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Cali chiều 15 tháng 2, 2017 

                                                          Gia đình Huy, Hoa, Timothy và Emily 

 

     Nhận được email của Cô Hiệu Trưởng Đặng Mỹ Hạnh báo cho biết: Trường Việt Ngữ Saddleback sẽ tổ chức 

lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, nhắc nhở gia đình chúng tôi nhớ lại 16 năm về trước, vào tháng 8 năm 2001.  

 

     Lần đầu tiên chúng tôi ghi danh cho cháu Timothy vào học lớp 2 trường Việt Ngữ Saddleback. Sau đó 4 

năm, vào năm 2005, chúng tôi lại ghi danh cho cháu Emily vào học lớp Mẫu giáo. Thời gian thấm thoát đã gần 

16 năm trôi qua, mới ngày nào Emily lên 2 mà nay cháu đã 18 tuổi rồi. Nhà thơ Thế Lữ có viết hai câu thơ nói 

về cái thủa ban đầu: “Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.” 

 

     Là phụ huynh của hai cháu đã nhiều năm học hỏi và tham gia 

vào trường Việt Ngữ, Chúng tôi xin tri ân và cảm tạ quý thầy cô 

đã kiên trì dấn thân trong nhiều năm dạy dỗ với mục đích để bảo 

tồn tiếng Việt cho các cháu. Nhớ lại câu chuyện Đức cố Hồng Y 

Nguyễn Văn Thuận đã kể lại cho nhà văn Quyên Di, Ngài nhấn 

mạnh "Người Việt Nam mà không nói được ngôn ngữ của đất 

nước mình thì cũng không phải là người có căn tính của người 

Việt Nam." Ngài thuật lại ngày kia có một vị linh mục người Mỹ 

đến thăm một gia đình Việt Nam, người mẹ đang bận rộn làm 

cơm để đãi khách nhưng đứa con cầm cuốn sách chạy xuống bếp 

hỏi mẹ, người mẹ rửa tay lên ngồi với con ngay. Cha ấy nói: “Lạ 

quá, tại sao mà chị lại rửa tay và bỏ bếp như vậy để lên nói 

chuyện với đứa con của chị ” Chị ấy thưa với cha người Mỹ: 

Con là người Việt Nam sống ở đây. Hôm nay, con của con chạy 

xuống hỏi con trong cuốn sách này nói đến “từ Nam Quan cho 

đến Cà Mau”. Cháu hỏi Nam Quan và Cà Mau là cái gì  Bởi vì 

cháu hỏi về đất nước của con, nên con phải rửa tay và dừng công 

việc bếp núc ngay để giải thích cho cháu; nếu con không làm 

ngay thì lần sau cháu sẽ không hỏi con nữa.  

 

     Ước gì câu chuyện trên nhắc nhở chúng ta, là những phụ huynh cần phải ý thức để cộng tác với quý thầy cô 

trong công việc dạy dỗ tiếng Việt cho con cháu chúng ta. 

 

     Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Việt Ngữ Saddleback, gia đình chúng tôi xin chân thành gởi đến 

Cô Hiệu Trưởng và quý Thầy cô lời chúc mừng rất thắm thiết. Chúng tôi cũng không bao giờ quên được món 

nợ ân tình của quý Thầy Cô đã giúp cho hai cháu trong nhiều năm học và hiểu biết cội nguồn. 


