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Nhận được tin buồn 
 
 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HĨNH ẢNH SINH HOẠT VĂN LANG:  
 

    
             Khai giảng Khóa Hè, ngày 9/7/2011                                 Lớp Cấp 1 – Do cô Trang phụ trách 

                                       
                                                                                              Học sinh Văn Lang trong buổi sinh hoạt  
                                                                                         Tết Trung Thu 08/ 2010 do HHNV tổ chức 

Tiếng Việt Còn, Nước Việt Còn, Người Việt Còn 
[Trang 1/3] 

 
 

THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG 
 

● Tu Nghiệp Sư Phạm Kỳ 23 đã được 
Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ 
tổ chức thành công tại Quận Cam vào 
tháng 8/2011, với sự diện diện của 
240 khóa sinh. Xin vào trang mạng 
www.ttvn.org để biết thêm chi tiết.    

● Giải thưởng Học Sinh Gương Mẫu 
2011 do Ban Đại Diện Các Trung Tâm 
Việt Ngữ và Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt 
tổ chức tại Quận Cam.  Hạn chót nộp 
đơn: 30/9/2011.   Xin vào trang mạng  
www.ttvn.org hoặc www.hungsuviet.us 
để biết thêm chi tiết. 

THÔNG BÁO VĂN LANG 
 

●  Văn Lang sẽ nghỉ học ngày 3 tháng 9, 2011 nhân dịp Lễ 
Lao Động của Hoa Kỳ.   Trường sẽ mở cửa và tiếp tục hoạt 
động vào ngày thứ bảy, 10 tháng 9 năm 2011. 
 

●  Kính mời phụ huynh tham gia Sinh hoạt Tết Trung Thu toàn 
trường từ 10 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa ngày 10 tháng 9, 
tại hội trường Văn Lang.  Chương trình gồm có múa lân, thi 
xếp lồng đèn, sinh hoạt tập thể, văn nghệ học sinh, đố vui có 
thưởng cho phụ huynh và học sinh, giải khát nhẹ.  
 

●  Văn Lang sẽ tham gia giúp vui văn nghệ trong buổi sinh 
hoạt cộng đồng Tết Trung Thu tại thư viện Linda Vista do Hiệp 
Hôi Người Việt tổ chức, từ 5 giờ chiều đến 10  giờ tối ngày 10 
tháng 9. 2011.   Mong quý phụ huynh có mặt đông đủ để 
khuyến khích và cổ võ cho các em. 

Sinh Hoạt Trung Thu: 
Hàng năm, Văn Lang 
vẫn thường xuyên tích 
cực tham gia sinh 
hoạt Tết Trung Thu, do 
HHNV tổ chức, với mục 
đích giúp vui văn nghệ 
cho cộng đồng người 
Việt, và cũng để kết 
chặt tình hữu nghị 
giữa Văn Lang, phụ 
huynh học sinh, và 
các hội đoàn bạn tại 
San Diego.  Đây cũng 
là một dịp tốt để các 
em học sinh được học 
hỏi những phong tục 
tập quán Việt Nam, và 
đồng thời để tham gia 
sinh hoạt văn hóa giải 
trí vui chơi lành mạnh 
mỗi mùa Trung Thu về. 

http://www.ttvn.org/
http://www.ttvn.org/
http://www.hungsuviet.us/
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Khóa Tu Nghiệp Sư Phạm Kỳ 23 tại Quận Cam  
                          (Ngày 12-14 Tháng 8 năm 2011) 
 

 
 

 
 

 
                  Thi đua văn nghệ giúp vui tối thứ bảy 13/8/2011 
                           Hoạt cảnh của nhóm “Vạn Kiếp” 

Tiếng Việt Còn, Nước Việt Còn, Người Việt Còn 
[Trang 2/3] 

 

Một nhóm gồm 8 thầy cô trong Ban Giảng Huấn 
Văn Lang San Diego đã tham gia khóa Tu Nghiệp 
Sư Phạm Kỳ Thứ 23, từ 12 tháng 8 đến 14 tháng 8 
năm 2011, do Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt 
Ngữ Nam Cali tổ chức tại thành phố Westminster, 
Quận Cam với chủ đề “Lòng yêu nước của người 
Việt Nam trong thi ca qua các thời đại”. 
 

Trong 3 ngày huấn luyện tại Quận Cam, tuy thời 
gian ngắn ngủi nhưng các thầy cô đã học hỏi và 
thu thập được nhiều kinh nghiệm giảng dạy Việt 
Ngữ của các bậc giảng viên đàn anh tại Quận Cam.   
 

Qua kỳ tu nghiệp này, các Thầy Cô Văn Lang SD 
đã được dịp học hỏi những đề tài thật phong phú 
và hấp dẫn như Cách ráp vần, Cách điều hành lớp 
học, Tiếng Việt hay-Tiếng Việt dở, Từ loại và loại từ, 
Cách dùng từ ngữ, Cách rèn luyện trí nhớ, v..v…  và 
nhất là Lòng yêu nước chống ngoại xâm của dân 
Việt qua các tác phẩm văn học của nước nhà.     
 

Các thầy cô sẽ đem những kinh nghiệm học hỏi 
được để áp dụng tại ngôi trường Văn Lang chúng 
ta, và hy vọng sẽ tiếp tục tu chỉnh việc giảng dạy 
Việt Ngữ cho các em ngày càng hoàn hảo hơn. 
 

Ngoài việc học hỏi, các thầy cô còn tham gia thi 
đua văn nghệ.  Tổng cộng gồm 4 giải thưởng, và 
tất cả 4 giải thưởng này đều có phần đóng góp 
đắc lực của các thầy cô Văn Lang San Diego: 
 

 ● Hạng nhất - nhóm Sóc Sơn - cô Bảo 
 ● Hạng nhì  - nhóm Mê Linh - cô Vân Bùi 
 ● Hạng ba - nhóm Bạch Đằng - cô Trang 
 ● Hạng khuyến khích - nhóm Vạn Kiếp – thầy Duy 
 

Bên trái là một vài hình ảnh sinh hoạt trong chuyến 
đi Tu Nghiệp Sư Phạm vừa qua. 

Sinh Hoạt Sắp Tới: 
 

● 10/09/2011:  Sinh hoạt Tết Trung Thu                             
● 24/09/2011:  Buổi học cuối cùng của Khóa Hè                
● 01/10/2011:  Nghỉ giữa khóa 
● 09/20/2011:  Nghỉ giữa khóa 
● 15/10/2011:  Khai giảng khóa Thu 

● 29/10/2011:  Sinh hoạt Halloween 
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              Bayside Community Garden Project – Vườn Cây Cộng Đồng 
                        Sơ đồ bố trí của “Vườn Cây Cộng Đồng” tại sân trường Văn Lang 

 
 

 

 
 

      

                                 Thầy Quân, vài em học sinh Văn Lang, cùng các thành viên trong hội đoàn bạn khu Linda Vista  
                             đang làm công tác xây dựng “Vườn Cây Cộng Đồng” tại Bayside, do Nissan Foundation tổ chức (05/2011) 
 
 

 
 
 

Tiếng Việt Còn, Nước Việt Còn, Người Việt Còn 
[Trang 3/3] 

 

Thầy Quân đã và đang đại 
diện Văn Lang  hợp tác với 
Bayside trong kế hoạch cải 
cách vùng đất trống tại 
Bayside thành một vườn cây 
rau cải “organic”.  Mục đích là 
tạo cho Bayside có được một 
môi trường tốt đẹp và lành 
mạnh hơn.  Đồng thời cũng để 
khuyến khích mọi người trong 
cộng đồng cùng nhau chú 
trọng việc ăn uống dinh 
dưỡng. chăm lo giữ gìn sức 
khỏe cho cá nhân, gia đình, 
và tập thể. 
 

Như chúng ta cũng nhận thấy 
qua, khung cảnh vòng quanh 
sân trường tại Bayside trong 
vài tháng gần đây đã được 
thay đổi và cải tiến rất  nhiều.   

CẦN THIỆN NGUYỆN VIÊN   
TTVN Văn Lang cần thiện nguyện viên giúp đỡ trong các sinh hoạt văn 
hóa của trường với mục đích tiếp tục duy trì ngôn ngữ và văn hóa Việt 
Nam tại hải ngoại. Nếu quý vị có nhã ý giúp đỡ, xin liên lạc Ban Điều Hành 
Văn Lang để góp phần hoàn thành công tác xã hội đầy ý nghĩa này. 
 

Điện Thư:  info@van-lang.org 
Thư Tín:     PO Box 712544, SD, CA 92171 
Hiệu Trưởng:  Thầy Duy (858) 603-7678 
HP Giám Học:   Thầy Lộc (619) 471-2242 
HP Điều Hành:    Cô Vân (858) 761-3698 

Hy vọng trường Văn Lang sẽ có một môi trường sinh hoạt tốt và lành mạnh hơn cho con em chúng ta, khi kế 
hoạch này được hoàn tất một ngày gần đây trong tương lai. 

mailto:Admin@van-lang.org
mailto:Admin@van-lang.org
mailto:info@van-lang.org

