Giải Thưởng Tuổi Trẻ Phục Vụ Cộng Đồng
Kính thưa quý vị,
Đa số những người tỵ nạn Việt Nam thuốc thế hệ thứ nhất luôn luôn
mong mỏi các thế hệ con cháu giữ được bản sắc dân tộc mặc dù sống ở
bất cứ nơi nào trên thế giới. Do đó, việc bảo tồn và phát huy văn hóa
Việt Nam tại hải ngoại là ưu tiên hàng đầu của rất nhiều hội đoàn cũng
như những người còn nặng lòng với quê hương, dân tộc.
Trong hoàn cảnh hiện nay, khi mà văn hóa Việt Nam ở trong nước như
một giòng sông đang bị ô nhiễm, thì nhánh sông văn hóa Việt Nam tại
hải ngoại lại càng cần phải được gìn giữ cho trong, cho sạch, để truyền
lại cho các thế hệ mai sau ở cả trong và ngoài nước.
Với suy nghĩ đó, từ nhiều năm nay Nhà Việt Nam đã cố gắng tạo ra
những sinh hoạt vui tươi, lành mạnh về văn hóa, xã hội dành cho giới
trẻ. Những sinh hoạt này, càng ngày càng thu hút được sự tham gia
đông đảo của các học sinh, sinh viên và các bạn trẻ trong vùng. Đó là
điều mà những ân nhân ủng hộ và ban điều hành Nhà Việt Nam rất vui
mừng.
Càng gần gũi và sinh hoạt chung với các em, chúng tôi càng thấy các em
cần được khuyến khích và khen thưởng. Sự khuyến khích và khen
thưởng ấy sẽ khiến cho các em hăng hái thêm nữa trong tinh thần phục
vụ cộng đồng và đó cũng là tấm gương cho các em khác noi theo. Vì vậy,
bắt đầu từ năm nay, bên cạnh giải thưởng Em Viết Tiếng Việt, còn có
giải thưởng Tuổi Trẻ Phục Vụ Cộng Đồng dành cho những sinh viên,
học sinh xuất sắc nhất, thường xuyên tham gia trong các sinh hoạt của
Nhà Việt Nam.
Sự chọn lựa các em để trao giải thưởng Tuổi Trẻ Phục Vụ Cộng Đồng
đối với ban tổ chức chúng tôi thật khó khăn, bởi vì có quá nhiều em
xứng đáng để trao giải thưởng. Chúng tôi mong quý phụ huynh và các
em hiểu cho rằng, các em nhận giải ngày hôm nay, chỉ có tính cách
tượng trưng, đại diện cho tất cả các em mà thôi.
Chúng tôi xin cảm ơn các em đã đến với Nhà Việt Nam. Chúng tôi xin
cảm tạ quý phụ huynh, quý ân nhân đã luôn luôn chung sức cùng chúng
tôi trong công việc giữ gìn và phát huy văn hóa Việt nam tại hải ngoại.

