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Đề tài: Em có ước mơ gì trong đời sống về gia đình, trường lớp, xã hội, cộng đồng Việt Nam hay quê
hương nước Việt mà rất muốn thực hiện được? Hãy nói lên em phải làm thế nào để em có thể thực hiện được
ước mơ này? Kết luận bằng cảm tưởng của em và vì sao em có ước mơ này?

Trích từ vở kịch “Kẻ thù của loài người” của nhà soạn kịch người Na Uy
Henrik Ibsen – “Một cộng đồng cũng như một con thuyền, ai cũng cần phải
chuẩn bị để có thể lèo lái nó.” Cùng là người Việt nam, em cho rằng mọi người
cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Không cần phải là những cử chỉ xa hoa lớn lao, mà
bất cứ lượng thời gian và công sức nào cũng đủ để làm nên một sự khác biệt
lớn cho cuộc sống của người được giúp đỡ.
Ước mơ của em là có thể mở được một nơi mà có thể cung cấp sự giúp đỡ
và chỉ dẫn cần thiết ban đầu cho những người đồng hương Việt Nam mới bước
chân lên nước Mỹ. Rất nhiều người Việt khi bắt đầu cuộc sống mới với biết bao
lạ lẫm, lại còn kèm thêm bức tường bất đồng ngôn ngữ khổng lồ, hẳn sẽ gặp rất
nhiều khó khăn. Em sẽ mở những lớp dạy tiếng Anh cho mọi người, nhưng thay
vì hướng dẫn viên là người bản xứ như những lớp ESL thường thấy ở đây, em
sẽ kêu gọi cộng đồng người Việt tham gia vào việc dạy học. Từ những bạn du
học sinh, cho đến những bạn trẻ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại đây, và sẽ tuyệt
vời hơn nữa nếu có sự giúp đỡ của những người đã trưởng thành và đã có
công ăn việc làm ổn định. Lý do em muốn có những hướng dẫn viên là người
Việt vì điều này sẽ giúp những người với trình độ tiếng Anh chưa tốt sẽ dễ dàng

có động lực phát triển kĩ năng tiếng Anh của bản thân hơn. Rào cản lớn nhất đối
với một người mới bước chân qua một đất nước xa lạ là sự khác biệt ngôn ngữ,
nên khi có sự hướng dẫn bằng tiếng Việt phần nào sẽ làm dễ dàng cho họ hơn
trong quá trình hòa nhập vào môi trường mới. Một khi trình độ tiếng Anh của họ
có thể giúp họ hòa nhập được với xã hội, họ sẽ có nhiều cánh cửa cơ hội hơn
để lựa chọn, từ cơ hội học tập cho đến việc làm. Từ đó, họ sẽ làm chủ được
cuộc sống mới, tự tin hơn để bước vào một tương lai tươi sáng hơn.
Bản thân em tin rằng ước mơ của em sẽ trở thành hiện thực trong một
tương lai không xa. Số lượng người Việt, dù do nhập cư hay du học, mới bước
chân vào nước Mỹ hiện nay đã tăng đáng kể so với trước đây. Thay vì phải bỏ ra
một lượng thời gian và tiền bạc lớn để theo học những lớp dạy tiếng Anh, họ có
thể tham gia vào những lớp học như trên để hòa nhập tốt hơn vào xã hội. Ngay
cả những người Việt đã sinh sống ở đây lâu năm, nhưng vì lý do khách quan
phải bươn chải làm việc kiếm sống và chưa có cơ hội để trau dồi vốn tiếng Anh
của mình, cũng có thể tham gia vào những lớp này. Và trong lớp học, mọi người
sẽ còn có cơ hội làm quen và trao đổi kinh nghiệm sống với nhau. Em cho rằng
điều này sẽ vô cùng thuận lợi cho tất cả những ai tham gia, chỉ cần mỗi người
bỏ ra một ít thời gian và công sức cho nhau. Đây đồng thời cũng là một hình
thức giữ gìn văn hóa dân tộc. Cũng như câu ca dao xưa đã từng nói:
“Dân ta nhớ một chữ đồng.
Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng mình”

