Những điều cần biết về vòng Chung Kếtcuộc thi Ước Mơ Việt kỳ II, 2020
HÌNH THỨC:
Thi trực tuyến qua Zoom, 5 thiếu nhi, 5 thiếu niên sẽ tranh tài để được xếp hạng từ 1-5.
LỊCH TRÌNH:
- Chủ Nhật, 6/12/20, 12- 2PM: Họp Phụ Huynh và Thí Sinh để thực tập và giải đáp thắc mắc
- Chủ Nhật, 13/12/20, thi Chung Kết qua hình thức trực tuyến-Zoom
8:30 AM - 10:00 AM: Thiếu Nhi
11:00 AM - 12:30 PM: Thiếu Niên
-Thứ Ba, 15/12/20: Công bố kết quả
-Thứ Tư, 16/12/20 : Gửi giải thưởng

THỂ LỆ:
1. Phụ huynh và thí sinh phải tham gia buổi họp phụ huynh và thực tập ngày 6/12/2020 và ngày thi
Chung Kết 13/12/2020. Xin vui lòng log in vào Zoom meeting 10 phút trước giờ khai mạc. Ghi
Screen Name và số báo danh theo đúng tên trong hồ sơ dự thi.
Zoom link sẽ được gửi đến quý vị qua email 1 ngày trước.
2. Trong ngày thi chính thức, phụ huynh chỉ quan sát và giúp đỡ con em về mặt kỹ thuật, không
được lên tiếng giúp con em trả lời câu hỏi. Các em phải đeo head phone để không bị chia trí và
chỉ một mình em nghe được câu hỏi mà thôi.
3. Cuộc thi và phần công bố kết quả sẽ được chiếu trên các đài truyền hình Việt Nam và YouTube,
Face Book bắt đầu từ ngày 15 tháng 12.

CHI TIẾT:
Thiếu Nhi:
1. HÁT: 10 điểm tối đa
Hát một bài hát hợp chủ đề “uống nước nhớ nguồn” do em chọn.
-Giới thiệu: 1 điểm
-Biết ý nghĩa của bài hát: 2 điểm
-Phát âm đúng: 3 điểm
-Hát hay: 4 điểm
Thí sinh sẽ nộp 2 bài hát với đầy đủ tựa bài, tên tác giả, và lời hát cho Ban Tổ Chức trước ngày
1 tháng 12, 2020. Ban Tổ Chức sẽ chọn 1 bài để các em dự thi.

2. CHÍNH TẢ: 10 điểm tối đa
Viết chính tả 5 trong số các ngữ vựng mà các em đã chọn và thâu hình trong video dự thi vòng sơ
kết. Mỗi chữ 2 điểm.
3. ĐỐI THOẠI: 10 điểm tối đa
- Nói đúng ý nghĩa của 2 ngữ vựng (sẽ bốc thăm trong 15 ngữ vựng mà em đã chọn và thâu hình
trong video dự thi), 2 điểm cho mỗi chữ.
- Trả lời 2 câu hỏi về nguồn gốc của người Việt Nam từ tài liệu do Ban Tổ Chức cung cấp.
(con Rồng-cháu Tiên, Lạc Long Quân-bà Âu Cơ, vua
Hùng, phong tục ngày Tết v.v...). 2 điểm cho mỗi câu.
- Nói năng lễ phép, phát âm chuẩn: 2 điểm
Thiếu Niên:
1. HÁT: 10 điểm tối đa
Hát một bài hát hợp chủ đề “uống nước nhớ nguồn”
do em chọn.
-Giới thiệu: 1 điểm
-Biết ý nghĩa của bài hát: 2 điểm
-Phát âm đúng: 3 điểm
-Hát hay: 4 điểm
Thí sinh sẽ nộp 2 bài hát với đầy đủ tựa bài, tên tác giả, và lời hát cho Ban Tổ Chức trước ngày
1 tháng 12. Ban Tổ Chức sẽ chọn 1 bài để các em dự thi.
2. VIẾT& ĐỌC: 10 điểm tối đa
Đặt câu với 2 ngữ vựng mà các em đã chuẩn bị trong vòng sơ kết (sẽ bốc thăm từ 20 ngữ vựng
mà em đã chọn và thâu hình trong video dự thi)
- Câu phải đúng văn phạm, đúng ý nghĩa, và dài tối thiểu là 10 chữ: 4 điểm
- Viết đúng chính tả: 4 điểm
- Đọc rõ ràng; 2 điểm
3. ĐỐI THOẠI: 10 điểm tối đa
- Trả lời 2 câu hỏi về kiến thức căn bản của nước VN từ tài liệu do Ban Tổ Chức cung cấp
(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, phong tục ngày Tết v.v...),
2 điểm cho mối câu (x2 = 4)
- Trình bày ước mơ của em cho tương lai của nước VN và dân Việt trong và ngoài nước,
4 điểm tối đa.
- Nói năng lễ phép, phát âm chuẩn: 2 điểm
**Sau phần 1 và 2, Thí sinh sẽ được nghỉ giải lao, và từng em một sẽ được mời vào thi
phần 3: ĐỐI THOẠI với ban giám khảo.

BAN GIÁM KHẢO:
1.THẦY VŨ HOÀNG
- Là người sáng lập trường Việt Ngữ cộng đoàn Westminster năm 1990 và là Hiệu Trưởng cho đến
năm 2010
- Sinh hoạt gắn bó với Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ miền Nam Cali từ nhiều năm qua.
Từ năm 2012 đến nay, liên tục được bầu vào các chức vu quan trọng khác nhau như:
Chủ Tich Hội Đồng Quản Trị, Chủ Tịch Ban Điều Hành, v.v...
2. CÔ ĐỖ BẰNG LĂNG
- tốt nghiệp Cao Học và Tiến Sĩ tại đại học Montreal.
- hiện nay cô đang dạy âm nhạc tại Santa Ana College, Santiago Canyon College, là Project
Manager của National Resource Center for Asian Languages ở California State Fullerton, và dạy
đàn piano trong trường nhạc Mindful Music Academy tại miền Nam Cali
3. THẦY BÙI QUỲNH GIAO
- Giáo sư Âm Nhạc, tốt nghiệp cử nhân âm nhạc từ UC Irvine và cao học âm nhạc từ SWBTS
- Hiện đang là Nhạc Trưởng của Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi và Đoàn Du Ca Nam Cali

GIẢI THƯỞNG riêng biệt cho mỗi lứa tuổi
Giải Nhất:
Giải Nhì :
Giải Ba :
Giải Tư :
Giải Năm:

$400 USD
$350 USD
$300 USD
$250 USD
$200 USD

Một số giải Đặc Biệt $100 USD
Nhiều giải Khuyến Khích $50 USD
Mỗi thí sinh đều được một món quà lưu niệm.

