Một Chút Kỷ Niệm

T

hời gian trôi qua nhanh quá, thấm
thoát mà đã gần 25 năm rồi...một
khoảng thời gian không đủ dài,
nhưng cũng đủ để làm cho tôi có dịp nhớ lại những
kỷ niệm mà mình đã đi qua và hướng về tương lai
tiếng Việt của con em mình nơi hải ngoại.
Mùa hè năm 1992, các anh chị em trong Cộng
Đoàn nhà được mời gọi tham dự khoá Tu Nghiệp Sư
Phạm để chuyển tiếp và thành lập Ban Điều Hành
mới của trường, tôi nghĩ đó chính là cơ hội, một dịp
may để mình có thể góp một àn tay vào cộng
tác...điều gọi là "Bảo tồn văn
hoá Việt" và hơn thế nữa, đó là
cơ hội ph c v , gi p các em
Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu
Giúp. Vì thế, tôi theo lời mời gọi
và cùng với các anh chị trong
Cộng Đoàn đi tham dự khoá
học. Mặc dù tôi chưa iết như
thế nào? Tuy có lo lắng xen lẫn
lo sợ, suy nghĩ không iết mình
có làm được gì không? Nhưng
tôi quyết định cứ đi...tất cả đều
phó thác vào sự quan phòng của
Thiên Chúa.
Ch ng tôi tham dự khoá Tu
Nghiệp Sư Phạm ở Riverside.
Khoá học gồm 3 ngày ăn ở
không cần phải lo vì an t chức
đã lo rất chu đáo ch cần c
gắng học tập cho t t thôi. Khoá học rất đông thầy cô
tham dự, có nhiều thầy cô còn rất trẻ về từ các Cộng
Đoàn ở khắp nơi.
Ch ng tôi cùng học h i và chia sẻ kinh nghiệm, có
cả những lớp thực tập nữa, mặc dù đ i với tôi mọi
việc như mới ắt đầu. Thật không ngờ, tôi đã học h i
được rất nhiều kiến thức, những kinh nghiệm
ích
từ cách soạn ài cho các em, cách chấm điểm, cách
dùng từ cho đ ng, thu thập những cách đánh vần căn
ản, th ng nhất v.v...Từ đó tôi thấy tự tin hơn, ớt lo

Mai Mỹ Thuận
sợ hơn để có thể điều hành một lớp học.
Sau 3 ngày học tập trở về, tôi đã sẵn sàng trở
thành "Cô Giáo". Tôi ch mu n thực hiện được ước
mơ làm sao để ảo tồn tiếng mẹ đẻ nơi xứ người và
tôi đã tham gia vào việc giảng dạy tiếng Việt cho các
em trong Cộng Đoàn. Đều đặn m i cu i tuần, tôi và
các con đến trường Việt ngữ. Những năm đầu mẹ dạy
lớp nào thì con học lớp đó...Thời gian cứ thế trôi qua,
ao nhiêu thăng trầm của cuộc s ng đến rồi lại đi, có
l c vui, cũng có khi uồn, có l c thấy mệt m i chán
chường...nhưng tôi nhất định không chịu thua, vẫn
tiếp t c công việc mà mình ưa thích
(vì tôi đã học h i được những tinh
thần dấn thân ph c v từ những thầy
cô khác và quý ph huynh luôn ên
cạnh nâng đỡ và khích lệ tinh thần cho
tôi).
Thấm thoát 3 năm trôi qua, ngẫm
nghĩ lại những khuôn mặt thầy cô thân
quen của các trường Việt Ngữ, có
người đã ra đi Thầy Mai Viết Hiếu
là cựu hiệu trưởng của TVN
Saddleback cũng đã về với Ch a!
Nhân đây xin dành giây ph t thinh
lặng, lắng động tâm hồn thắp nén
hương lòng nghiêng mình thành kính
chào thầy với lòng "cảm ph c" và
" iết ơn." Trở về với hiện tại, mặc dù
công việc ận rộn thế nào chăng nữa, tôi và quý thầy
cô TVN Saddle ack vẫn không ngần ngại hy sinh
thời gian cu i tuần của mình đến trường dạy tiếng
Việt cho các em, để các em có thể nói chuyện với
ông à, cha mẹ các em ằng tiếng Việt, để các em
hiểu thêm về cội nguồn của mình. Mặc dù các em
sinh ra ở Mỹ, lớn lên trên đất Mỹ, nói tiếng Mỹ,
nhưng vẫn còn mang trong mình dòng máu Việt
Nam, vẫn da vàng, tóc đen (đó là câu tôi thường nói
và dạy ảo các con cháu ở nhà). Vì thế tôi luôn luôn
c gắng dạy cho các em iết về quê hương Việt Nam,

những phong t c tập quán, những lời hay ý đẹp, ca
dao t c ngữ, hiểu, nói và viết được tiếng Việt mặc dù
rất khó khăn cho các em vì các em hiểu tiếng Việt rất
ít.
Với khả năng hạn hẹp của tôi, hy vọng s gi p ích
cho các em phần nào và tôi cũng hãnh diện vì đã
đóng góp một ch t cho trường Việt Ngữ Saddle ack.
Tôi thầm nghĩ, để ảo tồn tiếng Việt và duy trì Văn
Hoá Việt cho con em ch ng ta ở Hải Ngoại là n
phận chung của mọi người. in ph huynh hãy chung
vai, góp sức cùng với thầy cô ch ng tôi gi p cho các
em trong việc ảo tồn và phát huy Văn Hoá Dân Tộc,
để thực hiện tâm niệm của ch ng ta là "Tiếng Việt
còn, người Việt còn, nước Việt còn."
Nhân dịp mừng kỷ niệm 3 năm trường Việt

Ngữ Saddle ack, tôi thay mặt các em của trường gởi
lời cám ơn chân thành đến quý thầy cô đã và đang
tiếp t c ph c v cho trường Việt Ngữ một cách nhiệt
tình và hăng say. Kính ch c quý thầy cô, quý ph
huynh và tất cả các em học sinh được tràn đầy Hồng
n Thiên Ch a, xin Ngài an sự khôn ngoan, ình
an, sức kh e và lòng hăng say trong tinh thần dấn
thân ph c v để ch ng ta cùng nhau duy trì ảo tồn
ngôn ngữ Việt cho các thế hệ mai sau.

