
Kính thưa quý vị, 
 
Cuộc thi “Em Viết Tiếng Việt” do Nhà Việt Nam tổ chức hàng năm với mục đích   
khuyến khích các trẻ em Việt Nam tại hải ngoại học tiếng mẹ đẻ, đã được quý thầy cô giáo dạy 
tiếng Việt, quý phụ huynh và các vị mạnh thường quân yểm trợ ngày một nồng nhiệt hơn khiến 
cho chúng tôi vô cùng cảm kích. 
 
Sự yểm trợ về tinh thần và vật chất của tất cả quý vị đã nói lên nỗi ưu tư chung là làm sao  cho 
các thế hệ con cháu của chúng ta có thể gìn giữ tiếng nói, văn hóa và lịch sử Việt Nam trong khi 
hàng ngày thường dùng tiếng nói và sống với nền văn hóa của đất nước mà các em đang cư 
ngụ? 
 
Ban tổ chức cuộc thi “Em Viết Tiếng Việt”’ năm nay đã nhận được rất nhiều bài dự thi của các 
em. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn quý phụ huynh, quý thầy cô giáo dạy tiếng Việt và các em học 
sinh, sinh viên thân mến. 
 
Chúng tôi cũng xin chân thành tri ân sự yểm trợ của quý ân nhân về tài chánh để giúp cho chi 
phí tổ chức và giải thưởng cho các em.  
 
Ngày phát giải thưởng “Cuộc thi Em Viết Tiếng Việt” lần thứ năm được tổ chức: 

 
Ngày Thứ bảy, 24 tháng 10 năm 2015 

Giờ: 1:30PM-4:00PM 
Tại: James Lee Community Center 

 
Tổng Cộng hơn 80 thí sinh dự thi 
Nhận Giải Thưởng - 54 thí sinh 

 Giải Khuyến Khích Tài Năng Trẻ - 29 thí sinh- $25.00 
 Giải Xuất Sắc Văn Thi Sĩ Tương Lai - 15 thí sinh - $50.00 
 Giải Thưởng Đặc Biệt - 4 thí sinh- $100.00 
 Giải Thưởng Vương Đức Lệ - $200.00 
 Giải Thưởng Quỳnh Anh - $200.00 
 Giải Thưởng Hà Bỉnh Trung - $300.00 
 Giải Thưởng Ý Tưởng Hay - VietToon - $500.00 
 Giải Thưởng Ước Mơ Đẹp - Petrus Ky- $500.00 

 


