Các thầy cô và học sinh Văn Lang San Diego đã có nhiều sinh hoạt bận rộn suốt năm 2006. Các sinh hoạt của
trường vẫn luôn trong khuôn khổ những chỉ tiêu do Ban Ðiều Hành và Giảng Huấn đề ra: (1) Tạo môi trường
lành mạnh, vui tươi cho các em học sinh tham gia việc trau dồi tiếng Việt và đóng góp vào các công tác xã hội
cộng đồng. (2) Phổ biến, quảng bá về Trung Tâm Văn Lang hầu khuyến khích phụ huynh, học sinh cùng góp
tay với các thầy cô trong sứ mệnh giữ gìn và phát huy ngôn ngữ và nề nếp Việt tại nước ngoài. Sau đây là một
số các sự việc tiêu biểu liên quan đến sinh hoạt học đường và cộng đồng của trường trong năm qua:
Hội chợ Tết Bính Tuất 2006. Trung Tâm Văn Lang đã tham dự cả hai hội chợ [do Tổng Hội Sinh Viên Việt
Nam Nam Cali tổ chức tại Vận động trường Qualcomm và do Hiệp Hội Người Việt San Diego tổ chức tại khuôn
viên Thư viện Linda Vista]. Ngoài gian hàng quảng cáo và trò chơi, các em học sinh và nhân viên trường đã đắc
lực góp phần trình diễn văn nghệ, thi đua trẻ em mặc quốc phục đẹp, v.v.
● Cũng tại các hội chợ Xuân, Văn Lang San Diego đã phân phát miễn phí Đặc san Văn Lang - Xuân Bính Tuất
để làm phương tiện thông tin, quảng bá những hoạt động của trường. Tờ Đặc san được ra mắt sau vài năm vắng
bóng nhờ hoàn toàn vào những quảng cáo ủng hộ của phụ huynh và thân hữu Văn Lang. Trung Tâm Văn Lang
xin nhân đây chân thành cảm ơn sự giúp đỡ thiết thực của quý thân chủ quảng cáo, giúp cho tờ báo được thành
hình mà không chạm vào ngân sách điều hành của trường vốn dĩ luôn eo hẹp.
● Sau việc thành công ra số báo Xuân, Trung Tâm Văn Lang đã chính thức đề cử cô Lưu Thùy Vân làm Trưởng
ban Báo chí và Tu thư – chức vụ bị khiếm khuyết mấy năm nay vì thiếu nhân lực. Trong năm, trường cũng đề
cử cô Lê Ngọc Mỹ điền khuyết chức vụ Thủ Quỹ quan trọng.
● Tại Ðại hội và tiệc Tân niên của các thầy cô giáo miền Nam California hôm 12 tháng 2, Trung Tâm Văn Lang
đã chọn thầy Tôn Thất Duy làm Giảng viên xuất sắc trong năm của trường. Mời độc giả đọc trong số báo này
vài lời giới thiệu xứng đáng về thầy Duy. Sang năm mới 2007, chắc chắn chúng ta lại sẽ được biết về một giảng
viên xứng đáng khác [theo yêu cầu của Ban Ðại Diện các TTVN bầu cho một người mới mỗi năm].
● Cùng trong tiệc Tân niên, các em học sinh Văn Lang đã không ngại đường xa lên Orange County góp phần
văn nghệ với phần múa của đội lân tí hon Văn Lang và các màn ca vũ được các thầy cô và quan khách tham dự
Ðại hội nhiệt liệt tán thưởng.
● Trung Tâm Văn Lang đã có địa chỉ trên mạng [domain name, do thầy Trần Ðức Việt bảo trợ] từ nhiều năm
qua, nhưng vẫn “vô gia cư” cho đến năm nay mới chính thức lên “mạng lưới toàn cầu”. Nhân đây, TTVN Văn
Lang xin ghi công hai cô Thùy-Dung và Thùy-Vân đã làm “quản gia” [webmasters] cho trang nhà Văn Lang, và
tri ân anh chị Võ Tuấn Kiệt đã giúp tài chánh đưa trang nhà lên mạng. Mời quý khách vào thăm
http://www.van-lang.org để theo dõi tin tức, hình ảnh sinh hoạt cập nhật nhất về trường và các lớp.
● Trung Tâm Văn Lang – San Diego đã hoàn tất năm học 2005-2006 với buổi lễ mãn khóa hôm 10 tháng 6,
2006. Ðây là năm thứ 23 sinh hoạt liên tục của trường. Chúng ta có thể cùng tự hào về những nỗ lực kiên trì
bền bỉ của quý phụ huynh, các em học sinh và các thiện nguyện viên Văn Lang qua những năm tháng, và tin
tưởng hy vọng sẽ tiếp tục con đường duy trì tiếng Việt tại hải ngoại cho thế hệ sau.
● Trại Hè Văn Lang đã được tổ chức thành công tại trại Cedar Grove trên núi Palomar hôm cuối tuần 23-25
tháng 6. Ðây là dịp ngắn ngủi để các thầy cô và một số phụ huynh, học sinh được “nghỉ hè” vì, khác với đa số
các TTVN, Trung Tâm Văn Lang – San Diego sinh hoạt quanh năm với ba khóa học [Hè, Thu và Xuân] và các
thầy cô chỉ có 2, 3 tuần nghỉ giữa mỗi khoá.
●

Lại một mùa Xuân xa xứ. Ngoài những tiết mục văn nghệ mừng Xuân, Trung Tâm Văn Lang đã cố gắng hoàn
thành tờ báo Xuân Đinh Hợi. Những sinh hoạt trong năm qua, những bài thơ văn không chuyên của thầy cô, và
những bài tập làm văn ngây thơ dí dỏm của các em đã được ghi lại trong Đặc San Mừng Xuân Đinh Hợi. Lời
văn của các em tuy đơn sơ nhưng do chính tay các em viết, là tấm lòng yêu tiếng mẹ của các em, và cũng là kết
quả của thầy cô giảng dạy. Báo Xuân sẽ được kính biếu tới tất cả mọi người như chút kỷ niệm đầu Xuân.
Nhân dịp đầu Xuân Đinh Hợi 2007, Văn Lang kính chúc quý phụ huynh, các thầy cô tình nguyện và các em học
sinh một mùa Xuân và năm mới an lành, hạnh phúc, thịnh vượng và tiến bộ.

Thân ái,
Ban Biên Tập Văn Lang
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