
      California, ngày 18 tháng 6 năm 2010 

 

      

 

        Little Saigon ngày 18 tháng 6 2010 

 
THÔNG BÁO 

 
Kính gửi: Quý vị Trung Tâm Trưởng, Hiệu Trưởng, 

Quý vị trong Ban Quản Trị, Ban Điều Hành các Trung Tâm/Trường Việt Ngữ, 

Quý Thầy Cô Giáo, 

Quý vị Phụ huynh học sinh, 

 

V/v:   Khoá Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm Kỳ 22 - Hè 2010 
 

Kính thưa quý vị, 
 

Hiện nay, Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California đang làm việc ráo riết 

để chuẩn bị cho khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm kỳ 22, Hè 2010.  Bên cạnh những nỗ 

lực của các thầy cô trong Ban tổ chức, chúng tôi còn nhận được nhiều sự cộng tác và yểm trợ 

nhiệt tình từ các vị cựu giáo sư các đại học Sài gòn, Đà lạt, Huế, các vị giáo sư đang giảng dạy 

tại các đại học CSU Long Beach, CSU Fullerton, UCI, UCLA, UCSD, OCC, GWC, Coastline 

College, các vị học giả, nhà văn, nhà báo và các cơ quan truyền thông/báo chí, các vị mạnh 

thường quân hằng quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc tại hải ngoại. Khoá 

Huấn luyện và Tu nghiệp kỳ 22 này sẽ hứa hẹn một chương trình hữu ích, vui tươi và sôi động. 

 

Ngoài những giờ học hỏi, hội thảo, thi đua và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy trong khoá, 

Ban Đại Diện sẽ tổ chức một buổi ăn tối tại nhà hàng Sea Food Palace Restaurant, vào lúc 6:30 

chiều Thứ Bảy ngày 14 tháng 8, 2010. Buổi cơm tối thân mật nhằm mục đích trao đổi tâm tình, 

kinh nghiệm và những ưu tư giữa các thầy cô từ những trung tâm/trường khắp nơi tụ hội về.  

 

Chủ đề của khóa TNSP năm nay là ”TIẾNG VIỆT PHONG PHÚ”. 
 

Sau đây là những chi tiết liên quan đến khóa học: 

 

1. Ngày giờ và địa điểm: 

 

Khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm Kỳ 22 hè 2010 được tổ chức tại Coastlines 
Community College, 14120 All American Way, Westminster, CA  92683, ngay tại 

Trung Tâm Little Sài Gòn, từ chiều thứ Sáu ngày 13 đến chiều Chủ Nhật ngày 15 tháng 8 

năm 2010. 

 

2. Thể thức chọn đề tài: 
 

Xin quý thầy cô đọc qua phần tóm lược nội dung các đề tài và cách chọn học trình.  Sau 

đó, điền phiếu ghi danh và gởi về cho chúng tôi. Ban tổ chức sẽ dựa vào thứ tự ghi danh 

để cố gắng đáp ứng yêu cầu của quý thầy cô.  Trong trường hợp học trình ưu tiên mà quý 

thầy cô chọn đã khóa sổ vì đủ học viên, hay phải hủy bỏ vì một lý do nào đó, chúng tôi sẽ 

chọn học trình kế tiếp theo chọn lựa của quý thầy cô. 

 

BAN ĐẠI DIỆN CÁC TRUNG TÂM VIỆT NGỮ NAM CALIFORNIA 
THE ASSOCIATION OF THE VIETNAMESE LANGUAGE &  

CULTURE SCHOOLS OF SOUTHERN CALIFORNIA 
8295 Westminster Blvd., Suite 270, Westminster, CA 92683 

Điện thoại: 714-799-0321 - Email: tavietlcs@yahoo.com  -  Website: www.ttvn.org 
 



 

3. Lệ phí: 
 

Chi phí cho mỗi khoá sinh bao gồm tài liệu, ẩm thực và khách sạn (nội trú) là: 

 

- Ngoại trú $80.00/1 người 
- Nội trú $160.00/Phòng 2 người 
- Nội trú  $240.00 Phòng 1 người 
 
Địa chỉ khách sạn cho quý thầy cô đến sớm và muốn đặt phòng cho những ngày đến 

trước và ở lại sau khóa TNSP: 

 
Ramada Inn 
10022 Garden Grove Blvd 
Garden Grove, CA 92844 
(714) 534 1818 
 
Chi phiếu xin đề: TAVIET-LCS 

 

Mọi thư từ và thắc mắc xin gởi về: 
 

- Ban Đại Điện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California 
8295 Westminster, Suite 270 

            Westminster, CA 92683 
-  Các Trung tâm, các Trường Việt Ngữ nơi cư ngụ 

 

Hoặc liên lạc với Ban Tổ Chức Khoá Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm kỳ 22 năm 2010, 

theo các số điện thoại sau: 

 

- Văn phòng Ban Đại Diện   (714) 799 0321 
- Thầy Vũ Hoàng   (714) 881 9294 (tavietlcs@gmail.com) 
- Cô Liên Hương  (ghi danh)  (714) 588 0878 (lhn2194@gmail.com 
- Cô Trần Thị Sử  (lo phòng ngủ) (714) 263 5969 (mariavn@yahoo.com 

 

Ban tổ chức kêu gọi sự hỗ trợ và tiếp tay của quý vị Trung tâm trưởng/Hiệu trưởng qua việc 

khuyến khích các thầy cô, các phụ huynh học sinh, và nhất là các bạn thanh niên tham dự thật 

đông đủ. 

 

Con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn. Do đó, bổn phận của chúng ta 

là bảo tồn và lưu truyền di sản văn hoá cho thế hệ sau, như cha ông ta đã hằng gìn giữ ngôn ngữ 

Việt trải dài qua dòng lịch sử. 

 

Trân trọng thông báo, 

 

T.M. Ban Đại Diện các TTVN Nam California 

Chủ tịch Ban Chấp Hành 

 

 

Trần Chấn Trí 
   


