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Cô Trần Bích Phượng bắt đầu tham gia giảng dạy ở Văn Lang từ năm 2003. Cũng như nhiều thầy cô 
ở Văn Lang khác, ban đầu cô đưa con đến trường để học tiếng Việt, dần dần cô mến trường lớp và 
ở lại với Văn Lang cho đến nay. Mặc dù con cái đã trưởng thành và không còn đi học nữa, cô vẫn 
gắn bó với Văn Lang vì cô cho rằng việc dạy tiếng Việt cho các em học sinh ở hải ngoại là một điều 
rất cần thiết để các em không quên nguồn gốc và trau dồi thêm tiếng mẹ đẻ của mình.  Các con cô 
dù đã học đại học nhưng cả hai cháu đều rất giỏi tiếng Việt. Cô tâm sự “ngoài ra những sinh hoạt học 
đường, những tình cảm thân thương gần gũi của các thầy cô và phụ huynh đã cho tôi có một cảm 
giác rất ấm áp và vui tươi khi đến trường.” 
 
Là cô giáo với tình tình vui vẻ và năng động, cô Phượng luôn được học sinh và đồng nghiệp ở Văn 
Lang yêu mến. Cô đã từng phụ trách những lớp nhỏ cho đến những lớp lớn ở Văn Lang như lớp 5 
hiện giờ.  Cô dành nhiều thì giờ soạn bài cho các em, luôn tìm tòi và áp dụng những cách giảng bài 
sinh động để các em thích thú học tiếng Việt. Ngoài việc giảng dạy tiếng Việt, cô còn tham gia Ban 
Điều Hành Văn Lang và là Trưởng Ban Sinh Hoạt trong nhiệm kỳ hiện tại.  Dưới sự dẫn dắt năng nổ 
và nhiệt tình của cô Phượng, Văn Lang không chỉ là nơi cho các em học tiếng Việt, mà còn là nơi để 
các em sinh hoạt và yêu mến thêm nền văn hoá của mình qua các hoạt động ngoại khoá và văn 
nghệ trong các dịp lễ Trung Thu, Tết, và trong các sinh hoạt cộng đồng.  
 
Ngoài việc giảng dạy mỗi tuần ở Văn Lang, cô Phượng còn tham gia tích cực các hoạt động của 
Hiệp Hội Người Việt San Diego.  Cô là cô MC duyên dáng và quen thuộc trong chương trình Bé 
Ngoan Bé Đẹp hàng năm ở Hội Chợ Tết San Diego.  
 
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang xin chân thành cảm tạ cô Trần Bích Phượng vì những đóng góp liên 
tục không ngừng nghỉ của cô trong công việc trau dồi văn hoá và tiếng Việt cho thế hệ trẻ Việt Nam ở 
hải ngoại trong suốt 15 năm qua.  


