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Niên Học Mới 2018-2019 
Đầu năm 1984, để đáp ứng nhu cầu dạy dỗ con em Việt 
Nam tại San Diego không quên ngôn ngữ và nề nếp Việt, 
một số hội viên của Hội Phụ Huynh và Giáo Chức Việt Nam 
tại San Diego đã đứng ra thành lập Trung Tâm Việt Ngữ Văn 
Lang. Từ đó đến nay TTVN Văn Lang vẫn liên tục hoạt động, 
là ngôi trường Việt Ngữ lớn nhất và lâu đời nhất ở San 
Diego. 

Mục tiêu của Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang là dạy cho con 
em đọc và viết thông thạo tiếng Việt, hiểu biết văn học 
nghệ thuật Việt Nam, và hun đúc tâm hồn Việt nơi các em 
để làm nền tảng xây dựng những gia đình và cộng đồng Việt 
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Ban Điều Hành 

Hiệu Trưởng: Dương Thanh Phong  
Hiệu Phó Điều Hành: Trần Đức Việt 
Hiệu Phó Giám Học: Nguyễn Thùy 
Trang   
Trưởng Ban Tài Chánh/Thủ 
Quỹ: Nguyễn Phượng Bảo 
Trưởng Ban Tu Thư/Tổng Thư 
Ký: Nguyễn Ánh Nguyệt  
Trưởng Ban Sinh Hoạt/Văn 
Nghệ: Trần Bích Phượng 

Ban Giảng Huấn 

Bùi Vân-Khanh  
Cao Mạnh Chinh 
Cao Vũ Tuyết-Nghiêm 
Dương Thanh Phong  
Lê Ngọc Mỹ  
Lê Thúy Vi  
Lê Tường Vi  
Lưu Quốc Doanh 
Lưu Thùy Vân  
Nguyễn Phượng Bảo  
Nguyễn Xuân Hồng  
Nguyễn Ánh Nguyệt  
Nguyễn Thùy Trang 
Nguyễn Ngọc Trinh 
Phạm Tánh  
Phạm Phú Trí 

BẢN TIN VĂN LANG 
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Diego - Est. 1984 



Niên Khoá 2018-2019  Bản Tin Số 1 September 20, 2018

Nam đoàn kết vững mạnh tại Hoa Kỳ, cùng chuẩn bị căn 
bản cho những lớp người trẻ về xây dựng quê hương Việt 
Nam tự do trong tương lai. 

Văn Lang San Diego hiện có khoảng 130 em học sinh theo 
học từ cấp Mẫu Giáo cho đến cấp 7, dưới sự dìu dắt của ban 
Giảng Huấn khoảng 20 thầy cô đều làm việc tự nguyện 
không lấy thù lao. Đặc biệt năm nay Văn Lang dọn về hoạt 
động tại cơ sở mới của Thrive Public Schools tại 2202 
Comstock Street, trường lớp vừa xây xong rất hiện đại, 
khang trang và rộng rãi. 

Ngoài chương trình Việt Ngữ, các em còn được hướng dẫn 
các chương trình văn hóa và nghệ thuật Việt Nam. Văn Lang 
còn chú trọng đến việc đức dục theo tinh thần "Tiên học lễ, 
hậu học văn" nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và bổn 
phận của các em đối với gia đình, học đường, cộng đồng và 
xã hội. Học sinh Văn Lang luôn đóng góp vào các sinh hoạt 
cộng đồng ở San Diego như Trung Thu, Tết Nguyên Đán. 
Các em cũng tham gia vào các hoạt động ở Nam Cali như 
Giải Học Sinh Sinh Viên Gương Mẫu, chương trình Tiếng Việt 
Mến Yêu của đài truyền hình SBTN và đạt được nhiều thành 
tích rất đáng khích lệ.  

Qua 34 năm hoạt động, Văn Lang đã đào tạo nhiều thế hệ 
học sinh Việt Nam ở San Diego. Nhiều em học sinh Văn 
Lang giờ đã thành công, có nhiều địa vị trong xã hội, dù đã 
lớn đã có gia đình nhưng mỗi năm khi họp mặt gặp với các 
thầy cô vẫn cúi đầu chào hỏi bằng tiếng Việt. Có em dù sinh 
ra ở Mỹ học tiếng Việt ở Văn Lang, khi lớn lên học đại học 
xong đi làm lại quay về Văn Lang dạy các em nhỏ, tiếp nối 
thế hệ đi trước. Hầu hết các thầy cô Văn Lang đều gắn bó 
với ngôi trường trên 10, 15, 20, thậm chí 30 năm. Nhiều 
thầy cô Hiệu Trưởng cũ của Văn Lang từ mấy chục năm qua 
vẫn còn sinh hoạt và đóng góp cho trường.  

Con đường dạy tiếng Việt cho thế hệ thứ hai ở hải ngoại lắm 
lúc cũng gian nan, nhưng may sao chân cứng đá mềm. Sở 
dĩ Văn Lang có được những hoạt động liên tục bền bĩ ấy là 
nhờ sự hy sinh vô bờ bến của các thầy cô đã bỏ bao công 
sức và thời gian để vun trồng cho thế hệ tương lai. Những 
hạt giống ấy giờ đã đơm hoa kết trái, và đó chính là phần 
thưởng tinh thần lớn nhất mà các thầy cô luôn trông đợi.   
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  Phạm Thị Kim Trinh 
  Phan Đặng Lộc   
  Tôn Thất Duy   
  Tôn Thất Quân 
  Trần Bích Phượng 
  Trần Đức Việt 
  Trịnh Tuyết Vân 

   

 Ban Phụ Huynh (PTA) 

  Ông Trí Lưu 
  Ông Khánh Hồ 


