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      Em Tập                                     Lšm Văn 
 
 

Trang Lớp Ba 
Do cô Trần Bích Phượng phụ trách 

 
 

Mừng ngày của mẹ  
Con kính yêu tại vì mẹ con giúp đỡ con thành 
công và cố gắng.  Mẹ giáo dục con trở thành một 
người tốt.  Khi con sanh ra, mẹ chăm sóc con mỗi 
ngày và yêu mến con rất nhiều.  Mỗi lần con cần 
giúp đỡ, mẹ dạy con chú ý và suy nghĩ.  Mỗi lần 
con đi chơi, mẹ lo lắng nhiều lắm.  Mẹ mong 
muốn con trở thành một người thành công và một 
người con có hiếu.  Tại vì mẹ yêu mến con, con 
phải ngoan ngoãn và nghe lời mẹ. 
 

Nguyễn Phượng Lisa
 

Mẹ là tất cả 
Tại sao con yêu mẹ? Con kính yêu mẹ tại mẹ 
thương con.  Mẹ giúp con làm bài tập.  Mẹ dạy 
con kính yêu mọi người.  Mẹ đẹp và con đẹp 
giống mẹ.  Mẹ chở con đi chơi.  Mẹ lo cho con 
mỗi lần con bịnh.  Mẹ cũng lo cho gia đình.  Mẹ 
dạy con để sau này con trở thành người tốt. 

Phạm Thùy Trina
 

Mẹ là #1 
Mẹ là người em yêu nhất trên đời.  Mẹ sẵn lòng 
làm bất cứ điều gì mà em thích.  Lúc nhỏ, em 
cùng thường đi với ba mẹ đi hồ Con Rùa chơi.  
Lúc lớn, em thích đi Walmart hay Target chung 
với ba mẹ.  Ba mẹ thường mua cho em rất nhiều 
trò chơi.  Mẹ thường làm bún bò Huế cho em ăn.  
Em cũng thích mẹ làm cam vắt cho em uống.  
Cam vắt của mẹ làm ngon lắm.  Mỗi tối mẹ dạy 
em học tiếng Việt mỗi tuần.  Mẹ dạy em học bài, 
làm toán.  Mẹ chơi cờ "Connect Four" với em vui 
lắm. 
 

Trần Trúc Quỳnh

Mừng ngày của mẹ  
Con phải kính yêu mẹ tại vì mẹ sanh ra con, lo 
cho con, và nuôi nấng cho con.  Con phải kính 
yêu mẹ tại vì mẹ dạy cho con nên người.  Mẹ lo 
cho con lúc con bịnh và nấu đồ ăn cho con lúc con 
đói.  Mẹ dạy cho con nói tiếng Việt rành hơn, và 
dạy cho con làm người hữu dụng.  Mẹ cưu mang 
con chín tháng mười ngày và dưỡng dục con.  Mẹ 
mua đồ chơi và quần áo cho con mặc.  Mẹ dạy 
cho con lễ phép với người lớn.  Mẹ chơi với con 
lúc con buồn.  Công mẹ to lớn không gì sánh 
bằng. 

Nguyễn Hồng Trinh

Mẹ là số một 
Con phải thương yêu mẹ của con vì mẹ đã cưu 
mang chín tháng mười ngày.  Con thương yêu mẹ 
tại vì mẹ thương yêu con.  Con phải chú ý, chăm 
chỉ và cố gắng để giúp đỡ mẹ khi mẹ đã già.  Con 
phải đồng ý và kính nể cha mẹ tại vì cha mẹ đã 
sinh ra và săn sóc cho con lớn lên.  Con phải 
thương yêu mẹ tại vì mẹ nấu đồ ăn ngon, giúp đỡ 
con khi con làm bài, và mẹ đã thức sớm chở con 
đi học. 

Nguyễn Kimberly
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          Mẹ ơi! 
 
Con phải yêu kính mẹ vì mẹ lo cho con nuôi con 
cho  con  hữu dụng,  và mẹ yêu con,  không có gì 
sánh bằng.  

 
Mẹ muốn con học giỏi cho con trở thành bác sĩ để 
con chăm sóc mẹ khi mẹ lớn tuổi.  Con phải lễ 
phép mẹ vì mẹ cho con chơi quần vợt, mua đồ áo 
đẹp cho con, và nấu cho con đồ ăn thơm ngon. 
Khi con đi xa và mẹ ở nhà, con biết mẹ lo lắng vì 
mẹ thương con.  Ai dạy con nhiều?  Mẹ.  Khi con 
được thành công trong trường học, mẹ rất vui vẻ 
và hí hửng vì việc làm của mẹ đã được bù đắp. 
Con suy nghĩ mẹ dạy con tiếng Việt vì mẹ muốn 
con nói rành hơn ngày xưa.  Khi con nhỏ, mẹ ôm 
con mỗi ngày cho con không khóc.  Bây giờ, mẹ 
dạy con sự tích cho con biết nhiều về Việt Nam. 
Khi con có bài thi, mẹ giúp con khi con làm 
không được.  Con vâng lời mẹ vì mẹ cho con lời 
căn dặn cho con biết giữa sai và đúng.  Mẹ con 
yêu kính con và con yêu kính mẹ, con và mẹ là 
gái, thương nhau. 

Con rất may mắn vì con có mẹ vì, "mất cha thì ăn 
cơm với cá, mất mẹ thì lót lá mà nằm".  

Đồng Sydney

 

         Tại sao con kính yêu mẹ 
 
Tại sao con phải kính yêu mẹ?  Tại mẹ con sinh ra 
con, nuôi con, lo cho con, chăm sóc con, và yêu 
mến con.  Không có gì so sánh với mẹ con được.
 
Mẹ con nuôi con cho trở thành người tốt và khi 
mẹ lớn tuổi, con phải chăm sóc mẹ.  Mẹ con nấu 
rất là ngon.  Con biết con không bao giờ khát đói 
khi con ở với mẹ.  Con phải lễ phép mẹ tại mẹ dạy 
con toán rất nhiều.  Con muốn cám ơn mẹ tại mẹ 
mua đồ cho con và dẫn con đi chơi quần vợt.  Tại 
mẹ, con là người thành công tại con là người học 
sinh giỏi nhất trong lớp Anh Ngữ con.  Khi con 
lớn, con nhớ mẹ dạy con nói tiếng Việt tại mẹ là 
cô giáo con ở trường Văn Lang và khi con đi Việt 
Nam, con biết nói tiếng Việt rành vì mẹ dạy con 
sự tích và lịch sử của VIệt Nam.  Con chỉ muốn 
cám ơn mẹ nữa tại mẹ dạy con lễ phép với người 
lớn.  Đó là tại sao người lớn ngạc nhiên và nói mẹ 
là con với em con rất là ngoan, giỏi, và ngoan 
ngoãn. 
 
Con rất may mắn tại con được một mẹ lo cho con 
và yêu con.  Câu ca dao nói mẹ yêu con rất nhiều 
như sau:  "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình".  

Đồng Kevin

Tại sao con kính yêu mẹ? 
Con yêu mẹ vì mẹ sinh con ra và nuôi con.  Mẹ 
con làm cơm ăn và dưỡng dục và thành con người 
tốt, và con còn tiến bộ được.  Con phải lễ phép, 
mẹ dạy con rất nhiều.  Mẹ con muốn con thành 
đạt và theo phong tục của ba mẹ.  Sau mẹ già, hay 
là mất, con còn nhớ mẹ và thương yêu kính mẹ. 

Châu Robert
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Tại sao phải kính yêu ba? 

Tại vì ba con lo cho con, chăm sóc con, yêu con. 
Ba là người kiếm tiền để nuôi mẹ, con và em.  Ba 
con là cột trụ của gia đình con tại vì "Con không 
cha như nhà không nóc".  Con yêu ba con tại vì ba 
con dẫn con, em, và mẹ đi chơi giống khi ba dẫn 
chúng mình đi Legoland.  Con cũng yêu ba tại ba 
cho con ăn đồ ngon như kẹo và ba cho con uống 
nước ngọt và ba cho con, em, và mẹ ở sung sướng 
trong nhà rộng lớn. 

Con chỉ muốn cảm ơn ba con tại ba lo cho con vì 
"công cha như núi Thái Sơn". 

Đồng Kevin

    

Ngày Của Cha 
Con yêu kính cha tại vì cha lo cho con và thương 
con nhiều lắm.  Con thương cha tại vì nếu không 
có cha, thì không có con.  Cha dạy con học và dẫn 
con đi đánh quần vợt.   Cha chở con đi học, đi bơi, 
và dẫn con đi chơi những chỗ con thích đi.  Con 
yêu kính cha nhiều lắm!  Mừng “Ngày Của Cha”. 

Nguyễn H. Trinh

 

 

         

Tại sao con phải yêu kính cha 
Con phải yêu kính cha vì cha yêu con.  Ba yêu 
con, lo cho con, và cha là người ba tốt. 
Ba là người hữu dụng và ba muốn con vui.  Khi 
con còn nhỏ, ba dẫn con đi hồ vịt cho chúng con 
chơi.  Ba, anh hai, và con thảy bánh mì trong hồ 
cho vịt ăn.  Con phải lễ phép với ba vì ai chơi với 
con, ai giúp con, và ai muốn con trở thành người 
tốt?  Ba!  Sau đó, con biết ba thương con vì ba lo 
cho con trước khi ba lo cho ba.  Khi ba đi xa, con 
nhớ ba quá.  Khi ba làm việc, con mừng khi ba về. 
BA VỀ, BA VỀ!  Con giống ba vì con vẽ giỏi, 
con có mũi y chang ba, và con thích nhạc.  Ba biết 
sửa nhiều đồ vì ba giỏi trong đại học.  Sau đó ba 
trở  thành kỷ sư.  

Con thương ba và ba thương con.  Con rất may 
mắn vì "Còn cha thì gót đỏ như son.  Mất cha thì 
gót mẹ gót con đen xì". 

Đồng Sydney

Cha Của Con 
Con yêu kính Ba tại vì cha đi làm để có tiền nuôi 
con.  Ba đã yêu mến con khi con còn nhỏ.  Và cha 
đã vui vẻ khi con ra đời.  Con phải kính nể Ba tại 
vì Ba đã giúp đỡ con để con trở thành người hữu 
dụng. 

HS Lớp 3
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 Bài Viết Luận Văn 
“Con Chó Của Em” 

Lớp Ba –  
Khóa Hè ‘06 

 
 
Con tên là Phạm Thùy Trina. 
Con thích con chó lắm.  Con thích 
con chó trung thành và dễ thương.  Con thích đủ 
loại chó.  Có ba lý do tại sao con thích con chó:  
nó hiền, nó giữ nhà và nó thích chơi với người ta. 
 
Nếu con có con chó,  con cho nó ăn.   Con đi bộ 
với nó.  Con cũng thích ngủ với nó nữa.  Con sẽ 
chơi với nó mỗi ngày.  Con sẽ có con chó.  Con 
chó là con vật biết bảo vệ chủ vì nó biết sủa người 
lạ.  Con chó có lỗ tai thính để nó nghe mọi tiếng 
động.  Lỗ mũi của chó cũng rất thính để đánh hơi.  
Con chó thích chơi nhiều lắm.  Nó thích chạy với 
mọi người.  Nếu con thấy con chó thì con chơi với 
nó liền.  Chó là bạn tốt của người.   
 
Con mới vừa nói tại sao con thích chó.  Con chó 
là con vật đặc biệt.  Một năm sau con có con chó.  
Con là người thích và thương chó.  
 

Phạm Thùy Trina

              
 
Khi em đi học về, em thấy một con chó lớn ở gần 
nhà bà Ngoại em. 
 
Con chó này tên Kayla.  Nó cao gần bằng cái bàn 
ăn cơm.  Lông của nó màu nâu lợt, có pha đen.  
Mặt nó dài.  Hai con mắt màu đen.  Hai hàm răng 
màu trắng nhọn hoắt lúc nào cũng lè ra phía trước.  
Đuôi của nó dài, lúc nào cũng vẫy lên vẫy xuống.  
Con chó này thường hay sủa những người lạ đi 
qua.  Những người nó biết thì nó hay chạy ra 
mừng.  Kayla thường mừng rỡ mỗi khi em qua 
chơi.  Em thường vuốt đầu nó. 
 
Trong lúc nghỉ hè em ít khi qua nhà nó.  Em thấy 
nhớ nó lắm.  Em mong muốn thấy nó mỗi ngày. 
 

Trần Trúc Quỳnh

Con có một chó tên là Andy.  Andy là chó tốt, 
thông minh và thương chủ nó. 
 
Con có được Andy, tại con muốn con chó.  Khi 
sắp sửa sinh nhật con, cậu Út con đi nhà người 
bán để mua cho con chó.  Con muốn em của Andy 
tại nó nhỏ, nhưng nó đã bán rồi. 
 
Andy màu trắng và ngoan ngoãn, tại khi chúng 
con phải đi đâu, Andy đợi ở nhà nó.  Andy cũng 
rất là thông minh và chăm chỉ tại Andy ráng khi 
con dạy nó, nó rất là dễ tại nó thích đồ ăn.  Khi 
con kêu “food”, nó chạy rất hí hửng tới con.  
Andy biết ngồi, nằm, hun, ngồi yên, đưa tay, và 
lăn.  Mặc dù Andy thích ăn, nhưng Andy không 
ăn đồ ăn người được, tại Andy bị dị ứng rất là dễ.  
Nhưng con cho nó ăn đồ ăn con hoài.  Andy thông 
minh nhưng Andy lệ thuộc nhiều tại con yêu nó. 
 
Tóm lại, con rất là sung sướng được Andy tại nó 
làm con vui vẻ khi con đi học về.  Con rất may 
mắn có con chó rất là thông minh, tốt, và yêu con 
nhiều. 

Đồng Kevin

 
 

Con chó của con tên là Heinken còn gọi là Hieny.  
Chó của con màu nâu. 
 
Con chó của con có bốn chân.  Con chó của con 
chưa đầy một tuổi.  Nó mới có 7-8 tháng.  Con 
chó của con là con chó Bulldog.  Nó có một cái 
đuôi nhỏ để che cái đít của nó.  Con chó của con 
rất là mập tại vì nó ăn nhiều.  Con chó thông minh 
mà nó lại cứng đầu.  Con chó của con thích đi 
chơi.   Con chó của con là con chó ở trong nhà. 
 
Con thương con chó của con nhiều lắm.  Ai cũng 
thương con chó của con.  Và con và anh chị sẽ 
chăm sóc cho nó lớn lên và sống lâu.  Cha, mẹ, 
anh, chị em ai ai cũng đều thương con chó tên là 
Heinken. 
 

Tran Janice
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Con có một con chó.  Tên nó là T.J..  Mặc dù T.J. 
rất nhỏ và dễ thương, nhưng T.J. rất dũng cảm. 
 
T.J. nặng 5 lbs và cao 1 ft.  Bộ lông nó màu đen 
và màu nâu.  Đuôi của T.J. rất là ngắn nhưng dễ 
thương.  Mỗi lần con đi học về, T.J. lắc cái đuôi 
nhỏ xíu mừng con.  Ngày 15 tháng 2 là sinh nhật 
của nó.   T.J. được 3 tuổi.  T.J.  thích đánh lộn với 
chó khác của con, Andy.  Nó cũng thích đi ở 
ngoài và nằm, ngủ ngon và T.J. thích người ta rờ 
bụng.  T.J. rất thông minh vì T.J. học đi tiêu và 
tiểu ở ngoài vườn rất nhanh.  T.J. cũng biết ngồi 
xuống, nằm, và đưa chân lên theo lệnh.  Con chơi 
với T.J. khi con không có gì làm vì T.J. làm con 
vui.  Con nhớ hôm đó con tắm cho T.J. và nó vẫy 
lông mạnh làm con ướt nhẹp. 
 
Con yêu mến T.J. nhiều vì T.J. thích con.  Con sẽ 
chăm sóc T.J. và chơi với nó như người bạn tốt 
của con. 
 

Đồng Vi Sydney

   
 

Con có con chó.  Tên của nó là Happy. 
 
Happy là con German Shepherd Mix.  Nó là màu 
đen, trắng và màu nâu.  Happy già lắm rồi, mà 
cũng vui vẻ.  Khi con chơi với nó, nó mừng lắm, 
và lắc cái đuôi của nó.   Con nhớ hồi con còn nhỏ, 
con ra ngoài với nó.  Con liệng trái banh.  Nó 
chạy lượm trái banh rồi đem lại cho con.  Nó rất 
dễ thương.  Happy rất khôn, và biết nghe lời.  Khi 
nó thấy con, nó chạy theo con.  Nuôi nó 12 năm 
rồi, trước khi con sanh ra.   Bây giờ nó rất già và 
yếu rồi. 
 
Con thương chó con nhiều lắm.  Không có nó thì 
con buồn.  Nó là bạn của con từ lúc con còn nhỏ 
đến bây giờ. 
 

Nguyễn Kimberly

Vào năm 2003, em đi mua con chó.  Em muốn 
con chó rất dễ thương và nhỏ.  Em thấy một con 
chó rất hợp với ý em muốn.  Em đặt tên Bob cho 
nó. 
 
Chó em không thích ăn đồ ăn của chó.  Bob thích 
ăn cơm và hotdog.  Mỗi ngày em để cơm vô tô 
của nó.  Bob có cái đuôi ngắn với lông màu nâu 
và màu đen.  Lông của Bob rất dầy và rối.  Em 
chải lông của Bob mỗi ngày.  Bob có mắt xanh lá 
cây và màu nâu.  Bob chạy nhanh lắm.  Bob thích 
chơi “fetch”.  Bob hiền lắm.  Mỗi sáng Bob ngủ 
kế cửa của em.  Những kỷ niệm đẹp nhất của em 
với Bob là khi em dẫn Bob đi thi chó đẹp.  Em với 
Bob thắng.  Một năm sau, em đi học về thì Bob 
không còn ở nhà nữa.  Người hàng xóm nói thấy 
một chiếc xe cán Bob.  Em đi tới xác chết thì thấy 
máu mọi nơi.  Em mất một người bạn thân nhất 
trong đời của em. 
 
Mặc dù Bob không còn sống nữa, nhưng Bob vẫn 
còn sống trong lòng của em. 
 

Nguyễn Ngọc Huyền

 
Con chó con thích nhất là con “German 
Shepherd”.   Con “German Shepherd” rất là nhanh 
nhẹn và mạnh. 
 
Con “German Shepherd” rất là thông minh trông 
rất là dũng mảnh.  Lông nó màu vàng và màu nâu.  
Hai lổ tai lớn và màu đen.  Cái đuôi dài cong lên.  
Bốn cái chân vạm vở.  Thân mình cứng cáp. 
 
Con “German Shepherd” rất trung thành.  Nó rất 
nhạy bén khi có người lạ vào nhà, nó sủa để báo 
động.  Có thể chơi đùa với nó quanh sân nhà.  Con 
“German Shepherd” biểu hiện sự thích thú vui 
mừng mỗi khi có người nhà đi làm về bằng cách 
nhảy chồm lên người. 
 
Con “German Shepherd” là một thành viên của 
gia đình.  Con rất thích con “German Shepherd” 
vì nó là con vật dễ thương. 
 

Nguyễn Hữu Khang
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Trong ngày sinh nhật thứ 10 của con, cô Theresa, 
bạn của mẹ con, cho con một con chó.   Nó là quà 
sinh nhật  đặc biệt mà con thích nhất. 
 
Con đặt tên nó là Jesse.  Nó là con chó Maltese, 
được hơn một tuổi, màu trắng, nặng 9 pounds, cao 
khoảng 1 foot.  Mắt nó rất to, lông nó dài và hay 
ngoắc cái đuôi khi nó mừng con đi học về.  Hồi 
nhỏ nó thích cắn giày dép của ba con.  Bây giờ nó 
thích chơi banh và chơi rượt bắt với con.  Mỗi khi 
con đi học về, nó mừng lắm.  Nó rượt con chạy 
vòng vòng trong nhà bếp và ở ngoài sân.  Nó thích 
liếm mặt con và thích cắn lỗ tai của ba con.  Nó 
không thích ngủ một mình trong chuồng.  Nếu con 
bỏ nó vô chuồng thì nó khóc.  Nó thích ngủ với 
con trên giường.  Mỗi khi nó ngủ, nó thích đưa 
bốn cẳng lên trời rất dễ thương.  Sáng sớm nó 
liếm mặt con kêu con dậy.   
 
Jesse không thích ăn đồ ăn của chó.  Nó chỉ thích 
ăn đồ ăn của người thôi.  Mỗi khi gia đình con đi 
ăn phở, con đem về thịt bò tái cho nó ăn, nó thích 
lắm.  Jesse còn biết làm nhiều thứ như ngồi, nằm, 
lăn, bắt tay, hun, và rescue con mỗi khi con kêu 
“Help!”   Con dạy cho nó “play dead” mà nó 
chưa biết làm. 
    
Con thương Jesse nhiều lắm.  Con kêu Jesse là em 
bé bốn cẳng của con.  Con ước ao Jesse sẽ ở với 
con mãi mãi cho tới chừng con già.   
 

Nguyễn Hồng Trinh

 

 
Sưu Tầm (Lớp Ba) 

 Tranh Vui Về Chó 
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Luận Văn: 

Khi Con Lớn 
 

 
Khi em lớn em muốn trở 
thành một kiến trúc sư.  
Lý do thứ nhất là tại vì em 
thích vẽ và thiết kế nhà.  
Lý do thứ hai là tại vì em 
sẽ làm được nhiều tiền để 
chăm sóc cho gia đình.  Lý 
do cuối cùng là tại vì em 
thích làm việc gì mà em 
yêu thích nhất.  Để trở 

thành kiến trúc sư, em phải cố gắng học thật giỏi 
toán và vẽ, và em phải học ít nhất bốn năm ở đại 
học.  Em phải cần biết vẽ và biết thiết kế một căn 
nhà. 

Lý Minh Quân 
 

 
Khi em lớn, em muốn trở 
thành ca sĩ.  Em muốn 
thành ca sĩ tại vì khi nào 
em hát, em vui mừng.  
Hơn nữa, em muốn giúp 
đỡ gia đình về vấn đề 
tiền bạc.  Em muốn đi du 
lịch khắp thế giới.  Trong 
tương lai, em cũng muốn 
làm mọi người khác vui.  

Và em muốn đi thăm nước Nhựt tại vì em muốn 
mua đồ rất là đẹp, rất là hay.  Em mong muốn gặp 
ban nhạc thích nhất.  Đó là ban nhạc Alice Nine, 
An Café và Miyavi.  Chung, em mong muốn làm 
một ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới. 

Nguyễn Ngọc Huyền
 

Khi con lớn con muốn 
trở thành người vẽ mẫu. 
Con muốn trở thành 
người vẽ mẫu tại vì con 
thích vẽ quần áo.  Con 
thích vẽ coi cái nào 
thích hợp với cái nào. 
Con muốn người ta mặc 
đồ của con vẽ. 
 

Để trở thành người vẽ mẫu, con phải đi học vẽ và 
con phải luôn luôn cố gắng vẽ thật đẹp. 

Nguyễn Kimberly 
 

Khi con lớn con muốn 
thành bác sĩ gia đình tại vì 
con muốn giúp đỡ người, 
chăm sóc cho người bịnh 
khỏe mạnh, và con muốn 
giúp đỡ đời. 
 
Để trở thành bác sĩ gia 
đình, con phải học giỏi và 
phải chăm chỉ học để trở 
thành bác sĩ gia đình. 

 
Trần Janice 

Khi con lớn con muốn trở 
thành dược sĩ tại vì con 
muốn giúp đỡ bịnh nhân.  
Con muốn bào chế thuốc 
và con muốn làm cho mọi 
người khỏe mạnh hơn. 
  
Để trở thành dược sĩ con 
phải học giỏi và biết hóa 
học để bào chế thuốc. 

Phan Vanessa
 

Khi con lớn con muốn trở 
thành dược sĩ tại vì:  1)   
Con muốn có nhiều tiền.   
2) Giúp đỡ ba mẹ mua 
nhà.  3) Giúp đỡ người 
cần thuốc.   
 
Để trở thành dược sĩ con 
phải học giỏi trong đại 
học 4 năm với có cái bằng 
dược khoa.  Con phải học giỏi hơn nhiều người 
trong trường. 

Châu Robert
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Khi con lớn con muốn 
làm nha sĩ tại vì con 
được làm nhiều tiền và 
giúp đỡ mọi người làm 
răng đẹp.  Bạn của con 
cũng muốn trở thành 
nha sĩ luôn.  Đó là lý do 
cho con muốn trở thành 
nha sĩ.  
 
Để trở thành nha sĩ con 

phải học sinh vật học, môn hóa học, vật lý học, 
thể chất, và toán.  Con phải đi thi DAT luôn.  Đó 
là những môn học cần để trở thành nha sĩ. 

Trần Shirley
 

Khi con lớn con muốn 
thành bác sĩ gia đình vì 
con muốn giúp đỡ người 
bệnh.  Lý do thứ hai là 
con muốn làm nhiều tiền 
cho con giàu.  Con cảm 
thấy sung sướng khi con 
làm được việc tốt. 
 
Để trở thành bác sĩ gia 
đình, con phải học giỏi và 

ra trường 10 năm đại học.  Con phải tin tưởng vào 
mộng ước của con vì con muốn thành công trong 
cuộc sống. 

Đồng Sydney

Khi con lớn con muốn 
thành kỹ sư chế tạo xe 
hơi tại vì con muốn 
chế tạo xe hơi kiểu 
mới, có nhiều tiện 
dụng hơn cho con 
người, để giúp đỡ xã 
hội có nhiều phương 
tiện hơn. 
 
Để trở thành kỹ sư chế 

tạo xe hơi, con phải cố gắng học hành và vâng lời 
cha mẹ. 

Nguyễn Khang 
 

Khi con lớn con muốn 
thành kỹ sư điện tử tại 
vì làm việc này được 
nhiều tiền.  Cha mẹ con 
là kỹ sư cho nên con 
muốn làm kỹ sư.  Lý do 
khác nữa là con muốn 
chế tạo máy điện tử 
giống máy vi tính. 
 
Để trở thành kỹ sư con 

phải học giỏi toán và khoa học, và được nhận vô 
đại học giỏi, và con cần cố gắng học hành và vâng 
lời cha mẹ. 

Đồng Kevin

Khi con lớn con muốn trở 
thành bác sĩ thú vật, tại vì 
con yêu mến mấy con chó 
và mấy con mèo.  Con 
giúp để mấy con thú vật 
được khỏe mạnh.  Con 
muốn người ta chăm sóc 
cho mấy con thú vật khi 
nó không có nhà hay ai 
yêu mến nó. 

 
Để trở thành bác sĩ thú vật, con phải chăm sóc cho 
mấy con thú vật và con phải kiếm nhà cho nó ở. 
 

Trần Trúc Quỳnh
 

Khi con lớn con muốn 
làm bác sĩ trẻ em.  Tại vì 
con thương con nít nhiều 
lắm, với ba mẹ muốn con 
thành bác sĩ.  Dĩ nhiên 
con cũng muốn làm 
nhiều tiền. 
 
Để trở thành bác sĩ trẻ 
em, con phải ra trường 
đại học.  Con đã thích 

con nít rồi thì con sẽ chơi với con nít nhiều hơn. 
 

Vy Minh Trang 
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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. 
 
Muốn trở thành bác sĩ thì con phải học giỏi cho 
nên con ráng học mỗi ngày.  Khi con lớn lên, con 
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
 

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 
diện. 
 

Phạm Thùy Trina 

TTrrii  èènn  
  

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 : 
 

 ●  Phụ huynh học sinh Nguyễn Hiếu (Lớp Một) $10 
 ●  Phụ huynh học sinh Nguyễn Thảo (Lớp Một) $10 
 ●  Phụ huynh học sinh Lê Jacqueline (Lớp Một) $20 
 ●  Union Pharmacy $50 
 ●  Ông Bà Bác Sĩ Võ Đình Đức $50 
 ●  Ông Bà Bác Sĩ Nguyễn Thượng Trí $250 

 
 
 
 
 
 
 

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. 


