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     Tuấn vừa được chuyển vào một trường học ở Westminster. Cộng đồng ở đây rất vui vẻ và hòa 

đồng. Ngày đầu vào lớp, Tuấn rất bỡ ngỡ và không quen biết ai. May thay, Tuấn là người rất hòa 

đồng và cởi mở nên sau ngày đầu đã có bạn Việt.  Nga cũng vừa chuyển trường vào cùng thời 

điểm với Tuấn. Mặc dù học rất giỏi nhưng Nga lại kém giao tiếp nên không tìm được bạn mới. Hai 

người bạn cùng lớp thật khác nhau, liệu họ có thể trở thành bạn không? 

     Hôm sau, Tuấn đang ăn cùng nhóm bạn vào giờ ăn trưa. Tuấn bỗng thấy Nga đang nói chuyện 

với cô bán đồ ăn.  

Tuấn đi tới và nói: “Bạn đang gặp chuyện gì à?” 

Nga nói: “Mình đã ăn xong mà quên không mang tiền!” 

“Bạn cầm lấy tiền của mình đỡ vậy, sau này trả cũng được” Tuấn nói. 

Nga bỡ ngỡ lấy tiền của Tuấn và trả cho cô bán hàng, Nga cảm ơn Tuấn và ngại ngùng bỏ đi. 

Sau giờ học, Tuấn gặp Nga ở cổng và hỏi tên của Nga. Kể từ đó, Tuấn và Nga thường gặp nhau ở 

cổng trường, vì hai người về chung đường. Một tuần sau, Nga gặp Tuấn, 

Nga nói: “Đây là tiền mình mượn bạn tuần trước.” 

Tuấn: “Cảm ơn bạn nha, mà bạn không có bạn bè gì hả?” 

- Mình thì ngại ngùng và vì còn ít nói nữa, nên bạn bè thì không có, Nga trả lời, 



- Nếu bạn muốn thì chơi với tụi bạn của mình, tuy ít nhưng mà thân lắm.Tuấn nói 

- Để mình xem đã. Nga nói. 

Nga chạy về nhà với vẻ mặt vui vẻ. Kể từ hôm ấy, Nga gia nhập nhóm bạn của Tuấn. Mặc dù hai 

người tính tình khác nhau, nhưng họ đã làm bạn được với nhau. Ở một đất nước mới đầy sự khác 

biệt như ở Mỹ, tình bạn là một thứ gì đó ta nên coi trọng. 



 

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. 

 


