ y, khi là một
cô giáo giảng dạy các em tại lớp cô càng mang trong
lòng những nỗi trăn trở lớn lao hơn là làm sao để các
em th ch thú hơn khi học tiếng Việt và hơn hết là mong
muốn giúp các em biết nói, viết, đọc và hiểu tiếng Việt
một cách trôi chảy và luôn khắc ghi trong tim các em là
người Việt Nam, biết yêu quê hương, để mai sau khi
lớn lên, khi đã thành công trên ứ người các em không
quên cội nguồn của mình và giúp cho quê hương Việt
Nam được tươi sáng.
Thầy cô trường Việt ngữ Saddleback, phụ huynh và
các em học sinh xin tri ân những đóng góp và hy sinh
của cô cho trường. K nh chúc cô và gia đình một năm
Đinh Dậu được tràn đầy hồng ân Chúa, sức khoẻ dồi
dào, luôn tươi trẻ và có nhiều niềm vui.

