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Đôi khi những lời văn hoa vẫn không thể diễn tả hết sự quý mến và 

biết ơn của chúng ta đối với một người nào đó. Khi cô Hiệu trưởng Đặng 
Mỹ Hạnh của Trường Việt Ngữ Saddleback nhờ tôi viết cảm nghĩ về cô 
cựu Hiệu trưởng Cao Cẩm Vân, tôi không biết mình có đủ văn chương hoa 
mỹ để viết về một người đã hết lòng tận tụy làm việc cho trường trong chức 
vụ Hiệu trưởng 2 nhiệm kỳ 2011 - 2013 và 2013 - 2015 hay không! 

 
Là người Việt Nam, chúng ta luôn ngưỡng mộ và mến phục các 

thầy cô giáo hy sinh thời gian cuối tuần để dạy tiếng Việt chỉ với mục đích 
giữ gìn tiếng Việt và văn hoá Việt cho con em chúng ta. Tôi ngưỡng mộ 
hơn khi có dịp làm việc với cô Cẩm Vân trong suốt thời gian cô là Hiệu 
trưởng của trường. Cô đã hy sinh và cố gắng rất nhiều để trường mỗi ngày 
một thăng tiến và thu hút được nhiều học sinh hơn. Người Mỹ có câu “The 

Higher You Are, The More Lonely You Will Be,” có lẽ đây cũng là tâm trạng của cô khi một mình âm thầm 
làm việc để vượt qua những khó khăn của trường. Tạ ơn Chúa cô đã không bỏ cuộc. Cô đã sát cánh với các thầy 
cô để lo cho các lớp được hoàn chỉnh. Một lần đang công tác ở nước ngoài, tôi nhận được điện thoại của cô 
nhắc nhở tôi nhớ soạn bài thi cho lớp 6 vì năm học sắp kết thúc. Những khi nhận được email của cô lúc 1 giờ 
sáng thông báo những sinh hoạt của trường làm tôi suy nghĩ cô có bao giờ ngủ không? Nhân đây, xin một lời 
thú tội vì đã nhiều lần tôi không trả lời email của cô vì bận việc hoặc… lười (10% busy and 90% lazy .) 
Những lúc thấy cô và thầy Dũng tận tuy lo lắng cho trường làm tôi cảm thấy mình còn ích kỷ quá! 

 
Cô Cẩm Vân quý mến, những hy sinh và vất vả cô đã dành cho trường Việt Ngữ sẽ được ghi mãi trong 

ký ức của thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh. Tôi xin thay mặt cho thầy cô, quý phụ huynh và các em 
học sinh của trường chân thành cảm tạ và ghi ơn những đóng góp và hy sinh của cô trong suốt thời gian là Hiệu 
trưởng của trường. Những lời văn hoa nhất vẫn không thể diễn tả hết những hy sinh của cô. Cầu mong cô mãi 
mãi gắn bó và tiếp tục làm việc với trường, cô nhé!   
 
Thân mến, 
Trần Hoàng 
 


