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Tôi đã ghi danh tình nguyện dạy Việt ngữ tại Trường Việt Ngữ Saddleback từ năm 2004 cho
đến nay. Vì sau khi ghi danh cho hai con tôi học Việt ngữ, rồi nhận thấy nhu cầu cần phụ giúp
các thầy cô, nên thay vì ra về thì tôi đã ở lại lớp học, tiếp tay với thầy cô hướng dẫn con em
mình và dần dà làm quen với việc giảng dạy. Mặc dù tôi đến Mỹ từ rất sớm và học ở trường Mỹ
từ Junior High, nhưng tôi đã nghĩ rằng: “Là người Việt Nam thì không thể không nói và viết
được tiếng Việt.” Vì thế, đây là nguyên nhân tôi đã dấn thân dạy tiếng Việt hầu mong ước
nguyện của mình được thực hiện.
Sau một thời gian 2 năm (2012 - 2014) tôi tạm nghỉ dạy vì bận việc gia đình, lo cho phu quân
phục hồi lại sức khoẻ sau cơn mổ rất trầm trọng và nguy hiểm. Cảm tạ Chúa đã đáp lời và nhờ
các thầy cô thêm lời cầu nguyện nên anh Linh đã bình phục rất mau chóng. Đến niên khóa
2015, cô Mỹ Hạnh mời gọi tôi trở lại dạy vì có thầy xin nghỉ hưu. Cùng với lòng yêu mến các
em tôi trở lại sau một thời gian vắng bóng. Tôi rất vui được đóng góp một bàn tay trong việc
thiện nguyện, chính nhờ cơ hội này tôi nhớ về quê hương, kỷ niệm cho cuộc sống hiện tại và
trau dồi thêm tiếng Việt rất là hữu ích cho cuộc sống ở hải ngoại. Vì việc truyền đạt lại ngôn
ngữ, phong tục, truyền thống và văn hóa Việt Nam không chỉ là một niềm vui mà còn là một
vinh dự.
Năm nay tôi phụ trách lớp 1B, hằng tuần tôi đều soạn bài đầy đủ, chu đáo, thêm nhiều chi
tiết thích hợp với nội dung bài dạy và khi đứng lớp tôi đã cố gắng chọn lựa nhiều phương pháp
thích hợp để giảng giải thật rõ ràng, giúp học sinh dễ hiểu và dễ nhớ bài. Vì ước mong của tôi là
tiếng Việt được phổ biến rộng rãi để các em thuộc thế hệ trẻ tham gia thật đông, để duy trì và
gìn giữ nền văn hoá Việt tại hải ngoại. Có như vậy người Việt mới tự hào không quên nguồn
cội và giữ được bản sắc đặc biệt nơi xứ người.
Công việc của tôi hằng ngày tại Trường Đại Học, tôi có cơ hội được tiếp xúc và sinh hoạt
với các giáo sư và học sinh, nhờ vậy tôi hiểu thêm môi trường giáo dục và đem kinh nghiệm
giúp cho cộng đồng người Việt. Theo tôi thì tiếng Việt cần phải được duy trì vì là tiếng mẹ đẻ,
hầu giúp cho tương lai của các em học hỏi thêm được ngôn ngữ Việt là điều rất đáng quí. Vì là

người Việt Nam tại hải ngoại, muốn giữ cho tiếng Việt được trong sáng thuần chất, thì mỗi
người Việt cần phải thương yêu ôm trọn vào lòng, gìn giữ tiếng mẹ đẻ như báu vật của cha ông
để lại và có bổn phận truyền lại cho con cháu ngàn đời sau.
Tôi 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, tôi luôn giải thích cho các em hiểu về lý do vì sao ông bà,
cha mẹ phải bỏ quê hương ra đi. Tôi thiết nghĩ các bậc phụ huynh, bằng tất cả những kiến thức
và hiểu biết của mình về đất nước và con người Việt Nam chúng ta hãy quan tâm hơn, dành
nhiều thời gian hơn cho con em của mình để truyền đạt và giúp cho thế hệ trẻ hiểu đầy đủ và
đúng về tổ tiên và cội nguồn dân tộc.
Tôi sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa
bằng tất cả nhiệt huyết, luôn đồng hành
và giúp các em hiểu đúng hơn không chỉ
về tiếng Việt mà còn về những gì liên
quan đến đất nước và con người Việt
Nam. Tôi luôn mong ước có một ngày
đất nước Việt Nam được tự do, thanh
bình, tôi 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 hằng tuần tôi đều cố gắng
đến lớp dạy đều đặn. Ngoài ra, tôi cũng
tham gia trong các sinh hoạt của nhà
thờ, cộng đồng Công Giáo Mỹ và Việt
Nam, dạy Giáo Lý, tham gia các đoàn
thể công giáo tiến hành, Thừa Tác Viên
Thánh Thể cho nhà thờ Mỹ, 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 đồ ăn khô vô trong hộp cho người
nghèo và người già, giúp cho nhóm Việt
Respect Life cứu mạng thai nhi và giúp
cho các bà mẹ bảo tồn sức khỏe để giữ
bào thai và sau khi sanh con.
Nguyện xin Tình Yêu Thiên Chúa luôn gìn giữ và ban cho các thầy cô có nhiều sức khỏe và
bình an để mọi người có thể tiếp tục dấn thân trong môi trường Việt ngữ nhiều nhiều năm nữa.

