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      Người xưa có câu: “Họ hàng xa không bằng láng giềng gần”. Nghe sơ qua, nhiều người cho 

rằng, câu tục ngữ trên nghe thật phi lý. Nhưng khi lâm vào cảnh hoạn nạn mới biết được giá trị 

thật sự của những người sống chung quanh ta. 

     Ở bên Mỹ, chúng ta thường sống khép kín, ít khi tiếp xúc với những người hàng xóm. Trong 

khi đó, ở Việt Nam, mọi người sống trong khu thường đối xử với nhau như người nhà. Họ sẵn 

sàng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn và thương nhau như gia đình của họ. 

     Tôi, một người được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, có cơ hội được trãi nghiệm thế nào là tình 

hàng xóm láng giềng. Khi tôi lên 5, cái thời mà vẫn còn cởi truồng tắm mưa, tôi bị phải một cơn 

sốt nặng, ở nhà một mình với người chị, còn ba mẹ lại phải xa nhà mấy ngày. May mắn thay, 

nhờ có bác hàng xóm đưa cho mấy viên thuốc hạ nhiệt. Lúc đó, tôi như gỡ bỏ cả gánh nặng trên 

lưng. Chị tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi ấy, tôi mới thật sự hiểu sự quan trọng của người 

xung quanh khi lâm vào hoạn nạn. 

     Không những thế, khi hàng xóm sống với nhau như một gia đình, mọi người sẵn sàng chia sẻ 

những gì mình có. Khi nấu ăn mà thiếu gia vị hay một nhúm rau, chỉ cần hỏi nhà bên cạnh xin 

hay hái chứ không cần phải cất công ra chợ. Bởi thế, từ những sự giúp đỡ qua lại, mới thấy 

được giá trị tình cảm từ những người mà chúng ta tưởng xa lạ. 



     Những người hàng xóm ấy tuy xa mà lại gần. Người ở Mỹ cũng nên học tập theo nếp sống 

này. Mọi người nên gần gũi với nhau hơn, vì biết đâu được sau này chính người đó sẽ là những 

người cưu mang mình. 



 

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. 

 


