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V/v: Việt Cộng lập kế hoạch mở trường dạy Việt Ngữ tại California và một số nơi khác ở hải ngoại. 

 
 
Westminster, 28 tháng 4, 2010 

Kính gởi: Các Trung Tâm/Trường Việt Ngữ Nam California 
              Quý Thầy Cô giảng dạy Việt Ngữ 
              Quý Phụ Huynh có con em học Việt Ngữ 
              Cộng đồng Việt Nam tại Nam California và thế giới 
  
V/v: Việt Cộng lập kế hoạch mở trường dạy Việt Ngữ tại California và một số nơi khác ở hải ngoại. 

   Kính thưa quý Trung tâm trưởng, Hiệu trưởng,Thầy Cô dạy Việt Ngữ cùng quý Phụ huynh, 

   Theo như tin đã loan qua Việt Báo và một số báo khác, chính quyền cộng sản ở Việt Nam đang có kế 
hoạch mở các trường dạy Việt ngữ ở một số thành phố ngoài Việt Nam, trong đó có tiểu bang California. 
Mục đích của việc dạy Việt ngữ này không ngoài ý đồ len lỏi vào sinh hoạt văn hoá của người Việt quốc gia 
hải ngoại, mà chúng ta đã và đang nuôi dưỡng hơn 30 năm qua,  để tuyên truyền cho chế độ cộng sản độc 
tài đang đưa Tổ Quốc của chúng ta vào con đường suy đồi về văn hoá đạo đức và nguy cơ mất nước. 
   Là một thành phần trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại đang hoạt động để bảo tồn và phát huy ngôn ngữ 
và văn hoá truyền thống Việt Nam, Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ xin lên tiếng cảnh giác đến toàn 
thể cộng đồng Việt Nam, đặc biệt là các trung tâm/trường Việt ngữ. Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy tiếng 
Việt và văn hoá Việt, chúng ta còn phải đề phòng những thủ đoạn khác của những cán bộ văn hoá cộng sản 
đang hoạt động ngầm trong cộng đồng chúng ta. 
   Kế hoạch giảng dạy tiếng Việt mà họ đang cố gắng thực hiện không đơn giản nằm ở việc mở những trung 
tâm hay trường riêng biệt, điều mà chúng ta rất dễ nhận thấy. Kế hoạch đó có thể bao gồm việc đưa những 
thầy cô giáo do họ đào tạo len lỏi vào các trung tâm/trường sẵn có của chúng ta, hầu lũng đoạn và phân hoá 
công việc giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt tại các địa phương ở hải ngoại. 
   Để đối phó với tình hình này, chúng tôi xin đề nghị những biện pháp sau đây: 
     • Xin thông báo cho nhau về những trung tâm/trường mới thành lập có những nguồn gốc hay hoạt động 
không rõ ràng. 
     • Các trung tâm/trường nên hết sức thận trọng trong việc nhận những thầy cô giáo mới vào dạy tiếng 
Việt. 
     • Các thầy cô đang dạy tiếng Việt nên cố gắng sử dụng những từ ngữ đúng đắn, rõ ràng, không lai căng, 
lệch lạc. Làm như vậy chúng ta vừa giữ gìn được nét đẹp của tiếng Việt, vừa dễ phân biệt “ai là ai” trong 
tình hình phức tạp này. 
     • Các thầy cô và phụ huynh cần xem xét kỹ lưỡng các tài liệu giảng dạy Việt ngữ, trước khi dùng hướng 
dẫn cho học sinh tại trường cũng như cho con em tại nhà. 
   Chúng tôi xin tha thiết kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ của tất cả các trung tâm/trường Việt ngữ, quý Thầy Cô 
giáo cùng phụ huynh trong sứ mạng mới này: Vừa bảo tồn ngôn ngữ, văn hoá, vừa chống lại sự xâm nhập 
của chế độ độc tài trong nước muốn phá hoại những thành quả của chúng ta từ lâu nay. 
   Kính chúc quý Thầy Cô luôn vững bước trên con đường gieo trồng văn hoá cho thế hệ con em chúng ta. 
Xin cám ơn và kính chào tất cả quý Thầy Cô và Quý vị. 

Trân trọng, 

Trần C. Trí, Ph.D. 
Chủ tịch Ban Thường Vụ 
Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California 




