
 

 

 

Sáng ngày Chúa Nhật 15-9-2013 tại Đền Thánh Đức Mẹ La 

Vang Las Vegas đã hân hoan khai mạc lớp học Việt ngữ thật 

tươi vui nhưng không kém phần long trọng, với những mục 

đích:  

 

1. Mục Đích: 

 

a) Mục đích gần: Dạy các con em thuộc gia đình Kitô hữu 

hiếu học để hiểu, nói ngôn ngữ Việt Nam (tiếng Việt) từ 

trình độ vỡ lòng đến căn bản và sẽ nâng lên các trình độ cấp 

cao hơn sau này. Lớp sơ khởi gồm tiến đến khả năng đọc, 

viết, nói cơ bản. 

 

b) Mục đích xa: Hướng dẫn các con em ý thức bảo tồn ngôn 

ngữ và văn hóa VN ở hải ngoại, hướng dẫn và giúp các con 

em triển khai, phát triển đến trình độ khá hơn trong tương lai 

để các con cháu từ đó tự nghiên cứu thâm sâu hơn vào kho 

tàng văn hóa, văn chương, cả phạm vi tôn giáo, triết học. 

 

Trong tương lai xa, các em sẽ có khả năng sáng tác, hoàn 

thiện các danh từ và hàn lâm ngôn ngữ Việt để tu chỉnh 

ngôn ngữ Việt đang thoái hóa trong nội địa trong hơn bảy 

thập niên qua, dưới chế độ Cộng sản tại VN. 

 

2. Kế Hoạch: 

 

Từ ngày thành lập Đền Thánh Mẹ La Vang, cha Chánh Xứ 

và cha sáng lập Đền Thánh đã có ý hướng bằng mọi cách 

giúp dạy tiếng Việt cho các con cháu. Sau bao nhiêu sắp 

xếp, trong sự eo hẹp vật, tài, nhân lực thì khóa đầu tiên Việt 

ngữ đã được khai giảng vào năm 2004 tại Đền Thánh. 

 

Kết quả rất tốt đẹp. Từ đó, cha Chánh Xứ kế tiếp Giuse 

Đồng Minh Quang đã liên tục đẩy mạnh phong trào học Việt 

ngữ qua nhiều khóa kế tiếp. Lớp khai giảng hôm nay là khóa 

của năm 2013-2014 cũng nằm trong kế hoạch phát triển hữu 

ích đó. 

 

Trong tương lai, cha Chánh Xứ còn cố gắng lo tu bổ các 

phương tiện, phòng ốc, lớp học và tiện nghi cho các em hơn, 

để có thể mở rộng ra các lớp cao hơn. 

 

3. Tổ Chức: 

 

Vấn đề tổ chức không phải dễ dàng gì. Từ lúc manh nha ý 

niệm về nhu cầu học hỏi cho con em đến con đường thực 

hành (nói vắn tắt chỉ có ba chữ “dạy Việt ngữ” mà biết bao 

chuyện nhiêu khê phải giải quyết từng bước một trong đầu 

các linh mục trách nhiệm, lúc nào cũng đầy ắp bao nhiêu 

công chuyện phải làm (ví dụ như Đại hội Đức Mẹ La Vang 

sắp tới). 

 

Tức là Cha và Ban giáo huấn phải lần lượt trả lời, giải quyết 

các chữ sau đây: what, why, when, where, who and how? 

 

 

 

Nghĩa là: Làm cái gì? Dạy học - Tại sao phải dạy học? Vì 

nhu cầu cấp thiết của con em chúng ta. Khi nào? Thời gian 

nào mở lớp được thuận tiện? Ở đâu? Học ở đâu? Trường lớp 

ra sao? Ai? Ai đứng ra dạy dỗ? Ai được đi học? Dạy học 

cách nào? Bắt đầu từ trình độ nào? Và dạy ra làm sao? Giáo 

trình theo mẫu nào? Lấy ở đâu? 

 

4. Phối Hợp: 

 

Như thế là tạm giải quyết các vấn đề trên đã khó lắm rồi. 

Bây giờ vị linh mục cần phải cố gắng sắp xếp sau thánh lễ, 

kêu gọi sự hợp tác, ý thức trách nhiệm (sự cần thiết học Việt 

ngữ) của các bậc phụ huynh học sinh để họ ý thức tầm quan 

trọng của vấn đề và sốt sắng gởi con em đến học. 

 

Đến lớp rồi, ngoài các Cô giáo giảng bài ra, còn ai là phải 

kêu gọi đến để bảo vệ an toàn cho các em (thí dụ khi ra 

chơi), ai chăm sóc giải quyết các vấn đề y tế (đau ốm, ói 

mửa, bệnh tật bất thần), giải trí (có vui mới học mau giỏi), 

các vụ xung đột (gây cải, đánh lộn vv...) và nhiều vấn đề 

khác nữa như chuyên chở, ăn uống vv.... Thí-dụ: nếu có phụ 

huynh rất muốn con em mình đi học, nhưng quá bận 

việc làm, không thể chở các em đến lớp, thì nhà trường có 

nên phối hợp ra sao để giúp đưa các em đến trường vv.... 

 

5. Điều Hành: 
 

Vị linh mục điều hành tổng quát việc dạy Việt ngữ. Ban 

Giám hiệu, thầy Cô gồm có những ai, khả năng dạy học, 

chương trình học ra sao, thời khóa biểu, giờ học, giờ chơi, 

giờ giải trí, giải lao, ăn uống (các em mau đói bụng). Rồi 

trường lớp, bàn ghế , sách vở, tài liệu, dụng cụ, giáo cụ vv... 

 

Hiện nay, Đền Thánh Mẹ La Vang quá bận rộn trong công 

việc tổ chức Đại Hội Đức Mẹ La Vang sắp tới, thế mà từ 

chú Ziao, chú Công, chú Huân Đại Diện Cộng Đoàn, cô 

giáo Mai, cô giáo Lan, cô Hương, cùng các Sơ Dòng Mến 

Thánh Giá Gò Vấp vv.... đã phải xắn tay áo vào kêu gọi phụ 

huynh học sinh tổ chức đem con em đến trường càng nhiều 

càng tốt (vì tình thương Chúa), đúng giờ, đúng nội quy điều 

hành của Nhà trường. Thật là những tình nguyện viên đầy 

lòng mến Chúa, yêu người, chỉ vì Chúa và vì tương lai con 

em chúng ta. 

 

6. Kiểm Soát: 

 

Học xong một khóa thì phải đem ra xét nghiệm kết quả thế 

nào, rút ưu khuyết điểm từ các khoá trước, để bổ sung khai 

triển tốt hơn các khóa sau. Biểu dương những thành tích tốt 

và khích lệ những con em còn non kém, chậm chạp. Các bậc 

phụ huynh học sinh cũng cần góp một bàn tay vào việc dạy 

dỗ các con cháu cho mau tiến bộ. Như ở trong nhà nên bảo 

nhau thực tập tiếng Việt, xem Tivi đài Việt ngữ, mua sách 

cho con em đọc thêm (như những truyện hoạt hình thiếu 

Khai Mạc Lớp Việt Ngữ tại Đền Thánh Đức Mẹ La Vang 



nhi). Có thể sử dụng các chương trình tiếng Việt trên tivi, 

computer, Iphone, Ipad vv...kể cả xem phim ảnh đứng đắn 

có phụ đề Việt ngữ. Đây đại khái là những phương cách hữu 

hiệu giúp cho con em ham học hơn, mau tiến bộ hơn vậy. 

 

Kết Luận:  
 

Hôm nay thật là ngày trọng đại cho Đền Thánh Đức Mẹ La 

Vang, cha Chánh Xứ, Ban Giáo học, Đại Diện anh Huân, 

anh Ziao, các Sơ, các Cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh 

nhìn các con cháu hớn hở đến trường, thật là cảm động (có 

đứa nhỏ bé còn níu áo Mẹ). Cô giáo Mai, cô giáo Lan và các 

cô giáo khác đã được sự ủy nhiệm của Thánh Ý Chúa và 

Cha Xứ đã long trọng khai giảng lớp học. Cô Mai đã sơ lược 

trình bày quá trình, kết quả các khóa học, chào mừng khóa 

mới, phát bằng tưởng lục cho các em giỏi, khá. Cô giáo Lan 

đã trình bày nội quy nhà trường, nhắc nhở và kêu gọi sự hợp 

tác chân tình của các phụ huynh học sinh. Cha Xứ ,dù rất 

bận rộn (họp sắp tới) cũng đến có đôi lời huấn thị cho con 

em, khuyến khích việc học hành. Chú Stephen, vị khách dự 

thính, cũng có đôi lời nói về nguồn gốc quốc ngữ và tầm 

quan trọng của việc học tiếng Việt, nhắn nhủ các bậc phụ 

huynh nên đem con em đến trường. Châm ngôn nên nhớ là: 

“Tiếng Việt còn, người Việt còn” đừng lúc nào quên. 

 

Viết cho báo Hiệp Nhất tại Las Vegas, NV 

Trần Stephen 

 


