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H˜nh Ảnh Sinh Hoạt Văn Lang (2005-2006) 
 
Trong niên khóa 2005-2006 vừa qua, toàn thể 
học sinh, phụ huynh và giảng viên tại trường 
Văn Lang đã tích cực tham gia các chương 
trình giáo dục, văn nghệ, xã hội trong gia đình 
Văn Lang và bên ngoài cộng đồng.  Sau đây là 
những hình ảnh sinh hoạt đáng kể của TTVN 
Văn Lang trong năm vừa qua:  
 

Văn Nghệ Văn Lang trong buổi lễ tất 
niên của Gia Đình Y-Nha-Dược 

(14/01/2006) 
 

 
Vũ Khúc “Đón Xuân” 

Các em văn nghệ thiếu nhi Văn Lang đã góp phần 
giúp vui cho buổi tiệc tất niên của Hội Y-Nha-Dược 

tại khách sạn Double Tree, Mission Valley. 

 
 

Hội Chợ Tết Bính Tuất  
tại thư viện Linda Vista (29/01/2006) 

 

Em Jacqueline Lê (trái) và cô Trang 
(phải) trình diễn văn nghệ giúp vui 
phục vụ cộng đồng tại hội chợ Tết ở 
thư viện Linda Vista do Cộng Đồng 

Người Việt San Diego tổ chức. 
 

   
          Hội Chợ Tết Bính Tuất tại 
sân vận động Qualcomm (30/01/2006)

 

Các thầy cô Văn Lang và gia đình tại gian hàng trò chơi 
 ở hội chợ Tết do Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam  

Miền Nam Cali tổ chức. 
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H˜nh Ảnh Sinh Hoạt Văn Lang (2005-2006) 
 

Đoàn Múa Lân Thiếu Nhi Văn Lang 
 

Các em văn nghệ thiếu nhi Văn Lang 
 

 
Cô Phượng và cô Mỹ tham gia đóng góp hướng 

dẫn chương trình Thi Bé Ngoan Bé Đẹp tại hội chợ 
Tết Bính Tuất. 

  Cô Thảo và thầy Lộc trong Ban Giám Khảo cho 
cuộc thi Bé Ngoan Bé Đẹp. 

 
 

Đại Hội Thầy Cô 
tại Quận Cam (12/02/2006) 

Thầy cô Văn Lang và gia đình tại đại hội Thầy Cô. 
 

Cũng như mọi năm, Ban Đại Diện các trung tâm Việt 
Ngữ Nam Cali đã tổ chức buổi họp mặt các thầy cô 
vào đầu năm mới để tuyên dương những giảng viên 
tiêu biểu và những thiện nguyện viên đã phục vụ 
trung tâm hơn 10 năm.  Toàn thể TTVNVL San 
Diego rất hãnh diện tuyên dương thầy Tôn Thất Duy 
làm thầy giáo tiêu biểu cho niên khóa 2005-2006 vừa 
qua. 
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H˜nh Ảnh Sinh Hoạt Văn Lang (2005-2006) 
 

                                  Thu Âm bài hát  
                         “Việt Nam, Việt Nam” 

                  (23/04/2006) 
 

 

Thầy cô và phụ huynh thu âm bài hát “Việt Nam, 
Việt Nam” cho các em múa trong những buổi văn 

nghệ phục vụ cộng đồng. 

 
Đêm Văn Hóa 

tại Đại Học SDSU (05/05/2006) 
 

Vũ Khúc “Việt Nam, Việt Nam”, trình diễn tại 
Montezuma Hall, SDSU. 

‘ 

 
 

Picnic Xuân tại Mission Bay(13/05/2006) 
 
Picnic Xuân 2006 do các giảng viên Văn Lang tổ 
chức tại Mission Bay. vào thứ bảy 13/05/2006.  Các 
thầy cô, phụ huynh và học sinh đã tham dự thật đông 
và hăng hái trong những trò chơi vui nhộn như 
piñata, nhảy dây, chuyền bong bóng nước, bóng 
chuyền, thi nhảy bao bố, v.v.  Ngoài ra, các em còn 
được những quà khuyến khích nho nhỏ trong những 
trò chơi vui này. 
 

 
Các em chơi đánh piñata. 

 

Phụ huynh và các em chơi nhảy dây. 
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H˜nh Ảnh Sinh Hoạt Văn Lang (2005-2006) 
 

Các em lớn chơi Tournament Games 
 với cô Phượng. 

Các em nhỏ chơi chuyền bong bóng nước 
 với thầy Duy. 

Thầy cô, phụ huynh và các em nhỏ chia thành 
 ba đội thi đua nhảy bao bố. 

 

 
 

Lễ Mãn Khóa Cuối Năm tại 
Bayside Community (10/06/2005) 

 
Lễ bế giảng niên khóa 2005-2006 đã được tổ chức 
ngày 10/06/2006.  Buổi lễ rất thành công, mặc dù chỉ 
tổ chức thân mật trong giới học sinh, phụ huynh và 
thầy cô Văn Lang.   
 
Như thường lệ, sau buổi chào quốc kỳ, các em sắp 
hàng lãnh chứng chỉ và những học sinh xuất sắc được 
tuyên dương và nhận bảng danh dự và phần thưởng 
khuyến khích.  Buổi lễ được giúp vui bởi một chương 
trình văn nghệ hấp dẫn do các em học sinh đóng góp.  
Đặc biệt còn có phần phát thưởng riêng cho toàn thể 
đoàn Văn Nghệ và Đội Lân Thiếu Nhi Văn Lang, để 
khuyến khích các em đã hăng say tham gia rất nhiều 
hoạt động phục vụ cộng đồng trong suốt năm vừa 
qua.  Phần thưởng này do anh chị Trần Cao Độ 
Denny đã thương mến bảo trợ. 
 
Lễ mãn khóa đã được kết thúc bằng một buổi trà thân 
mật cho toàn thể tham dự viên. 
 

 
Múa Lân khai mạc buổi lễ mãn khóa 05-06. 
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H˜nh Ảnh Sinh Hoạt Văn Lang (2005-2006) 
 

Giới thiệu ban giảng huấn và ban điều hành VL. 
 

Lễ phát thưởng và chứng chỉ cho học sinh  
 

Em Lê Jacqueline và  Nguyễn Anh Khôi (Lớp MG) 
song ca bài “Cho Con”. 

 
Trần Nguyễn Ái-Vi (lớp MG) đơn ca bài “Ca Đời Vui”. 

 

 
Các em văn nghệ và đội Lân Thiếu Nhi Văn Lang lãnh phần 

thưởng do ông bà Trần Cao Độ bảo trợ. 
 

Trại Hè tại Palomar Mt. State Park  
(23-25/06/2006) 

 
Trại hè Văn Lang 2006 cho các thầy cô giáo thiện 
nguyện và gia đình đã được tổ chức cuối tuần từ thứ 
sáu, ngày 23 tháng 6, 2006 đến chủ nhật, ngày 25 
tháng 6, 2006 tại Cedar Grove group campsite trên 
núi Palomar.  
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H˜nh Ảnh Sinh Hoạt Văn Lang (2005-2006) 
 

Đại Gia Đình Văn Lang 
 

Các em nghe "Park Ranger" dạy về "Hiking Safety". 
 

Các thầy cô thiện nguyện và gia đình đi hiking, ngắm 
cảnh, chơi games và vui hưởng  những ngày cuối tuần 

an lành trên núi Palomar. 

Tu Nghiệp Sư Phạm (11-13/08/2006) 

 
Khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm kỳ 18 Hè 
2006 đã được Ban Đại Diện Trung Tâm Việt Ngữ 
Nam Cali tổ chức từ chiều thứ sáu ngày 11 tháng 8 
đến chiều chủ nhật ngày 13 tháng 8 năm 2006 tại 
Orange Coast College.  Năm nay chỉ có cô Mỹ và cô 
Vân đại diện Văn Lang San Diego đi tham dự.  Ngoài 
việc tham dự những lớp học thú vị, các thầy cô còn 
tham gia và mang về những giải thưởng thi đua báo 
chí và văn nghệ cho đội mình trong chuyến đi này. 

 

 
Cô Mỹ, thầy Doanh và cô Vân trong chuyến tu nghiệp 

giáo huấn kỳ 18 tại Quận Cam. 
 

 
175 giảng viên Việt Ngữ từ mọi nơi trên Hoa Kỳ tụ về  

tham gia khóa Tu Nghiệp Sư Phạm năm nay. 
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H˜nh Ảnh Sinh Hoạt Văn Lang (2005-2006) 
 

Hội Chợ Tết Trung Thu (06-07/10/2006) 

 
TTVNVL đã tham gia hội chợ Tết Trung Thu 
do Hiệp Hội Người Việt San Diego tổ chức 
ngày 06/10/2006  tại thư viện Linda Vista, và 
do Cộng Đồng Việt Nam San Diego tổ chức 
ngày 07/10/2007 tại trường trung học 
Crawford.  Đội văn nghệ VL đã hăng hái tham 
dự sinh hoạt thiếu nhi do Huynh Trưởng Đoàn 
Hướng Đạo San Diego Mai Quang Vinh hướng 
dẫn, và đồng thời cũng đóng góp hai tiết mục 
văn nghệ đặc sắc cho cộng đồng Việt Nam. 
 

Vũ Khúc “Rước Đèn Tháng Tám” tại thư viện 
 Linda Vista 

Vũ Khúc “Rước Đèn Tháng Tám” tại trường 
 trung học Crawford. 

Em Lê Jacqueline đơn ca “Em Là Bông Hồng Nhỏ”. 
 

Đoàn văn nghệ thiếu nhi Văn Lang. 
 
 

31/10/2006 
 

Để tạo không khí vui nhộn trong các sinh hoạt của 
trường vào mùa lễ cuối năm, TVNVL đã tổ chức một 
buổi phát kẹo, hóa trang cho lễ Halloween vào ngày 
thứ Bảy, 31/10/2006,  tại Bayside Community 
Center.  Cuộc sinh hoạt vui chơi lành mạnh này đã 
được rất nhiều học sinh, phụ huynh, và thầy cô hăng 
hái tham gia.  
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H˜nh Ảnh Sinh Hoạt Văn Lang (2005-2006) 
 

Hóa Trang Lễ Halloween ’06. 
 

Thầy cô Văn Lang cũng tham Hóa Trang. 
 

 
Thầy Chinh, cô Tuyết  và hai con. 

Xmas Potluck (09/12/2006) 

 
Như mọi năm, các giảng viên thiện nguyện Văn Lang 
và gia đình họp mặt vào dịp Giáng Sinh cuối năm để 
chúc cho nhau  những lời chúc tốt đẹp nhất, cùng 
nhau tiễn đưa năm cũ và bước vào năm mới.   Các 
thầy cô và các em chơi trao đổi quà, và nhiều trò chơi 
vui  thú vị khác. 
 

 
Thầy Duy hướng dẫn các em bóc thăm và trao đổi quà. 

 

Những Sinh Hoạt KhŸc  

Báo Xuân Đinh Hợi 
 

Lễ phát thưởng khuyến khích cho tất cả các em  
tham gia cuộc thi tô màu, vẽ và viết văn  

với chủ đề Xuân Đinh Hợi 2007. 
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H˜nh Ảnh Sinh Hoạt Văn Lang (2005-2006) 
 

Ngày khai trường tại Văn Lang 
 

Lớp Mẫu Giáo – Cô Trang 
 

 
Lớp Bốn – Thầy Duy 

 

 
Giờ ra chơi  

 

Lớp Mẫu Giáo chơi “Mèo bắt chuột”. 
 

Lớp Mẫu Giáo chơi “Easter Egg Hunt”. 


