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     Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ có một ngôi làng nhỏ của các muôn loài. Mỗi loài 

có tên gọi khác nhau như là hổ, voi, khỉ, chim sẻ, gấu.v.v... Bác Hổ tự xưng là Chúa tể rừng xanh, 

muốn là người đứng đầu mọi việc trong khu rừng. Chú voi thì nghĩ mình to lớn, có sức mạnh như 

một người lực sĩ, nên bắt đầu tranh chấp ngôi vị Chúa tể? Anh khỉ có sự nhanh nhẹn và trí thông 

minh. Do vậy, khỉ cho rằng tài năng đó sẽ giúp nó điều khiển khu rừng. Chị chim sẻ thì nhỏ bé, 

hiền lành nhưng chị là người hay đưa tin có ích cho khu rừng. Chú gấu là người ít nói và hay ngủ 

trong hang nên thường bỏ lỡ những chuyện xảy ra trong làng.  

     Bỗng một hôm, chị chim sẻ nhìn thấy mây đen đang cuộn thành bão, giông tố đang dần kéo 

đến. Do đó, chị liền báo tin cho muôn loài. Sau khi nghe tin, có loài tin nhưng một số thì không 

tin. Cho đến khi mưa bắt đầu nặng hạt rơi xuống và các loài thù bắt đầu lo sợ. Các con thú bắt 

đầu nói chuyện với nhau.  

Hổ: -Các ngươi sẽ định làm gì? 

Khỉ: - Chúng ta nên tìm nơi trú bão và kiếm đồ ăn để dự trữ 

Voi đồng ý: - Ta sẽ thử hỏi xem anh gấu có thể cho mọi người  trú ẩn được không?” 

Một lúc sau, gấu trả lời: - Được, mọi người cứ đến chỗ của ta. 

Những loài vật chia nhau kiếm thức ăn để đem đến hang của gấu. 



     2 ngày sau, cơn bão kéo đến, khu rừng trở nên đổ nát và ngập trong nước. Sau 1 tuần, cơn bão 

đã qua đi, mấy loài thú chung tay cùng nhau xây dựng lại khu rừng. 

      Mặc dù, giữa các loài thú có những mâu thuẩn, ganh ghét và đố kỵ nhau. Sau sự kiện này, tất 

cả xem nhau như một gia đình và trở nên thân thiết hơn xưa. 



 

ABOUT US 

The National Resource Center for Asian Languages (NRCAL) was designed to 

improve the nation’s capacity for the teaching and learning of Asian languages 

including Vietnamese, Korean, Chinese, and Japanese. California State University, 

Fullerton (CSUF) has made a strong commitment to supporting less commonly 

taught languages, serving diverse student populations, expanding research on 

second language acquisition, and enhancing teaching and learning. NRCAL’s main 

focus is to improve the teaching, learning, and research of Asian languages in the 

United States by drawing on the expertise of Asian language scholars, educators, 

and community stakeholders. 

Trung Tâm Tài Nguyên Quốc Gia về Ngôn Ngữ Châu Á (NRCAL) được thành 

lập để cải thiện khả năng giảng dạy và học tập Ngôn ngữ châu Á tại Hoa Kỳ, bao 

gồm tiếng Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, và Nhật Bản. California State 

University, Fullerton (CSUF) đã cam kết mạnh mẽ để hỗ trợ các ngôn ngữ ít được 

phổ biến, phục vụ các nhóm sinh viên khác nhau, mở rộng nghiên cứu về ngôn 

ngữ thứ hai, nâng cao trình độ giảng dạy và học tập. Trọng tâm chính của NRCAL là 

để cải thiện việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu các ngôn ngữ châu Á tại Hoa Kỳ 

bằng cách tiếp thu những ý kiến chuyên môn của các học giả về ngôn ngữ châu Á, 

những nhà giáo, và những người liên quan trong các cộng đồng. 

 


