Khi con lớn con muốn
thành bác sĩ. Con muốn
làm bác sĩ tại vì bác sĩ giúp
mọi người khỏe mạnh và
sống lâu. Khi người ta bị
bịnh, bác sĩ biết tại sao bị
bịnh. Bác sĩ cho người ta
uống đúng thuốc cho hết
bịnh. Bác sĩ cũng có thể
cứu sống người bịnh nếu
cần. Đặc biệt khi người bịnh là người trong gia
đình hoặc là bạn, nếu con là bác sĩ thì con sẽ hảnh
diện và vui lòng khi con giúp được họ. Nếu con
là bác sĩ, con giúp đỡ xã hội mình được tốt đẹp
nhiều hơn vì là người hữu dụng.

Khi con lớn con muốn trở
thành ca sĩ. Má con là ca
sĩ, con muốn làm giống
má. Ca sĩ phải hát hay.
Con phải thực hành hát
cho giỏi giống má con.
Con muốn làm ca sĩ tại vì
ca sĩ có nhiều tiền. Con
muốn cho tiền ba má và
gia đình. Con muốn làm ca sĩ tại vì con muốn
người ta nghe cái giọng của con.

Con phải học giỏi cho con làm ca sĩ, ba nói. Con
học giỏi ở trường. Con có nhiều A và một B.
Thầy và cô khen con. Ba má con được hãnh
Muốn trở thành bác sĩ thì con phải học giỏi cho diện.
nên con ráng học mỗi ngày. Khi con lớn lên, con
Phạm Thùy Trina
đi tìm trường thuốc giỏi để học. Con nghĩ là nếu
con muốn và có cố gắng thì con sẽ làm được.
Nguyễn Hồng Trinh Jennifer

Tr i è n
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang – San Diego chân thành cảm tạ các cơ sở thương
mại, hội đoàn, và quý vị ân nhân sau đây đã khuyến khích và giúp đỡ cho tờ báo
Xuân Đinh Hợi này được hình thành :
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Phụ huynh học sinh Nguyễn Hiếu (Lớp Một)
Phụ huynh học sinh Nguyễn Thảo (Lớp Một)
Phụ huynh học sinh Lê Jacqueline (Lớp Một)
Union Pharmacy
Ông Bà Bác Sĩ Võ Đình Đức
Ông Bà Bác Sĩ Nguyễn Thượng Trí
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Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang - San Diego xin kính chúc toàn thể quý ân nhân một
mùa Xuân Đinh Hợi và năm mới đầy hy vọng, an lành, hạnh phúc và thịnh vượng.
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