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‘Th�a quý v� và các b�n, tôi tên là Sean Hoàng, làm 

vi�c t�i Phòng Thi�t K�, và tôi không ra tranh c, 
chc Th�ng "�c Ti�u Bang California’ .  
 
Khi gi�i thi�u ch��ng trình "a V�n Hoá c�a t(p th� 
Vi�t Nam, câu nói ��u tiên c�a Sean Hoàng làm cho 
c� h�i tr��ng ch(t ��y ng��i c��i �m lên. Hôm �ó 
là ngày 30 tháng 9, 2003, �úng m�t tu�n tr��c ngày 
b�u c, ��c bi�t c�a Ti�u Bang California, bãi nhiêm 
Th�ng "�c Gray Davis. Cu�c b�u c, này �ã làm c� 
th� gi�i chú ý, có l+ vì �ó là l�n ��u ng��i dân t�i 
�ây �òi bãi nhi�m v� Th�ng "�c �ã làm ngân sách 
c�a ti�u bang thâm th�ng 38 t- �ô la, và s� ng viên 
d* tranh m�t chc dân c, lên ��n s� k- l�c 135 
ng��i, trong �ó có m�t ng��i g�c Vi�t.   
 
Ngày 30 tháng 9 n�m nay ��!c ch
n làm ngày "a 
V�n Hóa ��u tiên c�a Khu 7 Caltrans (Khu 7 g�m 
các qu(n h�t Los Angeles và Ventura). Khu này có 
h�n 2,600 nhân viên mà �a s�  thu�c nhi�u s	c t�c. 
Ch3ng khác nào qu(n h�t Los Angeles v�i nhi�u s	c 
dân, t(p trung   nh�ng vùng Chinatown, Little 
Tokyo, Koreatown, Filipinotown, Little India, và l�i 
còn thêm Little Saigon   qu(n Cam sát ngay phía 
Nam. Trong Khu 7 Caltrans, nhân viên �� các s	c 

dân làm vi�c sát cánh nhau trong t�ng phòng, t�ng 
ban, �ã mau chóng tr  nên thân thi�n v�i nhau. 
 
Nhân viên thu�c nhi�u s	c t�c ��!c m�i tham gia 
ngày "a V�n Hoá �� gi�i thi�u truy�n th�ng v�n 
hoá c�a s	c t�c mình. Có t�t c� 9 c�ng ��ng tham 
d*: Vi�t Nam, Phi Lu(t Tân, M' g�c Phi châu, 
Trung qu�c, M' g�c La tinh, Bangladesh, 5 R(p, 
Nn "�, và Iran. Còn khá nhi�u s	c dân khác, nh� 
Nh(t B�n, Korea, Indonesia, Egypt, Lebanon, 
Jordan, Palestine, Nicaragua, Kenya,... không tham 
d*.   
 
T(p th� Vi�t Nam trong Khu 7 t� m�y n�m nay 
��!c t�ng c��ng khá hùng h(u, nh� s� các anh ch� 
k' s�, ki�n trúc s�, chuyên viên tr� m�i t�t nghi�p 
t� nhi�u tr��ng ��i h
c t�i Nam Cali. S� nhân viên 
g�c Vi�t c�a Khu 7 lên ��n kho�ng 120 ng��i, có l+ 
nhi�u h�n s� nhân viên g�c Vi�t t�i các Khu khác, 
k� c� Khu 12, n�m ngay trong qu(n Cam, n�i t(p 
trung �ông ��o c� dân g�c Vi�t. Ban t& chc ngày 
"a V�n Hoá c�a t(p th� g�c Vi�t ch
n �� tài ‘A 
Taste from Viet-Nam’  �� gi�i thi�u vài nét ��c �áo 
v� truy�n th�ng và v�n hoá Vi�t Nam.   Tr� ng ban  
t& chc  là  anh Nguy%n Tr�n "�t, tr� ng nam c�a 


