THÔNG BÁO SỐ 24
Ngày 27 tháng 3, 2022
Ban tổ chức chương trình Ước Mơ Việt xin hân hoan thông bảo:
cuộc thi Ước Mơ Việt kỳ IV sẽ được bắt đầu ngày 1 tháng 5, 2022.

Chủ đề: Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi
Thí sinh: con em Việt Nam tử 5 đến 21 tuổi, học lớp Mẫu Giáo đến Đại Học.
Điều kiện: sinh ra và lớn lên ở hải ngoại hay đã rời Việt Nam trước khi học lớp 1 (6 tuổi)
Thí sinh sẽ được chia làm 3 nhóm tuổi:
1. Lớp Mẫu Giáo đến lớp 5 (5 đến 10 tuổi)
2. Lớp 6 đến lớp 10 (11 đến 15 tuổi)
3. Lớp 11 đến Đại Học, (16 đến 21 tuổi)
Mỗi nhóm sẽ có những tiêu chuẩn khác nhau, phù hợp với từng lứa tuổi.
Thí sinh nộp hồ sơ dự thi đầy đủ và sớm nhất sẽ được giải thưởng đặc biệt. Video của thí
sinh sẽ được chiếu trên rất nhiều đài truyền hình Việt Nam, YouTube, Facebook và sẽ
được chấm điểm bởi Ban Giám Khảo và khán thính giả từ khắp mọi nơi.
- 5 thí sinh giỏi nhất của mỗi độ tuổi sẽ được so tài trong vòng CHUNG KẾT
qua Zoom.
- Các thí sinh hát giỏi sẽ được mời vào nhóm thực hiện video Sử Ca.
- Các thí sinh đọc giỏi sẽ được mời làm audio book cho các em khác học theo.
- Chi tiết về cuộc thi và các giải thưởng sẽ được phổ biến trong nay mai.
Đặc biệt, để khuyến khích các em còn e ngại, nhút nhát, cũng như kêu gọi các thầy cô,
huynh trưởng cùng áp dụng phương pháp “Học Tiếng Việt Qua Bài Hát” để hướng dẫn
học sinh, đoàn sinh của mình học và áp dụng tiếng Việt trong sinh hoạt của lớp, của đoàn,
cuộc thi Ước Mơ Việt kỳ IV sẽ có thêm cuộc thi cho các đơn vị lớp học, đoàn thể.
Thí sinh có thể dự thi theo cá nhân, theo đoàn thể, hay cả hai.
Xin vào ươcmoviet.org và theo dõi các buổi phát hình hàng tuần của chương trình
Ước Mơ Việt trên các đài truyền hình Việt Nam ở Hoa Kỳ để biết đầy đủ chi tiết.
Mọi thắc mắc, xin liên lạc:
- Điện thoại: 562-713-2353
- Email: ctuocmoviet@gmail.com
Thay mặt ban tổ chức chương trình Ước Mơ Việt,
Phạm Đỗ Thiên Hương

