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Nhắc đến Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Diego, người ta không thể không đề cập đến thầy hiệu 
trưởng tuấn kiệt Dương Thanh Phong và cô thủ quỹ tài sắc Nguyễn Phượng Bảo.  Mười năm phục 
vụ văn hóa là một điều đáng vinh danh, nhưng điểm nổi bật của thầy Thanh Phong và cô Phượng 
Bảo không phải chỉ ở sự thâm niên mà là những thành tích đóng góp cho Văn Lang cũng như cộng 
đồng. Thuận vợ chồng tát bể Đông cũng cạn. Dưới tay chèo tay lái nhịp nhàng của thầy Phong và cô 
Bảo, con thuyền Văn Lang đã trải qua những ngày tháng thịnh vượng và hoàn mỹ với nhiều chương 
trình phong phú vừa vui nhộn vừa mở mang kiến thức. Vừa đa tài lại vừa có đầu óc sáng tạo cởi mở, 
thầy Phong và cô Bảo lúc nào cũng đóng vai trò nòng cốt trong hầu hết mọi hoạt động và sinh hoạt 
từ văn nghệ, báo chí, thủ công, gia chánh đến trang hoàng, giao tiếp, gây quỹ, cứu tế.  Không có 
hoạt động nào là không có sự tham gia của hai người và không có công việc nào có thể làm khó 
được đôi uyên ương này.  Ngay cả những lúc sóng to gió mạnh như khi nhận thông báo bất ngờ 
trường cần dời địa điểm gấp vì lý do xây sửa, Văn Lang cũng đều vượt qua một cách êm thắm.   
Đối với nhà trường, hai người là đầu tàu được mọi người yêu mến.  Đối với học sinh lớp bốn ở Văn 
Lang, hai vị là người thầy người cô khả ái và hoàn hảo.  Trong các cuộc thi tài ở trường cũng như 
ngoài cộng đồng, học sinh lớp bốn do thầy Phong cô Bảo phụ trách lúc nào cũng là những cao thủ 
đáng được nể nang với những thành tích khả quan.   
Tinh thần thiện nguyện và tấm lòng nhân ái của thầy Phong cô Bảo không dừng lại ở khuôn viên 
trường lớp Văn Lang. Hầu như tất cả những chương trình quyên góp ở địa hạt San Diego để giúp 
đồng bào Việt Nam kém may mắn đều có sự ủng hộ của hai vị về nhân lực cũng như tài chánh.  
Ngoài ra, thầy Phong cô Bảo còn đóng góp và cộng tác với đài truyền hình Việt Nam địa phương 
trong nhiều chương trình cộng đồng về văn học nghệ thuật, đặc biệt chương trình Ta Vui Ta Học đã 
được sự chú ý và ưa chuộng của nhiều phụ huynh học sinh và khán giả từ các trường Việt Ngữ và 
cộng đồng San Diego. 



Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Diego hân hạnh vinh danh thầy cô Phong Bảo đã gắn bó với Văn 
Lang trong mười năm qua và cũng nhân dịp này tuyên dương công trạng của hai vị đối với Văn Lang 
và cộng đồng người Việt San Diego.  
 


