Lá Thư Chủ Tịch Cộng Đoàn
Thân chào cô Hiệu Trưởng, quý Thầy Cô, quý em Phụ Giáo và các em học
sinh Trường Việt Ngữ Saddleback,
Tôi xin thay mặt Ban Chấp Hành Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trân
trọng gửi lời chúc mừng đến Ban Điều Hành, quý Thầy Cô, quý em Phụ Giáo
và các em học sinh trường Việt Ngữ Saddleback nhân dịp kỷ niệm 30 năm
thành lập. Đây quả là một thành tựu lớn lao và là niềm tự hào của quý Thầy Cô
và của cả Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Qua 30 năm xây dựng, cải tiến, không ngừng đổi mới và phát triển, trường
đã lớn mạnh, ngày càng vững chắc về mọi mặt. Ban Điều Hành đã tập hợp được
một đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm với tấm lòng tận tụy và thương yêu
các em; cùng với các em phụ giáo và sự hỗ trợ của nhiều phụ huynh. Với
phương thức chú trọng dạy cho các em căn bản ngôn ngữ tiếng Việt và lễ nghĩa:
“Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn,” đã giúp cho quý thầy cô và học trò đạt được nhiều thành tích đáng khen ngợi qua
những kỳ thi do Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt ngữ Nam Cali tổ chức như: Bé Vui Bé Học, Thi Chính Tả,
Giải Trưng Vương. Chính vì thế, mà Trường Việt Ngữ Saddleback đã được quý phụ huynh của các em học sinh
tin cậy, yêu mến và nâng đỡ trong suốt 30 năm qua.
Ba mươi năm là một chặng đường dài đầy khó khăn và thử thách, nhưng với sự kiên trì, lòng yêu thương,
phấn đấu và tình đoàn kết của quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh nên Trường Việt Ngữ
Saddleback ngày càng lớn mạnh. Các em học sinh sau khi tốt nghiệp cũng đã trở lại trường làm phụ giáo, thầy
giáo và mai sau sẽ nối tiếp truyền thống tốt đẹp này. Tôi rất cảm phục những tấm lòng hy sinh thời gian và tâm
huyết của quý thầy cô, luôn tận tụy với trách nhiệm là người thầy cô không chỉ dạy chữ mà còn dạy cho các em
nhân cách tốt đẹp và mai sau giúp ích cho xã hội.
Một lần nữa, tôi xin thay mặt Ban Chấp Hành Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, kính chúc Ban Điều
Hành Trường Việt Ngữ Saddleback, quý Thầy Cô, quý Phụ Huynh, các em Phụ Giáo và gia đình các em học
sinh luôn được nhiều sức khoẻ, hạnh phúc, thành công và tiến triển trong mọi lãnh vực.

Thân mến,
Nguyễn Viết Lân
Thay mặt Ban Chấp Hành
Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

