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Bế mạc lớp học tiếng Việt “ABC Việt Nam” tại Bỉ 
Lễ bế mạc lớp học tiếng Việt “ABC Việt Nam” dành cho con em cộng đồng người Việt Nam tại 
Brussels, tổ chức ngày 28/5, tại Bỉ. 

 
  

Các em học sinh tham gia lớp học chụp ảnh cùng  
Đại sứ Phạm Sanh Châu

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ Phạm Sanh Châu biểu dương những người tổ chức lớp 
học là anh Nguyễn Việt Hòa và anh Phan Ngọc Lân, cùng các thầy cô giáo đã không quản ngại khó khăn để 
thực hiện dự án dạy tiếng Việt cho thanh thiếu niên trong cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ, góp phần gìn giữ 
văn hóa cũng như truyền thống của Việt Nam.

Đồng thời, Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng phát huy thành công ban đầu, dự án dạy tiếng Việt tại Bỉ sẽ tiếp tục 
được phát triển và mở rộng.

Lớp học “ABC Việt Nam” được tổ chức từ tháng 9/2010 với sự tham gia của 17 học sinh, được chia làm hai lớp. 
Sau một năm học, từ chỗ hầu như không biết tiếng Việt, các em học sinh đã có thể sử dụng cơ bản bốn kỹ 
năng nghe, nói, đọc và viết.

Anh Nguyễn Việt Hòa cho biết xuất phát từ mong muốn giúp con em Việt Kiều tại Bỉ có thể sử dụng tiếng Việt, 
qua đó giữ gìn văn hóa Việt Nam, các anh đã quyết tâm xây dựng và thực hiện thành công dự án lớp học tiếng 
Việt “ABC Việt Nam” đầu tiên.

Đồng thời, anh thông báo trong năm tới, lớp học sẽ được mở rộng hơn và sẽ chuyển đến ngôi trường khang 
trang hơn, đẩy đủ điều kiện dạy và học hơn - một tin vui cho bà con Việt Kiều tại Bỉ.

Tại buổi lễ tổng kết, các em học sinh đã biểu diễn một số tiết mục ca nhạc rất xúc động bằng tiếng Việt./.

Đăng Khoa (Vietnam+) 
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