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Sống mình phải có mục đích (goal), phải có ước mơ, phải có một lý do để mang
hữu ích (useful) cho xã hội (society). Con mới 13 tuổi thôi, con chưa biết con có
thể thích làm nghề gì nhưng con chắc chắn con sẽ trở lại trường VYEA.
Ba con đã cầm chuông cho trường VYEA được tám năm và sẽ cầm nữa tại vì ba
Vẫn Yêu Em Ấy! Con muốn theo chân ba. Con có thể bắt đầu giúp đỡ trường với
vai trò phụ giáo. Sau khi con thực tập, con sẽ xin làm cô giáo. Làm sao con trở
thành cô giáo? Con phải đọc sách nhiều, nghe nhạc, xem phim thì mới giỏi
nhanh.
Nhà con có bốn anh em giống như cô Nhất-Anh. Nếu bốn anh em con góp sức
thì mình có thể tiếp tục truyền thống (continue legacy) của ông Chử Bá Anh và
giữ trường VYEA thêm 30 năm nữa, như vậy các thế hệ (generations) sau còn
biết nói tiếng Việt.
Sau đây là kế hoạch, mỗi người có một trách nhiệm :
Anh trai Vũ-Đan có hai trách nhiệm, anh rung chuông giống Ba vì anh thích la,
anh kêu học sinh vô lớp nhanh hơn. Anh cũng thích chơi game và technology,
sẽ dạy lớp PC.
Con, Vi-Đan, thích lãnh đạo (leadership) sẽ thích hợp với vai trò hiệu trưởng
giống cô Trinh.
Em gái Hạ-Đan nói chuyện nhỏ nhẹ, hiền giống cô Nhất-Anh, có thể đi xin tiền,
fundraising, để hoạt động (operate) trường.
Còn em trai Hải-Đan thích phá nhưng thông minh với IQ 140, có thể ngồi vào chỗ
của thầy Nhị-Anh.
Bốn anh em rất thích làm việc cho VYEA vì có mì ly và chè ngon.
Năm nay con học lớp sáu chỉ cần con cố gắng thêm vài năm nữa thì VYEA có
thể đón con như một thành viên (member). Ước mơ của con có thể thực hiện
(execute) nếu bốn anh em con (Đan4 ) làm việc chung và đoàn kết (united) đó là
bí quyết (secret) để thành công.

