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_______________________________________________ 
 
NB: Trước hết, cám ơn chị đã nhận lời mời, tới buổi phỏng vấn 500 lịch sử văn hóa truyền khẩu hôm nay. 
Để bắt đầu, xin chị cho biết mình muốn biết về tên, họ, quê quán. 

00:21:ML: Mình Là Nguyễn Mỹ Lệ, Mình sinh ở Hà Nội, Việt Nam, Năm 1949 ở Hà Nội, sau đó khi chia 
đôi đất nước mình vào Sài Gòn, cùng Mẹ mình ba mình mất năm 53, năm 54 phải đi vào Sài Gòn 

NB: Chị có nhớ kỷ niệm gì ngoài Bắc không ạ ? 

00:56:ML: Có chứ ạ, ba mình ốm, thành ra lúc nào mình cũng ngồi cạnh giường ba để chơi. Rồi sau nhà 
mình là tiệm sách ở 17 phố Huế, thành ra mình thích ngồi cạnh ba chơi, rồi ra đường chơi. Năm 1954 đi 
tàu Lớn thật lớn vào Sài Gòn. 

NB: Lúc đó người ta gọi là tàu Há mồm phải không chị  

01:27:ML: thế là mình nhớ những người lính Mỹ người ta đứng hàng dài lên tàu, người ta Bế mình lên, 
người ta chuyển mình từ người Mỹ này tới người Mỹ kia, để cho mình lên cho đỡ mệt. Mình nhớ mãi cái 
đó, giờ mình vẫn kể cái đó cho học trò mình nghe.  

NB: rồi lúc vào Nam thì chị còn nhớ kỷ niệm gì ? 

01:54:ML:Vào nam thì cực lắm chị, mẹ mình cứ đi buôn bán, rồi mẹ mình là bà Nguyễn Xuân Kiệm, Góa 
chồng sớm, nuôi 5 đứa con, cố làm hết business này đến business khác để nuôi con. Và thưa chị làm từ 
bán xe đạp, bán gạo, rồi bán áo mưa, lúc chót là mẹ mình bán bánh đám cưới. Ai muốn làm đám cưới thì 
đến gặp cụ, đặt bao nhiêu hộp bánh, rồi bao nhiêu hộp chè đó. Tụi mình gói giấy đỏ trao người ta, ngồi 
trổ cau, đề tên cô dâu chú rể lên trầu cau, thật bé đó chị. Tên cô dâu chú rể có trái tim, thành ra mẹ 
mình thành công với công việc đó  

NB: Chị còn nhớ không ? chị còn nhớ cách làm không ? 

03:07:ML: Vâng, mình thích làm mấy cái thủ công lắm chị 

NB: Rồi lúc mới vào nam thì chị ở đâu, làm ở đâu. 



03:19:NB: Thưa chị mới đầu ở đường TRần Quang Khải, rồi đến Đinh Tiên Hoàng, khu Đa Cao, chợ tân 
định, mình đi học trường Đinh Tiên Hoàng. Xong rồi mẹ mình mới cố gắng cho mình vào học College, 
học xong College, chương trình Pháp xong Mariquiri, đỗ tú tài năm 1968, mẹ mình cố gắng nuôi nấng tụi 
mình, sau cho ông anh mình cố gắng, mẹ mình là một trong những người mẹ Việt Nam hết lòng thương 
yêu con. Cố cho các con học giỏi, cho các con đi học, nhà mình ai cũng học kỹ sư, hai bà chị thì đi học 
pharmacy, anh mình thì đi học kỹ sư, anh nữa thì đi học nha sỹ, còn mình thích dạy học từ bé rồi, từ bé 
mình cứ nhớ ông anh rể đến chơi với bà chị, cho quà, thế là mình lại ngồi bày hàng bán. Bán cho mấy 
người kia, rồi dạy học, bạn mình đều dạy học chị, mình mê dạy học lắm. Khi mình lớn nhất định theo 
nghề dạy học, mà dạy học mệt lắm, bán cháo phổi, nói hoài, mà làm không bao nhiêu tiền, nhưng mà 
mình nhất định, mẹ mình bảo mình con cứ đi đi, con thích dạy học mẹ cho con dạy học, thế là mình qua 
lousan, học 1 năm, sau đó mình thích cái gì về … rồi mình qua Paris, gặp ông thầy Dr, pie Fol. Ông ấy 
hướng dẫn mình học chương trình, rồi sau mình về mình vẫn viết thơ cho ông ấy đến khi mất, ông ấy 
qua Houston thăm mình 3 lần,  

NB: Lúc bà trở về Việt Nam là năm bao nhiêu  

06:25:ML: tôi trở về Việt Nam năm 1972 chị, 1972 mình về Việt Nam dạy ở trường Ái Nhi, trường Ái Nhi, 
sau dạy đến lớp 5, mình dạy mẫu giáo. Xong mình mới sửa soạn mở trường, anh Bằng chồng mình giúp, 
Anh chồng mình là Võ  Phương Đằng, ảnh giúp mình xây cái trường, xong hết thì tháng 4 75 việt cộng vô, 
thế là mình chưa bao giờ có dịp mở. 

NB: Dạ chưa có dịp, rồi tức là chị đi năm 75 

07:19:ML: Năm 75 thì mình cũng là một sự may mắn, thực sự không biết đi cách nào, thì mẹ mình có 
một ông xui gia ổng có 2 vé trên máy bay ngày chót, ổng cho mẹ mình 2 vé, mẹ mình bảo thôi để chị 
mình đang có mang, và mình đang có cháu 17 tháng là Võ Thanh Phong, thành ra mẹ bảo 2 con đi trước, 
lúc đó pháo kích vào Sài Gòn rồi, ngày 23.4 năm 75, người ta đưa được vào phi trường lên máy bay, bỏ 
hết ghế ra ngồi la liệt trên máy bay đó, đưa qua Guam, mẹ mình bắt mình đi đi tại vì trẻ con nó không 
thế nào đi tàu được, thành ra mẹ mình hi sinh đó, chị mình thì có mang, qua Guam rồi qua Tanletan, 
California, thì lúc đó lạnh lắm, tháng 4 không có quần áo gì hết, trước khi đi ông bác bảo 10 phút, lên lấy 
cái túi đi, bác đưa ra phi trường là đi liền luôn. Mình lên, có cái lớp ở nhà, mình bảo mình qua mình dạy 
học.  

NB: Lúc đó chị có gia đình chưa ạ? 

08:52:ML: Dạ mình có gia đình rồi, có cháu 17 tháng, mình lấy kiến trúc sư Võ Phượng Đằng, rồi mình 
mới lên lớp mình nhìn, ngắm mấy chữ mình cắt bằng plastic, cho trẻ nó dán nó đọc đó chị, rồi mang 1-2 
bộ quần áo, rồi lon sữa cho cháu, buồn lắm, không biết lúc nào mới gặp lại được gia đình, lúc đó chị đó 
muốn sảy thai, thế là mình ngày ngày đi lấy nước về tắm cho chị mình, nằm mấy tháng không dậy được, 
mình lo cho chị, cho cháu mình, mình đến trại 8, mình trại 2, nhờ hồng thập thập tự tìm nhà, họ nói We 
Found your family on Subic Bay, mẹ mình cũng đi tàu khác, các anh chị đi tàu khác gặp nhau ở Subic bay, 
đi tới fortraphi, sau tất cả mọi người tháng 7 đoàn tụ ở Campalet, sau đó tới đó ở mấy tháng thì anh 
Đằng cũng đi làm trong trại, vẽ cho người ta, anh rể mình là bác sỹ Trương Trọng Hiếu thế là ảnh đang ở 
Couple, Dalas cách xa dalas thì anh ấy mới được tỉnh đó người ta Sponsor, người ta có 1 bác sỹ mà 2500 
dân, thành ra người ta cần bác sỹ trẻ hơn thế là người ta đưa đến trong đó có bàn ghế đầy đủ, chưa bao 
giờ mình tưởng tượng người ta tử tế vậy, người ta đón rước mình mỗi người mang một can soup, và 
một đồ chơi đến con mình, sau mình ở đó với ông anh mình, người ta sponsor cho anh ấy học và thi lại y 



sỹ SMG đó chị, xong sẽ làm cho tỉnh đó mấy năm, trong lúc ở đó thì có người bạn rất tử tế, đưa đến 
University , mình vô lại học thêm 1 năm rưỡi để lấy lại cái certificate bên này xong trong lúc anh Đằng đi 
làm cho 1 văn phòng kiến trúc sư Commercial lúc đó mình có mang cháu bé gái là Võ Nguyễn giang Lan, 
sanh cháu tháng 6, tháng 12 ra trường, xong mình đi theo anh chị tới Dalas, còn mình xuống Houston 
làm việc, đến đây thì mình đi kiếm việc, thì mình đến houston Montesary Children Center, gặp bà giám 
đốc là người Do Thái, bả là Marylin … Thì đến đó mình mới vô làm ở đó. Từ 1978 tới 1985 làm ở đó với 
bả, dạy học 36 phụ tá, mình đi học 2 năm nữa về dạy trẻ em lớn, xong mình mới bảo thôi chắc tôi phải đi 
mở trường của tôi , thì bả bảo không, đừng mở trường, lấy lại cái trường của tôi đi, vì tôi mệt rồi thế là 
bả làm thật dễ dàng, mình thành chủ của trường và từ năm 1980 bả làm một cái trainning center cho các 
cô teacher mời mình dạy, rồi dạy tới 1987 sau đó bả bảo bả không làm nữa, thế là mình làm chủ cả 2 tới 
bây giờ. Mình dạy học ở trường mình, mình dạy trẻ từ 9-12 tuổi mấy em từng nhóm nhỏ một học với 
mình, mình direct trường mình từ 1-6 tuổi, mình vừa mới có cháu ngoại nên mình mở thêm lớp nursory 
thành ra trường mình từ 3 tháng tới 12 tuổi, mình yêu nghề dạy học như ngày nào, mình dạy toán, dạy 
English, bả cũng giúp mình nhiều, nhưng mình mê dạy học, like yesterday, I love teaching, mình huấn 
luyện cô giáo đó, thì tới bây giờ mỗi năm mình dạy 10-20 người có cái khóa học 1 khóa 1 năm, không 
xong trong 1 năm thì học 2 năm, xong người ta đi dạy học, có những school gửi cô giáo đến cho mình 
dạy, có hết người ta đã experience rồi, nhưng người ta muốn học thêm cái đó, from the hand to the 
mind, trẻ con nó không hiểu thì nó làm đi làm lại nó sẽ hiểu, trẻ con nó rất yêu học, đến với mình lúc 1 
tuổi, đến khoảng 3-4 tuổi nó đọc tự nhiên, ưu đọc, wonderful learning, mình thấy trẻ con nó thích học 
lắm chị ạ, mình dạy cô giáo đó người ta rất thích training, người ta bảo học 1 năm với mình bằng người 
ta làm 4 năm người ta làm mà không được đào tạo, cái cách này nó hay lắm chị.  

NB: Trong trường chị dạy có nhiều học sinh Việt Nam không? 

17:40:ML: Dạ có Việt Nam, trường mình mỗi năm có 80-100  em, có đủ Việt Nam, Pháp, Ấn Độ, người ta 
rất là đến với mình bố mẹ rất là cẩn thận trong giáo dục 

NB: Chị thấy đó, học sinh Mỹ thì họ hấp thụ dễ dàng, nhưng Mà chị có thấy sự khó khăn cho những học 
sinh ngoại quốc ? 

18:13:ML: Dạ thưa chị học sinh Việt Nam vô với mình thì nếu vô từ bé thì không có vấn đề gì, còn vô lớp 
2-3 thì hơi kém, thì mình cố để cho nó lấy lại căn bản, không hiểu gì cả, toán vô đây toán chia toán nhân 
làm sao nó liên hệ làm sao, trẻ em tây nó thích học lắm chị, 

NB: Chị có chương trình đặc biệt cho giống như đại học có ESL hay những em ngoại quốc vẫn học 
chung ? 

19:15:ML: Dạ học chung hết chị, học chung một chương trình Mỹ đó chị, nhưng mà phần nhiều trẻ con 
mình cho nó học cái này xong học cái kia nên không có chán, tại vì Group, học xong cái này thì học cái kia, 
trẻ em nó không chán. \ 

NB: Xin trở về thời gian Việt Nam trước khi chị đi, chị có kinh nghiệm gì về chiến tranh Việt Nam? 

20:00:ML: Thưa chị lúc nào cũng lo âu, như lúc Mậu Thân, cứ pháo kích, trong nhà làm mấy bao cát để 
trốn trong đó, tới anh của anh Bằng đi học tập, buồn lắm, mất luôn không biết mất ở đâu đó chị, rất 
buồn và lo âu trong thời gian đó, ra ngoài cảnh sát chặn xem có phải tuổi đi lính không chị, lúc đó rất là 
lo âu. Tương lai không biết đi về đâu, xót xa cho dân mình khổ quá đó chị, bạn mình thì đi trận mất, 
buồn lắm chị.  



NB: chị nói có nhờ người đi bằng máy bay, như vậy gia đình chị có liên hệ gì với lính Mỹ hay người Mỹ.  

21:19:ML: Không chị ạ, cái ông đó là ông xui gia của mẹ mình, hình như ông xui gia ổng quen đó, ổng lại 
bị kẹt đó, đi cải tạo mười mấy năm ngoài bắc đó chị, mình thấy số mình rất may mắn, tại vì qua bên này 
đó tiếng Mỹ rất dở chị, cái Grammar rất strong, nhưng mà cái practical english là không biết nói, qua đây 
không hiểu gì hết, cái sign language không biết gì, nhờ những người bạn sửa lại cho mình cái 
pronounciation, xong mình đọc dictionnary cái nào phải stretch, khó vô cùng, họ dìu dắt mình bảo phải 
nó gì, nó dạy mình đó, ông thầy dạy mình bên Pháp đó, ổng là Mentor của mình đó, bao nhiêu năm ổng 
vẫn viết thư cho mình, rồi khi biết Việt Nam mất đó , ổng gửi cho mình một cái certificate qua Pháp thầy 
ấy, thành ra mình đã tính đi Pháp rồi đó, định đến sứ quán pháp làm hết giấy tờ rồi tại không biết gia 
đình ở đâu đó chị, mình nói với chị mình là qua Pháp đi, em kiếm việc lúc chị đang có bầu, em làm với 
thầy em, ổng biểu ổng sẽ lo, nếu phải mổ ổng cũng lo luôn, vì thế mình thấy mình may mắn, có những 
người rất thương rất nâng đỡ mình, người ta đưa mình đi, không bao giờ mình quên những người tử tế 
đó chị.  

NB:Chị cứ nói  

24:00:NB: Tới bây giờ thì mỗi ngày mình làm gì, mỗi ngày mình dạy học, mình lo cái trường, cái chương 
trình huấn luyện các cô giáo. 

NB: Xin chị nói cái khó khăn, mơ ước, lúc mới qua mỹ, chị qua Mỹ chị học, chị làm gì ở đâu, có khó khăn 
gì những ngày đầu qua Mỹ 

24:39:ML: ở Couple đó, có những ông bà giáo rất tử tế buổi tối có những người đến đưa đón mây chị em 
đến chỗ kia có mấy bà giáo dạy cho mình nói chị, cứ một tuần đến đón mình, đến chờ mình ngồi học 1-2 
tiếng lại đưa mình về cho mình nghe quen tiếng anh đi chị, cho đến khi mình đi học university thì ở 
commercial thì mình học xong thì xuống houston đó chị.  

NB: Lúc đó chị có ai cũng nhớ nhà nhớ quê hương, rồi chị tso sánh với quê hương Việt Nam và đời sống 
mới thì chị có câu chuyện vui gì muốn kể không, nhất là sinh ngữ  

25:49:ML: Lúc mới qua cái ông kia ổng bảo, một ông bạn thân đưa mình đi học lại đó chị, thì ông bảo là 
Comeback, thế là tụi mình comeback, thế là ổng bảo , no , I just say you best, you just going, don’t 
comeback, sau đó những thiếu sót như ổng hỏi ông Đằng chồng mình đó chị, so what do your mom do 
at home, thì anh chồng mình muốn nói là bán lạc bán rau đó lúc mà cộng sản mới vô, thì thì ổng nói là 
make sure some donut seat ? thành ra nhiều cái kỷ niệm vui đó chị, thành ra lúc sau này lâu lâu vẫn về 
Couple thăm để cám ơn người ta đó.  

NB: Đó là ngỡ ngàng về ngôn ngữ, vậy còn về phong tục mới lạ, lúc chị mới qua chị có ngỡ ngàng gì về 
phong tục không ạ ? 

27:17:ML: Vâng, lúc đó là tụi mình rất cám ơn những người bạn Mỹ, mình mời từng nhóm, mỗi tuần làm 
chả giò, làm bánh cuốn, làm cơm rang á chị, mời từng nhóm một mười mấy người một lúc, tuần sau lại 
mời mười mấy người kia, người ta đến đúng giờ lắm, trước 5p người ta đã gõ cửa rồi, thế là nhà mình 
chạy, thôi chết người ta đến đúng giờ quá.  

NB: Rồi vậy chị có quốc tịch chưa ?\ 

28:01:ML: Dạ mình có quốc tịch lâu rồi đó chị  



NB: TẠi sao vô quốc tịch ? 

28:07:ML: Thưa chị, mình nghĩ đó, mình phải vô quốc tịch tại vì cho các con mình đó chị, mình trở thành 
US citizen thì mình có nhiều quyền lợi, và nhưng mà lúc nào trong tâm hồn mình mình vẫn là người Việt 
Nam. Mình dạy con mình nói tiếng Việt, viết tiếng việt, mình dạy trẻ con đọc, dạy trẻ con Viết, lúc nào 
cũng dạy lễ phép, chào ông chào bà, rồi ra lễ bà lễ ông, bàn thờ phật bàn thờ ông bà, ông bà ngoại, ông 
bà nội, cho trẻ con mỗi lần đến nhà mình đó chị, cúng bà cúng ông, những cái có tình những cái lòng  tử 
tế, mình rất mừng là con trai mình nó đi nó học ở University of texas austin nó rất là giúp đỡ người chị, 
nó làm một organization đó tên là Texas arien spide, giúp mấy em bé nghèo, cho student tới giúp, dạy, 
rồi làm giúp người tàn tật, tới giờ cũng vậy, con mình là Founder, trẻ con nó làm banner giúp trẻ con 
nghèo, ra đường mấy tiếng người ta cho mấy ngàn đô đó chị, rất là proffesional, để cho bà con cho. 
Mình mừng cái đó đó, con mình ngoài rất là thương những người lessfortune, mình rất mừng, tại mình 
học được ở mẹ mình sự tử tế và lòng quan tâm, mình xài những gì, mình dùng talent của mình để mình 
giúp những người khác, mình về Việt Nam thăm gia đình năm 2006. Mình mới nuôi 1 bé bánh giầy Việt 
Nam, từ đó mấy tháng mình lại gửi cho tiền, thành ra nó đỡ phải bỏ học chị, mình bảo con không phải 
bỏ học, dì sẽ gửi tiền về cho con đi học. em bé bánh giày tên Trương vĩnh Trọng, còn mình gửi tiền về 
giúp em gái anh Đằng,  

NB: rồi em bé bánh giày chị có tính sponsor qua đây không ? 

31:48:ML: Mình tính cái đó đó, tại vì giờ nó đang học trung học đó, mình muốn nó có cái tương lai, vì 
không có bố, cũng chẳng có mẹ chị, ở với bà,  

NB: rồi chị vô quốc tịch rồi, vậy chị nghĩ chị là người Việt Nam hay là người Mỹ,  

32:14:ML: Mình rất hãnh diện là người Việt Nam, những cái gì quý những cái value đó, là mình giữ lấy và 
yêu value đó chị, mình dạy ở trường mình là vậy đó chị, dạy những value, dạy cho trẻ con đó từ 6-12 đó, 
nó thích nghe về hero, về chuyện ông Hamington, cuộc đời ổng, ổng đi mấy miles rồi trả bà kia mấy chục 
cent, ổng thương xứ sở của ổng, ổng không có muốn xứ sở của ổng, chia làm đôi thành ra ổng lúc nào 
cũng cố gắng keep the union save, dạy trẻ con về hero cho nó quý về value, honesty, kindness… ở 
trường mình có character development mỗi tháng cô giáo phải viết trên lịch á chị, mình dạy compasion… 
kể history để trẻ con, trong trường mình có lớp  elementary nó làm study council, có vice president, rồi 
tụi nó làm project quyên tiền hay là làm  

<Video 3> 

Bán cái này bán cái kia, dạy nó active picture, làm bán cho bố mẹ, gửi cho hospital giúp cho mấy em bị 
cancer, gửi cho haiti khi mà haiiti bị, nó cứ gửi từng 50, 100 nó giơ tay muốn cho bao nhiêu, giơ tay cho 
100 chúng nó giơ tay, rồi chúng nó viết thơ, chúng tôi là student council gửi 100 giúp … bọn trẻ con nó 
vừa giỏi  

NB: chị có nhắc là còn bên nhà anh Đằng còn bên Việt Nam, còn bên gia đình chị còn ai bên Việt Nam 
không, họ hàng hay ai bên Việt Nam  

00:49:ML:  thưa chị, họ hàng mấy con chú bác thôi, còn anh chị em mình bên này hết, còn anh em con 
chú bác mình vẫn giúp đỡ, ở Hà Nội, còn gia đình còn có 1 em gái, 1 em trai.  

NB: Rồi chị có hay về Việt Nam không ? 



01:10:ML: Có em có về năm 2005 và 2006 mỗi lần vài tuần,  

NB: Chị kể cho em nghe những cảm tưởng của chị sau những chuyến về Việt Nam ấy.  

01:22:ML: Thưa chị, mình về đó chị, thì mình thấy dân mình nó quá nghèo chị, những người giàu thì quá 
giàu, những người nghèo thì quá nghèo, thấy bà cụ đi bán cái sạp mấy cái chewing gum á , mình bảo bác 
ơi bác cháu mua hết, bác về bác nghỉ đi đưa cho bà ấy chai nước, bác uống đi, mình xót xa lắm, lúc bấy 
giờ cái tôi của mình, mình muốn học thêm, muốn mình dạy master nhưng mình bảo không được, mình 
phải học master mình mới giám dạy chứ.  

NB: Lúc chia tay Việt Nam chị có thấy chị muốn về nữa không ? 

02:46:ML: Có chứ, mình muốn, mình mong mỏi về Việt Nam nữa, mình cầu mong Việt Nam sẽ được may 
mắn để có thể cái tự do, dân chủ, cho dần mình đỡ khổ, mình muốn về để giúp xứ sở, để cho các em học 
thêm được chương trình.  Mấy năm nay mình có vào chương trình thiện nguyện, góp tiền để gửi về cho 
các em, cho mấy xơ giúp các em mua quần mua áo, mua quà noel, mua quà tết đó chị.  

NB: Theo cảm nhận thì thấy chị rất thương nước Việt Nam của mình đó, theo chị tên bản nhạc nào làm 
chị nghĩ tới Việt Nam nhớ đến nước Việt Nam mình. 

04:18:ML: Việt Nam chị, mình thích bài đó lắm, mình thích bài tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời, 
mình thích cái bài đó, và bài trả lại em yêu nhớ lúc chiến tranh ấy chị, và mình rất thích hát chị, mình hát 
từ bé rồi, rồi hồi xưa cô giáo thường hỏi sau này làm gì, I will be a singer. Mấy bà giáo ở trường college 
thường hỏi mình. 

NB: Những truyền thống nào chị muốn gìn giữ trong nền giáo dục cho các cháu, chị muốn truyền thống 
Việt Nam nào mà chị muốn truyền bá lại cho con cháu. 

05:36:ML: Lễ phép, mình nhớ hồi xưa mẹ dạy là tiên học lễ, hậu học văn, lễ giáo dạy đang hoàng tử tế 
với cô giáo, với bạn bè, kính trọng gia đình và yêu gia đình, yêu nước mình  yêu tổ quốc mình, lúc nào 
cũng sẵn sàng giúp đỡ, những cái tính đó là universal value đó mình muốn dạy trẻ con những tính như là 
honesty, passion… responsibility. Nhưng mình muốn trẻ con khi nó nói nó có quyền phát biểu ý kiến chứ 
không phải bắt nó nghe không, mình nói tử tế lịch sự ai cũng muốn nghe vậy, mình nói excuse me. Ai 
cũng muốn giúp mình cả. Mỗi ngày cứ tập, tập làm thế nào, đi đứng thế nào, đi trong line thì đi như thế 
nào, đàng hoàng tử tế, các cô giáo ở trường mình rất là tử tế  người ta đến 2 tuổi rồi đến lúc ra làm bác 
sỹ luật sư rồi. Nó có cái tình trong trường đó, chứ không phải nay cô này nghỉ mai cô kia nghỉ, cái 
trainning của mình cũng vậy những người dạy trong đó cứ năm này qua năm khác chị, từ năm 1978 chị 
tới giờ đó, có thay 1 người vì bà đó bả mất, bả dạy cùng mình bao nhiêu năm, dạy con nít, dạy người lớn 
với mình. Chứ ai bỏ mình đâu, we learn together, we grow together. 

NB: Cái đó là cái chị muốn gìn giữ vậy còn theo chị phong tục gì mình cần phải thay đổi chị,  

08:40:ML: mình phải thay đổi những cái gì mà ví dụ như là trẻ con thì là children là k được nói gì, chỉ 
được nghe thôi, rồi đánh trẻ con đó chị, hay là phạt trẻ con, và nói những câu làm trẻ con nó buồn cái 
đó là phải bỏ chị, ở trường mình dạy possitive… mình nói với trẻ con là mình respect trẻ con, trẻ con sẽ 
thành người lớn, the way we treat him now, will really  help him when he grow up, teaching is previllege, 
and teaching is assume , because you work will create the children, creat themselve everyday, creating 
the adult .. Mình muốn gì mình đọc ông gandi có nói, we must be change, we wish to see in the work, 
mình muốn có sự thương yêu chung quanh, thì mình lại đó đi, what other follow, be the kind of kindness, 



what other follow, cái đó với lại mỗi ngày là mình được sung sướng, đang có sức khỏe chị, với sức khỏe, 
là tài sản lớn nhất của mình, không có sức khỏe mình không làm gì được,  thành ra mình phải cố gắng 
mỗi ngày, mình bảo yesterday is history, tomorrow is mystery today is a gift, that’s why we call it the 
present thành ra mình nói với trẻ con đó, mỗi ngày mình phải quý nó. 

NB: Thì theo ý kiến của chị, văn hóa của người Việt tại Hoa Kỳ sẽ ra sao? 

11:53:ML: Thưa chị, mình á mình cần phải nên cẩn thận, dìu dắt con nít của mình, giới trẻ đó, mình 
không muốn nó chỉ lo diện, cellphone, xe, uống rượu chị, mình phải cố tránh violence on movies, mình 
phải dạy nó cái tử tế, dạy nó cái value để cho nó biết, chung quanh nó đầy dangerous, become aware, xã 
hội bên này dễ đi xuống lắm, nếu không cẩn thận là có rất nhiều cái đua đòi, realistic, mình phải khuyên 
con mình, mình phải nhẹ nhàng suggest, show bằng example . 

NB: Vậy theo chị có cần thiết phải giữ gìn văn hóa người việt không, và tại sao ? 

13:11:ML: Mình thấy là rất quan trọng, văn hóa của người Việt, cho nó phải biết lịch sử văn hóa người 
Việt, và phải pround of it, bao nhiêu năm trời chị thấy không, hết giặc này tới giặc kia, ngàn năm giặc tàu, 
mà lúc nào cũng cái hero, để keep Việt Nam, người ta defense Việt Nam mình phải dạy con cháu mình 
History mình học hỏi những gì có thể giúp nhau, nhất bây giờ mình lại đang có cháu ngoại đó chị, mình 
thấy nó rất quan trọng, mình dạy nó tiếng Việt Nam, ở nhà là nói tiếng Việt Nam, các con mình ở nhà nói 
tiếng Việt Nam, mình nói tiếng Mỹ nó cũng không có hay gì, nên để cô giáo nó dạy tiếng Mỹ, ở nhà mình 
dạy tiếng Việt Nam, các con mình ngày xưa, can you give me banana mình bảo mình không biết, thế 
nhưng bảo cho con trái chuối là được mình phải fow,mình bảo nó nói tiếng Việt Nam đi, chứ không nó 
quên tiếng Việt Nam đi chị, nhiều gia đình ở California con cái không biết nói một câu tiếng Việt Nam chị. 

NB: Bây giờ có kinh nghiệm nào hoặc, những kỷ niệm nào mình muốn chia sẻ trong cuộc phỏng vấn hôm 
nay.  

14:48:ML: Mình rất là biết ơn gia đình mình, mình có một người mẹ phi thường, hiểu mình muốn gì, chứ 
không bắt mình học bác sỹ kỹ sư, mình không thích, mỗi nghề you need to do, you need to realize your 
potential chứ không phải ai cũng là bác sỹ, ai cũng là luật sư, thì trong cái society này mình cần good 
indicator, mẹ phải tin mình, cho mình đi học, chứ mẹ khác bắt mình đi học bác sỹ tại vì nhà mình ai cũng 
bác sỹ kỹ sư hết chị, ai cũng mẹ mình bảo không, con muốn học thì con đi học đi. Các chị mình lúc nào 
cũng dạy mình học, dạy viết văn, viết lại nó hay hơn, chị Loan dạy mình lúc nào cũng phải có giờ học, chị 
Ngọc dạy Viết Văn, dạy Toán, mình rất may mắn được sinh ra trong một gia đình yêu sự học, các anh lúc 
mình qua Pháp là trả tiền cho mình học. Lúc mẹ mình già tất cả mọi người xúm lại đưa bao nhiêu đó cho 
mình, mình nuôi mấy người nuôi mẹ mình, mẹ mình 2 mấy năm chữa trị, mà mình cho người ta ở nhà 
nuôi mẹ mình người ta quý lắm 

NB: Bà cụ vẫn còn sống chứ chị ? 

16:47:ML: Dạ mẹ mình mất rồi, mình có mang mấy cái hình cho coi, 

NB: Sẽ dùng vào tài liệu ạ  chị có bao nhiêu anh chị em ? 

17:09:ML: dạ có 2 anh, 3 chị ạ, à hai chị, hai anh ạ, có 8 người mà mất 3, mình có 2 chị, 2 anh, chị lớn 
dược sỹ, nha sỹ, kỹ sư, có mình mình là làm giáo dục. 



.. Find you love you do, don like what you do, vì có passion đó, nên giờ mình làm những cuốn trainning 
như vậy này chị, cuốn này toán, step 1 step 2 làm sao, dạy toán trừ sao, dạy toán nhân sao, chục sao, 
trăm sao, ngàn sao cái này gọi là map menu, mình viết, anh Đằng vẽ cho mình, anh ấy làm 15 năm trong 
ngành kiến trúc sư, rồi khi mình lấy trường thì anh ấy về anh ấy giúp mình mình làm còn ảnh vẽ, đây là 
những gì mình làm đó chị, những set dạy toán cho trẻ con, rồi đây là pre reading set cho trẻ con đó chị, 
đẹp lắm ví dụ như thế này mình cắt ra cho trẻ con nó xếp đó, xong mình mới yêu cầu nó, set order thing 
that are in, set order thing that are out, close your eyes,  nó học những concept out, in, under tất cả nó 
rõ ràng, mình viết những cái này cho trẻ con nó học đó, thế xong rồi còn đây là học trò của mình 

NB: chị có ước mơ gì,   

20:04:ML:ước mơ của mình là bây giờ, trường công cứ nhờ đến dạy cô giáo, mình dạy về classroom 
management, dạy hát, movement rồi kể chuyện, vui lắm chị, mỗi lần đến mình cho người ta một cái 
handout rồi người ta follow thì bây giờ tháng 7 mình sẽ dạy 3 group, mỗi group cho ba chục cô giáo cho 
orient, người ta cứ nhờ, mỗi lần đến mình cho người ta handout vậy này rồi dưới này là những  bài hát, 
rồi poetry, trẻ con nó mê lắm, nó relax. 

NB: Rồi chị có nghĩ là một ngày nào đó chị có thể mở trường cho học sinh Việt Nam ở đây hoàn toàn 
không ? 

21:33:ML:  Bây giờ đó, những gia đình Việt Nam không đủ tiền thì mình giúp, mình cho học bằng 
scholarship mình thấy gia đình nào mà không nổi thì mình giúp, còn những người Mỹ là trả full hết, 
những người Việt Nam là mình rất quý họ, mình giúp, bớt tiền … thành ra mình rất vui mình giúp người 
ta được, chứ còn phần nhiều cai tuition là người Ngoại quốc trả là mới sống nổi, những gia đình người 
Việt Nam người ta trả được là người ta trả hết.  

NB: rồi chị có thấy phương pháp nó có khác không?giáo dục của Mỹ này, của Pháp và giáo dục Việt Nam 
theo chị thấy là những cái khác biệt ra sao? 

22:36:ML: Thưa chị,  bên mỹ này thì trong các trường người ta cũng cố gắng, nhưng mà trẻ con đông 
quá. Hai mấy e một cô, thành ra vô trường của mình thì học với cái material này thì nó comfortable 
nhiều lúc trẻ con nó lost, học từng chương mà làm y như cô giáo, bên Mỹ này bây giờ cũng vậy, trẻ con 
nó cần mentilation from the hand to the Mind,  

NB: Giáo dục ở Việt Nam theo chị nghĩ  sao ? 

23:42:ML: Quá là tượng trưng chị, mình nhớ 1 lớp 72 em đó chị, ông thầy bắt tất cả 72 em giơ tay lên 
ổng đi đánh vào tay lần lượt từng em, thế là hết đó chị 

NB: Còn bắt học thuộc lòng, lên đứng trả bài,  

24:01:ML: Bên này có những giờ mình phải thuộc lòng ví dụ poetry, rồi cửu chương, rồi học thuộc lòng, 
nhưng mà hiểu trước rồi hẵng học thuộc, chứ còn học thuộc lòng khoong hiểu gì không được chị, 
understand first and then memorize, lúc đã understanding mình sẽ nhớ lại đây là những lúc cô giáo ra 
trường, đây là trong lớp, mấy cô giáo này là có bachelor degree hết đó chị, những người có master cũng 
có, lúc ra trường chụp với nhau đó chị, rồi mấy cô giáo mình dạy bây giờ có principle rồi, assist principle 
mấy người bây giờ người ta thích học cái này, cái gia đình cô này, 10 năm trước mình dạy mẹ, rồi mấy 
năm sau dạy chị, rồi dạy em, rồi họ mở trường rồi. Đây là cái poster của training center, còn đây là 
poster của trường.  



 

 

 


