
Sadie Ngô và tấm lòng nhân ái của cô bé 11 tuổi  

Tuesday, September 22, 2015 11:42:01 AM  

                                                                                                                      Nhất Anh/ Người Việt 

SANTA ANA, California (NV) - Dù chỉ mới 11 tuổi, Sadie Ngô đã làm được một việc mà có lẽ 

chỉ có người lớn mới làm được. Đó là tự gây quỹ giúp người bệnh nan y.  

Trong tâm trí của mọi người, có lẽ tuổi 11 là lưng chừng giữa cái "loi choi, ngây thơ" của con nít và 

cái "muốn làm người lớn" với nhiều trò tinh nghịch hồn nhiên. Tuổi 11 của các em thường chỉ xoay 

quanh chuyện ăn, chuyện học, chuyện ngủ, và chuyện chơi. Nhưng đối với cô bé Sadie Ngô, em 

như được tô thêm điểm sáng của lòng nhân ái và suy nghĩ quên đi bản thân mình vì người khác.  

 

Sadie Ngô từ bỏ chuyến đi dã ngoại đến Washington, DC, của 

mình để làm một việc cao cả hơn giúp đỡ người khác. (Hình: 

Gia đình cung cấp) 

Buổi sáng Thứ Hai, 21 Tháng Chín, tại trường St. Barbara Catholic, Santa Ana, các em học sinh bất 

ngờ được tập trung ở hội trường thể dục cho một sự kiện đặc biệt.  

Sau một lúc chờ đợi, bà Judith Bloom, hiệu trưởng của trường, mời các em đứng lên chào đón hai vị 

khách đặc biệt từ học viện St. Catherine's Academy dành cho nam sinh là Đại Tá Barry Bizzell và 

Đại Úy Angel Ramos.  

“Tôi nhận được email từ người chị của mình về câu chuyện cảm động của một em học sinh sẵn sàng 

bỏ qua lợi ích, niềm vui của mình mà quan tâm đến người khác. Câu chuyện này làm nhiều người 

cảm động," Đại Úy Angel Ramos phát biểu. “Và hôm nay, tôi rất tự hào khi được đến nay trao bằng 

danh dự cho học sinh đó, em Sadie Ngô, vì những gì em làm và truyền cảm hứng cho tất cả mọi 

người.” 

Sadie Ngô không giấu nổi sự ngạc nhiên và niềm sung sướng khi tên mình được xướng lên. Và càng 

hạnh phúc hơn nữa khi một bên góc hội trường, cả gia đình của em cũng có mặt chia sẻ niềm vui 

này.  



 

Em Sadie Ngô (thứ hai từ trái) chụp hình với các quân nhân 

Hoa Kỳ. (Hình: Gia đình cung cấp)  

Câu chuyện của Sadie Ngô bắt đầu từ dự định gây quỹ cho chuyến đi dã ngoại đến Washington, 

DC, để học và tìm hiểu thêm về nước Mỹ. Khi bắt đầu thực hiện, Sadie tình cờ nghe câu chuyện của 

anh Devin Wilhelm, người bạn thân của chị gái mình.  

Devin Wilhelm bị tai nạn giao thông bốn năm trước. Trong lúc chữa trị, các bác sĩ phát hiện Devin 

có một khối u ác tính ở não và cần phải cắt bỏ. Sau một thời gian điều trị, khối u ác tính tiếp tục 

xuất hiện và tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, căn bệnh ung thư não không làm 

anh bỏ cuộc. Anh chưa bao giờ từ bỏ niềm hy vọng và luôn lạc quan, tin tưởng vào ngày mai tốt 

đẹp. Bên cạnh Devin luôn có sự cổ vũ của gia đình, người thân và bạn bè, đặc biệt là người vợ Shay 

và đứa con gái Mikayla bé nhỏ.  

Và trong số đó có cả Sadie. Câu chuyện của Devin đã thôi thúc Sadie phải làm một cái gì đó, không 

chỉ cho anh mà còn cho những bệnh nhân khác đang dối diện với căn bệnh ung thư não.  

“Người ta cần sự giúp đỡ, và em muốn giúp đỡ họ,” Sadie cho biết.  

Thay vì dùng số tiền gây quỹ có được để đi một chuyến về thủ đô Hoa Kỳ, Sadie quyết định quyên 

góp số tiền mình có được và bắt đầu cuộc gây quỹ khác giúp đỡ cho những bệnh nhân mắc bệnh 

ung thư não.  

“100% số tiền em gây quỹ được gửi cho Hội Ung Bướu Quốc Gia (National Tumor Society) với 

mong muốn một ngày nào đó sẽ có thuốc trị căn bệnh ung thư não,” Sadie chia sẻ.  



 

Sadie Ngô bên chiếc hộp chứa các con rùa 

mình làm. (Hình: Nhất Anh/Người Việt) 

Sadie gây quỹ bằng cách tự mày mò làm ra các con rùa bằng len nhung nhỏ nhỏ xinh xinh với đủ 

màu sắc khác nhau. Em đặt tên chung cho những con rùa của mình là Kevin.  

“Em chọn làm con rùa vì theo người thổ dân Mỹ, con rùa là tượng trưng cho sự khoẻ mạnh và tinh 

thần thông thái. Kevin chính là người bạn và là người đồng hành cùng mọi người trong mọi hoàn 

cảnh cuộc sống, đặc biệt là với những người đang phải đấu tranh với bệnh tật,” Sadie giải thích.  

Với một cô bé học sinh 11 tuổi, chuyện từ bỏ ước muốn của mình đến Washington,DC, để thực hiện 

một ước mơ khác cao cả hơn cho những người kém may mắn hơn mình là điều có lẽ không phải ai 

ở độ tuổi em có thể nghĩ tới và làm được. Có rất nhiều cách để giúp ích cho cộng đồng, nhưng với 

Sadie, điều đáng quý ở em chính là em biết nghĩ đến người khác. 

“Sadie là nữ học sinh đầu tiên được vinh danh ở St. Catherine Academy với danh hiệu 'Unsung 

Hero.' Em không chỉ là tấm gương cho các bạn cùng lứa mà còn là nguồn cảm hứng cho người lớn 

chúng tôi. Tôi ngưỡng mộ em và tôi chắc rằng mọi người đều như thế,” Đại Tá Barry Bazzel cho 

biết.  

“Tinh thần của em là tinh thần của một người lính xả thân vì người khác,” Đại Úy Angel Ramos 

nói. “Tôi mong rằng những đứa con của tôi cũng sẽ có tinh thần như Sadie.” 



 

Các con rùa Sadie Ngô làm , được mọi người đem về 

nuôi.(Hình: gia đình cung cấp). 

Ngoài ra, Sadie còn nhận được dây chuyền danh dự của trường St. Barbara Catholic, do bà hiệu 

trưởng trao tặng.  

“Tôi hy vọng sau khi các em thấy được việc Sadie làm, các em cũng sẽ có cho riêng mình một bài 

học về niềm sẻ chia và thương yêu với mọi người,” bà Bloom phát biểu với các em trong hội 

trường.  

Những điều Sadie làm không chỉ là niềm vui của trường mà còn là niềm tự hào của gia đình em. 

Ngồi một bên góc hội trường, cả gia đình Sadie ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc và vui sướng vì em. 

Đây cũng là dịp để gia đình em quây quần bên nhau, cùng chia sẻ niềm vui với em.  

“Là một người mẹ, tôi luôn ủng hộ con cái của mình. Những gì Sadie làm là điều tốt cho cộng đồng 

và tôi ủng hộ hết mình,” bà Tiffany Nguyễn, mẹ của Sadie, chia sẻ.  

Trong cuộc song bề bộn, đôi khi chúng ta vô tình quên mất đi những thứ xung quanh mình cần được 

quan tâm và chia sẻ. Câu chuyện của Sadie đem lại một thông điệp giúp chúng ta nhận ra rằng hạnh 

phúc đâu đó chính là sự chia sẻ và quan tâm, và đôi khi một việc làm nhỏ có thể tạo ảnh hưởng lớn.  

 “Em hy vọng các con rùa có mặt ở mọi nơi và đồng hành với mọi người. Nuôi rùa cũng giống như 

nuôi một hy vọng về một ngày mai tốt hơn, không còn bệnh tật và đau thương,” Sadie mỉm cười 

cho biết.  


