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Lê Duy, sinh viên đại học Santa Ana College, được tuyên dương toàn quốc
*Từ không thông thạo tiếng Anh trở thành sinh viên thành công trong 54 tháng*
(Tin từ Santa Ana)— Anh Lê Duy, sinh viên đại học Santa Ana College vừa được tuyên dương là một
trong 20 sinh viên hàng đầu cấp đại học cộng đồng trên nước Mỹ khi hội Phi Theta Kappa (PTK) chọn
anh cho giải Guistwhite Scholar. Duy sống tại thành phố Santa Ana và vừa được vinh danh tại đại hội
hàng năm của hội PTK tại Nashville. PTK là hội danh dự quốc gia, được lập ra để tuyên dương và
khuyến khích thành tích học tập của sinh viên đại học hệ 2 năm.
Giải Guistwhite Scholars dựa trên thành tích học tập, khả năng lãnh đạo và sự tham gia trong
các công tác của hội PTK. Một hội đồng giám khảo độc lập đã chọn người sinh viên 19 tuổi đang học
ngành sinh hoá với điểm học lực 4.0 này trong số hơn 2,240 ứng viên. Mỗi người đoạt giải được trao
một huy chương tưởng lục và một học bổng 5 ngàn đô-la để học tiếp lên đại học 4 năm.
Nhưng niềm vinh dự không chỉ dừng tại đây. Vào đầu mùa xuân này, Lê Duy được chọn trao
giải 2012 Coca-Cola Community College All-California Academic Team Gold Scholar, là giải vàng
năm 2012 cho sinh viên xuất sắc cấp đại học cộng đồng trên toàn tiểu bang California do hãng CocaCola trao tặng. Tổ chức Coca-Cola Scholars Foundation đã bảo trợ cho chương trình khen thưởng
những đội sinh viên xuất sắc cấp đại học cộng đồng với 50 giải vàng, 50 giải bạc và 50 giải đồng. Giải
này gồm một huy chương đặc biệt và một học bổng 1 ngàn 500 đô-la.
Lê Duy sinh ra ở Việt Nam và sang định cư tại Hoa Kỳ với mẹ chưa đầy 5 năm trước. Duy
cho biết là từng học tiếng Anh bên Việt Nam nhưng vẫn còn nói tiếng Anh với giọng Việt và không
hiểu những từ ngữ thông tục và khi người ta nói nhanh. Duy nhớ lại năm đầu đi học bên Mỹ tại trường
trung học La Quinta High School thật là khó khăn. Nhưng Duy không nản chí và cuối cùng cũng tốt
nghiệp trung học và lên được đại học Santa Ana College (SAC) vào tháng Tám năm 2010.
Tại trường Santa Ana College, các giáo sư và những người cố vấn đã khuyến khích Duy tham
gia các sinh hoạt trong trường và chăm chú học cho giỏi. Duy đã luôn ghi nhớ lời khuyên bảo! Duy
đã cố gắng học và sinh hoạt hết mình đến nỗi nhiều khi Duy tiếc là không có đủ thời giờ cho bản thân
hay gia đình.

Ngoài việc học toàn thời gian với toàn các lớp danh dự, Duy còn giúp đỡ các sinh viên khác
qua vai trò là người kèm môn toán. Tại Math Center, là phòng hướng dẫn của khoa toán, Duy giúp
thực hiện các buổi hướng dẫn cách giải những bài toán khó.
Học nhiều lớp và tham gia trong nhiều sinh hoạt, Duy thường có mặt ở trường từ 8 giờ sáng
đến 10 giờ tối. Duy tham gia trong Associated Student Government, là hội sinh viên toàn trường, đại
diện cho sinh viên toán và khoa học; là thành viên ban cố vấn (Advisory Board) cho SAC’s Student
Leadership Institute, là hội sinh viên lãnh đạo của trường SAC; và giúp tổ chức các sinh hoạt cho
tháng vinh danh phụ nữ (Women’s History Month) và vinh danh người da đen (Black History Month).
Duy đến dự các buổi họp của hội Phi Theta Kappa ngay cả trước khi được tham gia vào hội. Dường
như nhiều sinh hoạt tại trường như vậy vẫn chưa đủ, Duy còn tình nguyện giúp dạy tiếng Việt và văn
hoá Việt cho các em từ 10 đến 12 tuổi tại một trường Việt ngữ.
“Một trong những thử thách là không có đủ thời giờ. Nhiều khi mình cảm thấy quá tràn ngập
với mọi việc,” Duy cho biết như vậy. “Mình đã quen với việc có mặt ở trường 12 giờ một ngày. Cân
bằng mọi sinh hoạt là một thử thách cho khả năng sắp xếp thời gian của mình, nhưng mình nghiệm ra
rằng, mình đã trở thành người chỉ huy khi mình chủ động.”
Lâu lâu thì Duy tự thưởng cho mình điều mà Duy cho là niềm vui tội lỗi. Cũng không có gì
ghê gớm, chỉ là xem một bộ phim hay một trong những chương trình truyền hình mà Duy ưa thích như
Glee hoặc Modern Family, nhưng chỉ một chút thôi.
Duy cho biết rằng mẹ đã cho Duy niềm cảm hứng. “Mẹ luôn tin tưởng mình. Mình muốn
học giỏi nhất vì mẹ.”
Trong những năm học tại SAC, mà thật ra đã bắt đầu từ khi Duy còn học trung học và lấy lớp
đại học vào mùa hè, Duy đã sớm tìm ra cách để đạt được mục tiêu. Phương châm của Duy là “Luôn
tự tin và có tham vọng.” Khi nhiều sinh viên gặp khó khăn ghi danh những lớp muốn học hay cần học
vì số lớp bị cắt giảm, Duy biết cách uyển chuyển, ghi tên vào danh sách chờ chỗ trống, và kiên trì theo
đuổi giấc mơ.
Duy dự tính sẽ chuyển lên học tại trường đại học University of California, Berkeley vào học
kỳ mùa thu để học lấy bằng tiến sĩ ngành sinh vật học. Duy chưa định rõ là sẽ theo đuổi chuyên
ngành vi sinh học hoặc sinh học thần kinh, nhưng Duy biết rằng mình đã sẵn sàng cho chặng kế tiếp.
Vài nét về Khu Học chánh Đại học Cộng đồng Rancho Santiago
Khu Học chánh Đại học Cộng đồng Rancho Santiago (Rancho Santiago Community College District, viết
tắt là RSCCD) đặt ra tôn chỉ là sẽ đáp ứng nhu cầu giáo dục của một cộng đồng không ngừng thay đổi và
đem lại các chương trình và dịch vụ giáo dục ưu tú. Santa Ana College và Santiago Canyon College là các
trường đại học cộng đồng công lập trực thuộc Khu Học chánh RSCCD, phục vụ cư dân các thành phố
Anaheim Hills, phía đông Garden Grove, Irvine, Orange, Santa Ana, Tustin và Villa Park. Cả hai trường
đại học có các chương trình giáo dục chuyển tiếp lên đại học bốn năm, các chương trình huấn nghệ, các
lớp nâng cao kiến thức cá nhân hay trình độ chuyên môn, các chương trình huấn luyện được soạn riêng
theo yêu cầu của cơ sở kinh doanh hay theo ngành nghề, và các chương trình đào tạo y tá, lính chữa lửa và
nhân viên thi hành công lực.
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