
  

Họ tên thí sinh:..............................................................................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sanh:...........................................Nơi sanh:......................................................................................  

(Xin vui lòng đính kèm bản sao giấy khai sanh hoặc giấy đi định cư ở hӶi ngoӴi)  
  

Địa chỉ:..........................................................................................................................................................................  

  

Thành phố:........................................................................................... Zip code:.........................................................  

  

Số điện thoại nhà: (…....…)………….........……………Điện thoại di động: (…....…)………….........…………….  

  

Họ tên của phụ huynh:.......………………………………………………………………………............................  

hay   

Họ tên người giám hộ:……..………………………………………………………………….................................  

  

Địa chỉ:..........................................................................................................................................................................  

  

Thành phố:........................................................................................... Zip code:.........................................................  

  

Số điện thoại nhà: (…....…)………….........……………Điện thoại di động: (…....…)………….........…………….  

  

Người ký tên dưới đây là:.............................................................................................................................................  

(Xin vui lòng viết họ tên bằng chữ in cho rõ)  

  
1. Chấp thuận cho thí sinh………………………………………………………......…..được phép tham dự vào Cuộc Thi 

ƯỚC MƠ VIỆT và hoàn toàn đồng ý với Thể Lệ Cuộc Thi (xin đọc trang 2 và ký tên ở trang 3).  

2. Hoàn toàn đồng ý là sẽ không gây bất cứ khó khăn nào cho Ban Tổ Chức và các nhà bảo trợ của Cuộc Thi ƯỚC MƠ VIỆT 

hay thưa kiện Ban Tổ Chức  và các nhà bảo trợ của Cuộc Thi ƯỚC MƠ VIỆT ra Pháp Luật vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa.   

3. Thấu hiểu rõ Ban Tổ Chức và các nhà bảo trợ của Cuộc Thi ƯỚC MƠ VIỆT thực hiện Cuộc Thi vì mục đích muốn duy trì, 

bảo tồn và phát huy Tiếng Việt Trong Sáng.  

4. Ủng hộ hoàn toàn Ban Tổ Chức và các nhà bảo trợ của Cuộc Thi ƯỚC MƠ VIỆT trong mục đích đã nêu trên.  

5. Cam kết các lời khai là trung thực và các giấy tờ, chứng minh thư của thí sinh nộp cho Ban Tổ Chức Cuộc Thi ƯỚC MƠ 

VIỆT là giấy tờ chính thức.  

6. Hiểu rõ là Ban Tổ Chức Cuộc Thi ƯỚC MƠ VIỆT có toàn quyền từ chối không nhận đơn của thí sinh hay phải loại bỏ thí 

sinh trong quá trình cuộc thi nếu Ban Tổ Chức Cuộc Thi nhận thấy thí sinh không đạt đúng tiêu chuẩn, gây sự bất lợi cho 

Cuộc Thi hay nhằm giữ sự công bằng cho các thí sinh khác.  

7. Phụ huynh/người giám hộ cho thí sinh hiểu rõ và đồng ý là tất cả các đơn từ, hình ảnh và video quay hình thí sinh là sẽ 

thuộc về thẩm quyền của Ban Tổ Chức để sử dụng cho cuộc thi.  

8. Phụ huynh/người giám hộ cho thí sinh hiểu rõ và đồng ý cho phổ biến các video dự thi này trên các đài truyền hình.  

9. Và phụ huynh/người giám hộ cho thí sinh hiểu rõ và đồng ý cho phổ biến các video dự thi này trên YouTube.  

  
Ký tên:……………………………………...................................................................................................................  

  

Ngày, tháng, năm:…………......…...............…..…Làm tại:…………………………………………………............. 

       

  

   ƯỚC MƠ VIỆT  

ĐƠN XIN DỰ THI  
  

  

 



Chương Trình Bảo Tồn Tiếng Việt Trong Sáng: ƯỚC MƠ VIỆT  
ƯỚC MƠ VIỆT là một chương trình khuyến khích trԎ  học tiếng Việt trong sáng do một nhóm anh chị em thiện nguyện viên trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ sáng lập. Người 
đại diện cho chương trình và cũng là người đứng ra tổ chức là bác sǫ Phạm Đỗ Thiên Hương.  

  I . MỤC ĐÍCH của chương trình:  

1. Tiếp tay các thầy cô giáo dạy Việt ngữ ở Hoa Kỳ trong việc bảo tồn tiếng Việt trong sáng.  
2. Giới thiệu và khuyến khích trԎ  em cũng như thanh thiếu niên Việt Nam học hỏi tiếng Việt trong sáng qua các bài hát, truyện ngắn... bằng các phương tiện phổ thông nhất hiện 

    nay: cell phone, computer, và sách song ngữ.  
        3. Tạo cơ hội và phương tiện cho con em Việt Nam ở Hoa Kỳ có thể tranh đua và thi thố sở học tiếng Việt của mình qua các cuộc thi với sự bảo trợ của các cơ quan truyền 

             thông trong cộng đồng người Việt.  

        4. Ủng hộ và giúp phổ biến các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật của những tác giả có tài và có lòng trong việc duy trì tiếng Việt trong sáng.  
 II. BÀI HÁT NHẠC HIỆU chính thức của chương trình: Bài hát Ước Mơ Việt của nhạc sǫ Đình Đại phổ từ thơ của thi s  Cao Nguyên.  

III. TIÊU CHUẨN DỰ THI: 

        1. Trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam trong hạn tuổi từ 7 tuổi đến 18 tuổi,  sinh ra và lớn lên tại hải ngoại hay đi định cư ở hải ngoại từ lúc 5 tuổi.  

        2. Có giấy ký nhận chấp thuận và hỗ trợ của phụ huynh hay giám hộ. 

IV. THỦ TỤC ĐI THI: 

1. Điền và nộp đơn xin dự thi do Ban Tổ Chức soạn thảo. 

2. Nộp giấy khai sanh hoặc giấy đi định cư. 

 V. CUỘC THI CHIA RA 2 NHÓM CHO 2 HẠN TUỔI: 

1.  Thiếu Niên:  sinh ngày 1-1-2002 đến 31-12-2007 

2.  Thiếu Nhi:    sinh ngày 1-1-2008 đến 31-12-2013 

 

VI. TÀI LIỆU DÙNG CHO CUỘC THI: 

       A. Tài liệu dành cho các thí sinh tham gia lần đầu: 

1. Bài hát Ước Mơ Việt, thơ của Cao Nguyên, nhạc của Đình Đại 
2. Cuốn sách TẾT do nhà xuất bản ViệtTide for Kids phát hành 

      B. Tài liệu cho các thí sinh tham gia lần thứ nhì (đã tham gia kỳ I): 

            1.  Bài hát  
                       -  Vang Vang Tình Việt Nam, nhạc và lời của Trầm Tử Thiêng  

     -  Biết Ơn Mẹ Cha, nhạc và lời của Nguyễn Đình Híếu 

     -  Cái Nhà Của Ta, nhạc sinh hoạt, không rõ tác giả 
            2.  Cuốn sách Việt Sử bằng tranh, tập 1:  HUYỀN SỬ ĐỜI HÙNG biên soạn bởi nhà giáo  

                 Bùi Văn Bảo, do Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California phát hành. 

 

VII. THỂ THỨC CUỘC THI: Có 2 giai đoạn 

     SƠ KẾT: Từ ngày 1 tháng 6, 2020 đến 1 tháng 9, 2020  

          Gửi video file thâu hình chính thí sinh qua wetransfer.com, gửi cho ctuocmoviet@gmail.com 
          - Tự giới thiệu:  họ, tên, tuổi, ở vùng nào 

          - Giới thiệu bài hát và tác giả.  

          - Hát trọn vẹn bài hát dành cho độ tuổi của thí sinh 
          - Đọc một đoạn văn bằng tiếng Việt 

          - Đọc và nói ý nghĩa của các ngữ vựng mà thí sinh đã học được từ bài hát này. 

A. Thí Sinh tham dự lần đầu: 
                 - Hát bài Ước Mơ Việt  

- Đọc trích đoạn mà em thích nhất, khoảng 100 đến 150 chữ bằng tiếng Việt  của truyện ngắn 

 “Cốm” của Thạch Lam hay “Con Sáo Của Em Tôi” của 
  Duyên Anh trong cuốn sách TẾT. 

- Đọc và nói ý nghĩa của các ngữ vựng đã học từ quyển sách này 
       Lưu ý: 

- Thiếu Nhi: Chọn 5 ngữ vựng từ bài hát Ước Mơ Việt và 5 ngữ vựng từ cuốn TẾT. 

- Thiếu Niên: Chọn 10 ngữ vựng từ bài hát Ước Mơ Việt và 10 ngữ vựng từ cuốn TẾT. 

   B. Thí Sinh tham dự lần thứ hai: 

1.  Thiếu Nhi:  

- Hát 2 bài ngắn:  Biết Ơn Mẹ Cha và Cái Nhà Của Ta 
             - Đọc 2 đoạn trong sách Huyền Sử Đời Hùng 

  - Chọn 5 ngữ vựng từ mỗi bài hát và 5 ngữ vựng từ quyển sách, phát âm cho chuẩn và 

       nói rõ ý nghĩa của 15 ngữ vựng này. 
2   Thiếu Niên: 

 - Hát bài Vang Vang Tình Việt Nam 

 - Đọc một truyện trong sách Huyền Sử Đời Hùng 
- Chọn 10 ngữ vựng từ bài hát và 10 ngữ vựng từ quyển sách, phát âm cho chuẩn và 

       nói rõ ý nghĩa của 20 ngữ vựng này. 

Lưu ý:      -  Ban tổ chức khuyến khích (không bắt buộc) phụ huynh/người thân/ thầy cô dạy Việt Ngữ của thí sinh xuất hiện trong ống kính để nói đôi lời giới thiệu về  
                    quá   trình học Việt Ngữ của thí sinh/ sở trường của thí sinh/ thí sinh được những ai hỗ trợ em để đi thi. 

       -   Các video đạt tiêu chuẩn sẽ được chiếu trên Ước Mơ Việt Youtube Channel và các đài truyền hình Việt Nam trên khắp nước Mỹ 

       -  10 thí sinh giỏi nhất của mỗi độ tuổi sẽ được chọn vào vòng chung kết. 

CHUNG KẾT: cuộc thi trực tuyến qua Zoom lúc 10 giờ sáng ngày 10 tháng 10, 2020 

         Thiếu Nhi:    

1. Hát một bài hát ca ngợi nước Việt hay tiếng Việt do em chọn.  

    Trả lời câu hỏi về ý nghĩa của bài hát này. 

2. Trả lời câu hỏi và viết chính tả 5 trong 15 ngữ vựng mà các em đã chuẩn bị trong vòng sơ kết 

3. Trả lời các câu hỏi về nguồn gốc của người Việt Nam  (con Rồng-cháu Tiên, Lạc Long Quân-bà Âu Cơ, vua Hùng) 

          Thiếu Niên: 

1. Hát một bài hát ca ngợi nước Việt hay tiếng Việt do em chọn.  Trả lời câu hỏi về ý nghĩa của bài hát này. 

2. Đặt câu với 2 trong 20 ngữ vựng mà các em đã chuẩn bị trong vòng sơ kết 

3. Trả lời câu hỏi về kiến thức căn bản của nước Việt Nam  

   (Hình dáng nước Việt Nam, vị trí nước Việt Nam, nguồn gốc dân tộc Việt Nam, cờ quốc gia  Việt Nam, 3 miền, 3 thành phố chính của 3 miền, v.v...) 

4. Trình bày ước mơ của em cho tương lai của nước Việt Nam và dân Việt trong và ngoài nước. 

 

mailto:ctuocmoviet@gmail.com


 
  

  

KÝ NHẬN THỂ LỆ 
CUỘC THI ƯỚC MƠ VIỆT 

  
Tôi, ký tên dưới đây, là phụ huynh/người giám hộ của thí sinh mang tên:  

  

…………………………………………………………………………………………………...................................  

  

Đã đọc và hiểu thể lệ Cuộc Thi Ước Mơ Việt như sau đây:  
 1. Đơn xin tham dự Cuộc Thi Ước Mơ Việt.  

 2. Đồng ý gửi giấy khai sanh để chứng minh thí sinh đã được sanh ra ở hải ngoại, hoặc giấy đi định cư của  

    thí sinh, nếu thí sinh đã được đi định cư ở hải ngoại lúc không quá 5 tuổi.  

 3. Giấy chứng nhận về sự giám hộ nếu thí sinh có người giám hộ thay thế phụ huynh.  

 4. Thể lệ của Cuộc Thi Ước Mơ Việt (trang 2).  

Thành phố:........................................................................................... Zip code:.........................................................  

  

Người ký tên dưới đây là:.............................................................................................................................................  

(Xin vui lòng viết họ tên bằng chữ in cho rõ)  

  

Địa chỉ:..........................................................................................................................................................................  

  

  

Số điện thoại nhà: (…....…)………….........……………Điện thoại di động: (…....…)………….........…………….  

  

Địa chỉ hộp thư (email address):……….............................................................……………………………………..  

  

Ký tên:……………………………………...................................................................................................................  

  

Ngày, tháng, năm:…………......…...............…..…Làm tại:………………………………………………….............  
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