
 
 
 
 
 
 

 
Westminster , ngày 3 tháng 4 năm 2009 

 
Thông báo 

 
Kính gởi:  Quý Trung Tâm Trưởng, Hiệu Trưởng  
 Quý Thầy Cô Giáo, Quý Phụ Huynh Học Sinh 
 
Trích yếu:  V/v Chương trình “Bé Vui Bé Học 2009” 

 
Nhằm mục đích khuyến khích các em thiếu nhi học Việt ngữ, tìm hiểu thêm về văn hóa và lịch sử 

Việt Nam, Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California xin thông báo về Kỳ 2 của chương 
trình “Bé Vui Bé Học” sẽ được tổ chức và trình chiếu trên đài truyền hình VHN-TV và VAN-TV. Chi 
tiết cuộc thi gồm những điểm chính sau đây: 
 

1. Điều kiện ghi danh: Thí sinh ghi danh theo trường. Mỗi trường được ghi danh 1 đội cho 
mỗi cấp và chỉ bao gồm những trường Việt Ngữ tại Hoa Kỳ. 

2. Địa điểm thi và thu hình: Địa điểm thi và thu hình sẽ thực hiện trong studio của đài truyền 
hình VHN-TV tọa lạc tại 16157 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708. 

3. Tài liệu học thi: Bài học thi được gởi ra cùng với thông báo và những câu hỏi trong các 
vòng loại của cuộc thi hoàn toàn nằm trong tài liệu này. 

4. Thời hạn nộp đơn: Thời hạn nộp đơn bắt đầu từ ngày ra thông báo này cho tới ngày 10 
tháng 5 năm 2009. Số đội thi cho mỗi cấp sẽ giới hạn ở 30 đội. Khi đủ 30 đội ghi danh, 
lúc đó Ban tổ chức sẽ không nhận đơn thêm. 

5. Ngày, giờ thi: Giờ thi sẽ bắt đầu từ 10 giờ sáng cho tới khi hoàn tất, dự trù khoảng 5 tiếng. 
Ngày thi sẽ bắt đầu từ Chủ Nhật 17 tháng 5 năm 2009 và tiếp tục vào những Chủ Nhật 
sau đó. Vì số giờ giới hạn, mỗi Chủ Nhật chỉ thực hiện được 4 cuộc thi, bao gồm 8 đội. 
Ngày thi của các đội sẽ được bốc thăm và thông báo cho các trường tham gia, một tuần 
trước ngày thi. 

6. Địa chỉ liên lạc: Đơn ghi danh và mọi thắc mắc xin liên lạc với Ban Tổ Chức qua địa chỉ: 
  Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California 

   14560 Magnolia St., Ste #105 - Westminster, CA 92683 
   Điện thoại: 714-799-0321  -  Email: tavietlcs@yahoo.com 
 

Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California rất hân hạnh được tiếp tục đón nhận sự hỗ 
trợ về tài chánh và kỹ thuật chuyên môn của đài VHN-TV và VAN-TV cho chương trình “Bé Vui Bé 
Học” giá trị này. Chúng tôi rất mong quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh của các 
Trường/Trung Tâm Việt Ngữ tiếp tục tham gia chương trình “Bé Vui Bé Học” bổ ích về giáo dục, góp 
phần cổ vũ việc học Việt ngữ trong các em thiếu nhi Việt Nam, thế hệ tương lai của chúng ta. 

 
Trân trọng thông báo, 
T.M. Ban Đại Diện Các TTVN Nam California    

 
 Vũ Hoàng         

Chủ tịch Ban Thường Vụ       
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Một Chương Trình Vừa Học Vừa Thi Đua Hào Hứng và Vui Nhộn  

Dành Cho Các Em Học Sinh Từ 13 Tuổi Trở Xuống 
 

1. Bé Vui Bé Học là gì? 
 
Bé Vui Bé Học là một chương trình Đố Vui 
Để Học hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả 
các em học sinh cư ngụ và học tiếng Việt tại 
Hoa Kỳ. Số tuổi được ấn định cho mỗi cấp 
như sau: 

• Cấp 1  từ 9 tuổi trở xuống; 
• Cấp 2 từ 11 tuổi trở xuốg; và 
• Cấp 3 tuổi từ 13 tuổi trở xuống. 

Bé Vui Bé Học do Ban Đại Diện các Trung 
Tâm Việt Ngữ Nam California tổ chức được 
sự bảo trợ của hai Đài Truyền Hình VHN-
TV và VAN-TV.  Chương trình đố vui Bé 
Vui Bé Học sẽ được Đài VHN-TV chủ 
quyền thu và phát hình trên toàn quốc nhằm 
mục đích giúp trẻ em Mỹ gốc Việt trau dồi  
tiếng Việt, góp phần bảo tồn và phát huy văn 
hóa Việt Nam tại hải ngoại. 
 
2. Học sinh tham gia Bé Vui Bé Học sẽ 
được lợi ích gì? 
 
Đến với Bé Vui Bé Học, các em sẽ được học 
các kiến thức phổ thông của tiếng Việt ở độ 
tuổi của các em cần biết. Nội dung bài học  
gồm có đức dục,  ngữ vựng, ca dao tục ngữ, 
phong tục tập quán, kiến thức văn hóa, sử ký 
và địa lý Việt Nam. Bài học cho các em cấp 
1 sẽ có từ 4,000 chữ đến khoảng 7000 chữ 
khi vào chung kết. Bài học cho các em cấp 2 
và cấp 3 sẽ có từ 5,000 chữ đến khoảng 
10,000 chữ  khi vào chung kết. 
Hơn nữa, Bé Vui Bé Học còn tập cho các 
em học sinh biết suy luận khi trả lời câu hỏi, 
tạo lòng tự tin, dạn dĩ khi phát biểu  trước 
đám đông, nhất là khi đứng trước ống kính 
thu hình. 

 
 
Ngoài ra, các em còn nhận được các phần 
thưởng như sau: 

 Mỗi lần đi thi, mỗi đội sẽ nhận được 
hiện kim và hiện vật. 

 Đội đoạt giải, mỗi đội sẽ nhận được 
phần thưởng như sau: 

• Hạng nhất: $2,000 
• Hạng nhì:   $1,500 
• Hạng ba:    $1,000 

 Đội không đoạt giải cũng được nhận 
phần thưởng khuyến khích $100 cho 
mỗi lần dự thi. 

 
3. Hình thức thi cử của Bé Vui Bé Học thế 
nào? 
 
Hình thức thi đua giữa hai đội thi với nhau 
cho mỗi cuộc thi. Các đội sẽ được bốc thăm 
trước để biết đội nào thi với đội nào. Các 
cuộc thi sẽ đi từ vòng loại 1, vòng loại 2, 
vòng loại 3, vòng bán kết và chung kết. Sau 
khi thắng ở mỗi vòng loại, các em sẽ được 
vào vòng trong thi đấu tiếp. 
 
4. Bé Vui Bé Học bắt đầu và kết thúc khi 
nào? 
 
Năm 2009, Bé Vui Bé Học Kỳ II sẽ bắt đầu 
vào khoảng giữa tháng 5 và sẽ kết thúc 
khoảng tháng 9. 
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc: 
Ban Đại Diện các Trung tâm Việt ngữ 
Nam California 
Địa chỉ: 14560 Magnolia St., Suite 105 

   Westminster, CA 92683 
Email: tavietlcs@yahoo.com 
Điện thoại: Thầy Vũ Hoàng (714) 251-7748 
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        Westminster, ngày 30 tháng 3 năm 2009 
 

THỂ LỆ THI BÉ VUI BÉ HỌC 
 
A. TỔNG QUÁT 
  

1. Thể thức: 
- Thi theo kiểu vấn đáp và mỗi 2 đội thi với nhau. Bắt đầu từ vòng loại, bán kết và chung kết. 
- Mỗi đội gồm 3 thí sinh. 
- Mỗi trường được ghi danh một đội cho mỗi cấp. 

Lưu ý: mỗi đội phải đầy đủ 3 thí sinh mới được thi, sự vắng mặt của thí sinh không thuộc trách nhiệm 
của Ban Tổ Chức. 

- Cuộc thi chỉ dành cho những trường Việt Ngữ tại Hoa Kỳ và các đội dự thi phải ghi danh theo trường. 
 
2. Hạn tuổi: 

- Cấp 1: từ 9 tuổi trở xuống 
- Cấp 2: từ 11 tuổi trở xuống 
- Cấp 3: từ 13 tuổi trở xuống 

 
3. Giải thắng:  

- Gồm có 3 hạng: hạng nhất, nhì và ba cho mỗi cấp 
 
4. Các cuộc thi: 

- Mỗi cuộc thi sẽ có 3 đợt thi và mỗi đợt thi khoảng 15 phút.  Giữa các đợt thi các em sẽ được nghỉ giải 
lao khoảng 3-5 phút.  Mỗi cuộc thi sẽ kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ. 

- Nếu số đội thi ở vòng loại là số lẻ thì sẽ bốc thăm. Đội bốc thăm trúng sẽ không phải thi vòng đó mà 
đương nhiên được vào vòng kế tiếp. 

- Nếu số đội vào các vòng kế tiếp còn là số lẻ thì đội có tổng số điểm cao nhất sẽ được miễn thi vào vòng 
kế. 

- Đội thắng vòng chung kết là đội hạng nhất. Đội thua vòng chung kết là đội hạng nhì. Hai đội thua vòng 
bán kết sẽ đấu để tranh hạng ba. 

- Nếu số đội vào vòng chung kết là 3 đội thì sẽ thi như sau: 
  Đội (1) đấu với đội (2).  
  Đội thua sẽ đấu với đội (3). 
  Đội thua sẽ là hạng ba, hai đội thắng sẽ thi để phân hạng nhất, nhì. 

 
5. Số câu hỏi: 

-      Số câu hỏi không xác định. Mỗi đợt thi sẽ là 15 phút. Tới cuối giờ, đội nào được nhiều điểm nhất sẽ là 
đội thắng. 

 
B. THỂ LỆ THI 
 
 1. Bấm chuông: 

- Trong khi người điều khiển chương trình đọc câu hỏi, các thí sinh phải đứng thẳng và thả lỏng hai tay 
xuống bên hông. 

-  Thí sinh chỉ nên bấm chuông sau chữ HẾT. Xin lưu ý: máy vi tính chỉ nhận cái bấm chuông của thí 
sinh khi bấm sau chữ HẾT. 
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 2. Quyền ưu tiên: 
- Thí sinh nào bấm chuông trước thì đèn sẽ hiện lên trên hộp chuông đèn. Thí sinh đó sẽ được người điều 

khiển mời trả lời. 
- Các thí sinh khác trong đội không được nhắc thí sinh đang trả lời. Nếu vi phạm sẽ mất quyền ưu tiên. 
- Trường hợp câu trả lời của đội (A) sai hay chỉ đúng một phần, người điều khiển chương trình sẽ mời 

một thí sinh của đội (B) trả lời. Mỗi đội chỉ được quyền trả lời một lần.  
  

3. Thời gian trả lời: 
- Sau khi bấm chuông, câu trả lời phải bắt đầu trong vòng 5 giây. Nếu không thì đội kia sẽ được quyền 

trả lời. 
- Sau khi câu hỏi được đọc xong (với chữ HẾT ở cuối câu). Nếu quá 15 giây mà không có đội nào bấm 

chuông và trả lời thì sẽ chuyển qua câu hỏi kế tiếp. (Thầy/cô điều khiển chương trình sẽ có câu trả lời 
đúng, để cùng học hỏi.) 

- Thời gian tối đa cho câu trả lời sẽ là 20 giây. 
 

4. Chọn chủ đề câu hỏi: 
- Thí sinh của đội trả lời đúng sẽ được quyền chọn chủ đề câu hỏi kế tiếp. 
- Nếu cả hai đội đều trả lời sai hay chỉ đúng nửa phần của câu hỏi, thí sinh của đội trả lời đúng câu hỏi 

trước đó sẽ được chọn chủ đề câu hỏi kế tiếp. 
- Các chủ đề cho câu hỏi của mỗi cuộc thi sẽ nằm trong các chủ đề đã gởi ra cho các trường. Tuy nhiên, 

phần chọn những chủ đề nào cho từng cuộc thi trong tổng số các chủ đề ấy sẽ do ban tổ chức BVBH 
toàn quyền quyết định trước cuộc thi. 

 
5. Thảo luận và bổ túc: 

- Thảo luận: các thí sinh có thể thảo luận với nhau trước khi bấm chuông.  Sau khi bấm chuông và được 
mời trả lời thì các thí sinh cùng đội không được nhắc nhở người trả lời.  Chỉ có đội khác hay đội không 
được quyền ưu tiên mới có quyền tiếp tục thảo luận. 

  
6. Cách thức cho điểm: 

- Mỗi câu trả lời đúng hoàn toàn sẽ được từ 5 đến 15 điểm, tùy theo độ khó của câu hỏi. 
- Câu trả lời đúng từng phần sẽ được điểm từng phần. 
- Trả lời sai không bị trừ điểm. 

 
7. Thi thêm giờ: 

- Trường hợp tới hết giờ mà hai đội đồng điểm, người điều khiển chương trình sẽ tiếp tục cho thi thêm 5 
phút, đến khi có số điểm chênh lệch. 

 
C. PHẦN THƯỞNG 
 

-     Phần thưởng cho các đội hạng nhất là $2,000 (hai ngàn US$). 
- Phần thưởng cho các đội hạng nhì là $1,500 (một ngàn năm trăm US$). 
- Phần thưởng cho các đội hạng ba là $1,000 (một ngàn US$). 
- Đội bị thua ở vòng loại đầu tiên sẽ được $100 (một trăm US$) an ủi. 
- Đội bị thua ở vòng tiếp theo sẽ được $200 (hai trăm US$) an ủi. Tiếp tục như vậy, mỗi lần vào vòng kế tiếp thì 

số tiền an ủi sẽ tăng lên $100.  
Ghi chú: Vì các đội dự thi là đại diện cho trường/trung tâm nên phần thưởng sẽ là phần thưởng cho đội của trường. 
Chuyện phân chia phần thưởng cho từng thí sinh không phải là trách nhiệm của BTC. 

 
 
D. THẮC MẮC 

- Mọi thắc mắc, xin liên lạc với Ban Tổ Chức. 
Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California 
14560 Magnolia St., Suite #105, Westminster, CA 92683 
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PHIẾU GHI DANH THAM DỰ 
CHƯƠNG TRÌNH BÉ VUI BÉ HỌC 

      
TT/TVN:  TTT/HT:  

 Địa chỉ TT/TVN 
sinh hoạt:  

Địa chỉ liên lạc: 

Điện thoại: E-mail:  

CẤP _  (3 em chính & 2 em dự bị) 

TÊN HỌ THÍ SINH NGÀY 
SINH 

PHÁI 
TÍNH GHI CHÚ 

1     

2     

3     

4     

5     
 

CẤP _ (3 em chính & 2 em dự bị) 

TÊN HỌ THÍ SINH NGÀY 
SINH 

PHÁI 
TÍNH GHI CHÚ 

1     

2     

3     

4     

5     
 

Trung Tâm/Trường Việt Ngữ chúng tôi xin ghi danh các em học sinh của Trung Tâm/Trường Việt Ngữ chúng 
tôi tham dự chương trình BÉ VUI BÉ HỌC được bảo trợ bởi đài truyền hình VHNTV và do Ban Đại Diện Các 
Trung Tâm Việt Ngữ Nam California phụ trách. Chúng tôi chịu trách nhiệm việc đưa đón học sinh của Trung 
Tâm/Trường Việt Ngữ chúng tôi tham dự và đồng ý để Ban Tổ Chức toàn quyền sử dụng tất cả những hình ảnh, tên 
tuổi, trong cuộc thi và trong những phương tiện truyền thông. Đồng thời, chúng tôi (Ban Điều Hành, phụ huynh, và 
học sinh của Trung Tâm/Trường Việt Ngữ) chấp nhận  và tuân theo những điều lệ của Ban Tổ Chức đặt ra. 

     _______________________________________________      ________________________ 
 Chữ ký của Trung Tâm Trưởng/Hiệu Trưởng                 Ngày 
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