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-Dr. Stella Kemp- Assistant Supreintendent Edu.FranKlin-McKinley School Board 

   -Honorable Mr JIM BEALL- California State Senator-District 15th. 
                                        - Mr. Rudy Rodriguez 
Dear : 
-Dr. Stella Kemp, 
- Rudy Rodriguez, 
-State Senator Jim Beall-District 15 
 
First of all, on behalf of VietNamese-American Community-Northern California, We sincerely send you our 
best wishes.  We’ve just received the IMMEDIATE RELEASE from your office to announce that, the Franklin-
Mckinley School District Board will recognize the month of April as VietNamese-American Heritage Month in 
today regular schedule Board meeting ( 7:30-8:00 -4/28th. 15). 
 
Dear Doctor, 
This letter, allour those words were already sent to Mr Sam Liccardo, San Jose City Mayor in just two days 
ago. The result,  MayorLiccardo had cancelled the event named “ Honor .soldiers “. Wenow, in this 
letter,regret being unable to choose other words than that letter, which would concern you the political root 
of South VietNam after its collapse on April 30/1975.  This day, the day of The North VN Communist took over 
the South VN.  This day, the day of the sorrows to blanket over the South VietNam by North Communist 
invasion.  The sorrows of fathers lost children, sorrows of wives lost husbands, sorrows of row of people 
pushed into the jails, sorrows of women who were raped, murdered and thrown onto the water. Also,this 
day, the day to close the coffin-covers of thousand, thousand of our fellow soldier bones along all 
battlefields. This sorrow hasn’t never been forgotten by our Viet Community, the community of Viet people 
who couldn’t live under Communist regime, and we escaped it.  That’s why we can’t accept this painful 
lesson to follow us into this free country, our last place.   But,VietNam Communist foreign policyhas 
currently tried to drive our community political point of view onBlack April day into their way- (VICTORY or 
HERITAGE).  
 
 No, the word HERITAGE , it can bear the mean of the “good,” the “victory”, the “happiness,”the gift , 
donation,absolutely,not the  “Sorrow”, nor the “Death”. This day is the anniversary of the death, not the 
wedding day, the heritage, northe award. The South VN people, we haven’t never need this “ heritage day, or 
month,” the heritage of the invasion, we suffered this “ Heritage of the North VN Communist” 
 
We, Viet Anti-Communist Community have always been ready to take any demonstration to protest against 
any VietNam communist leaders, officials, or its propagandas if they come. By this reality, which is the main 
reason whyVietNam Communist government to try their best to change and rename the mean of this day “ 
Honor day instead of sorrowful day”.  This target of Viet Communist propagandas, renamed the Black April 
Day to draw the Viet people minds into the opposite thought, the target will bring Viet Communist foreign 
policy to regain the welcoming of Viet Anti-Communist Community towave the Communist red flags with 
yellow star to honor them when they come, and to repay their donor “heritage” instead of protesting against 
them. 
 
We now believed that you already understood deeply our sorrow, this day, April 30th.  The day for our 
VietNameseAmerican Community to pay a silent minute, to drop our tears to rememberour fellow people 



who sacrificed for our country, the sorrowful day, the day of sadness -  absolutely, not the day to receive the  
invasionof the North VN Communist as the heritage.  
 
Dear Doctor Kemp,  
Finally,We, sincerely request you to reconsider this recognition for the name Heritage Month today.  
Actually, every year, this event has been organized by VietNamese – American Community with its name “ 
BLACK APRIL DAY “ Nothing can be changed by this annual event for over 39 years.  We, again, greatly 
appreciated all of your hard works in educational system to educate our young generation, the VietNam-
American children of the largest VietNamese-American Community population in Northern California.   
 
Honorably, 
 
San Jose, April 28th., 2015 
 
TIEN NGUYEN, President 
 
 

THƯ GỬI CHO  KHU HỌC CHÁNH FRANKLIN -MCKINLEY 
VÀ THƯỢNG SĨ JIM BEALL - Khu vực 15, Tiểu bang California. 

 
 Kính gửi: 
 - Tiến sĩ Stella Kemp – Giám thị Khu Học Chánh Franklin-McKinley 
 - Ông Rudy Rodriguez - Chủ Tịch Khu Học Chánh 
 - Thượng Nghị sĩ Jim Beall - Khu vuc 15 – TB California 
 
 Trước hết, thay mặt Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt Miền Bắc California, chúng tôi xin 
được gửi đến quý ông những lời chúc tốt đẹp nhất.  Chúng tôi vừa nhận được Thông cáo báo chí 
từ Văn phòng  Khu Học Chánh Franklin-McKinley thông báo sẽ công nhận THÁNG TƯ là 
THÁNG DI SẢN CỦA NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT, trong phiên họp thường kỳ chiều Ngày Thứ 
Ba, 28 tháng 4/2015, sẽ có các là Nghị viên Nguyễn Tâm, cựu Phó thị trưởng Madison Nguyễn 
và Đại diện văn phòng Thượng Nghị sĩ Jim Beall.  

 Thưa Quý Ông,  

 Lá thư này, bằng những lời lẽ mà chúng tôi đã gửi tới Ông Sam Liccardo, Thị trưởng 
Thành phố San Jose chỉ mới 2 (hai) ngày qua.  Kết quả, Ông Thị trưởng đã hủy bỏ buổi  lễ tên là 
"VINH DANH .. CÁC CHIẾN SĨ ".  Và bây giờ, trong lá thư này, rất tiếc chúng tôi không thể 
chọn lựa lời lẽ nào khác hơn, trong đó, xin lưu ý đến quý ông căn gốc chính trị về sự sụp đổ của 
Miền Nam Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.  Chính ngày này, là ngày mà quân cộng sản 
Bắc Việt đã cướp mất Miền Nam Việt Nam - Ngày của đau thương tang tóc bao trùm lên Miền 
Nam VN do sự xâm lăng của quân cộng sản Bắc Việt - Ngày của đau thương, Cha xa con, vợ 
mất chồng - ngày của hàng hàng lớp lớp những người bị đẩy vào nhà tù -  Ngày khởi đầu đau 
thương của những người đàn bà bị hiếp dâm, bị bắt cóc, bị liệng xuống biển khơi. Cũng chính 
ngày này là ngày đậy nắp quan tài của hàng ngàn ngàn chiến hữu chúng tôi bị tàn sát trên khắp 
các chiến trường. Nỗi đau thương này chẳng thể nào quên trong tâm trí cộng đồng người Việt tỵ 
nạn cộng sản, cộng đồng những người không chấp nhận sống với chế độ cộng sản đã liều chết 
vượt thoát đến đây. Ngày nay, cộng sản Việt Nam với chính sách ngoại vận đang cố gắng lèo lái 



cộng đồng chúng tôi nhận định về ngày QUỐC HẬN này theo hướng của họ. (Ngày, Tháng: 
CHIẾN THẮNG hay DI SẢN). 

 Không, chữ DI SẢN (Heritage), chỉ có thể mang ý nghĩa của cái "TỐT", sự "CHIẾN 
THẮNG", niềm "HẠNH PHÚC",  - "QUÀ BIẾU - CỦA CẢI THỪA KẾ", - "TRUYỀN 
THỐNG TỐT ĐẸP" .. không hề mang ý nghĩa của đau thương, chết chóc. Ngày này là ngày 
GIỖ, ngày TANG, không phải là ngày của di sản, ngày của cưới hỏi hay ngày tưởng thưởng. 
Những người Miền Nam Việt Nam không bao giờ cần Ngày của Di Sản, Tháng cúa Di Sản vào 
dịp này, chỉ có Di Sản của xâm lược và chúng tôi bị đày đọa đau khổ vì cái "Di Sản Xâm Lăng 
của cộng sản Bắc Việt". 

 Chúng tôi, cộng đồng chúng tôi luôn luôn sẵn sàng xuống đường biểu tình để chống lại 
bất cứ tên chóp bu, nhân viên hay sự tuyên truyền nào của cộng sản Việt Nam nếu chúng xuất 
hiện. Đây chính là lý do mà cộng sản Việt Nam luôn dùng mọi phương tiện ngoại vận để thay 
đổi tên gọi và ý nghĩa của NGÀY QUỐC HẬN, THÁNG TƯ ĐEN thành ngày VINH DANH 
hay THÁNG DI SẢN!!. sự thay đổi suy nghĩ này họ hy vọng một ngày nào sẽ không còn bị 
chống đối hoạc sẽ có được sự chào đón của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.  

 Bây giờ, chúng tôi tin rằng quý Ông đã hiểu một cách sâu xa nỗi đau thương của cộng 
đồng chúng tôi  trong ngày này, NGÀY 30 THÁNG TƯ, ngày mà cộng đồng chúng tôi phải 
dành một phút mặc niệm để nhỏ những giọt nước mắt đau thương, tang tóc và tiếc thương những 
người đã hy sinh cho đất nước. Tuyệt đối không phải là ngày để nhận Di Sản Xâm Lăng của bọn 
cộng sản Bắc Việt.  

 Kính thưa Tiến sĩ Stella Kemp, 

 Cuối cùng, chúng tôi thành thật mong mỏi Tiến sĩ tái cứu xét sự thừa nhận 
"THÁNG TƯ DI SẢN", vì hàng năm, Cộng đồng Việt Nam Bắc California luôn 
luôn tổ chức "LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN" trong "THÁNG TƯ ĐEN" . 
Không gì có thể thay đổi được tên này cho hơn 39 năm qua. 

 Một lần nữa, chúng tôi luôn biết ơn sâu xa về tất cả những việc quý vị đã 
làm trong hệ thống giáo dục của Học khu để giáo dục giới trẻ mà trong đó có tập 
thể đông đảo nhất của con em chúng tôi tại vùng Bắc California. 

 Trân trọng, 

 San Jose, 28 thang 4 nam 2015 
 TIÊN NGUYỄN,  
 Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Bắc California          
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 



-----Original Message----- 
 
>From: Rudy Rodriguez <rudy.rodriguez@fmsd.org> 
>Sent: Apr 29, 2015 7:52 AM 
>To: david <thuanmac@earthlink.net> 
>Cc: "nnt9009@gmail.com" <nnt9009@gmail.com>, "nghiepphan@sbcglobal.net"  
<nghiepphan@sbcglobal.net>, "johnnhannguyen@yahoo.com" <johnnhannguyen@yahoo.com>,  
"trungnghia6331@yahoo.com" <trungnghia6331@yahoo.com>, "namtao1934@yahoo.com"  
<namtao1934@yahoo.com>, Stella Kemp <stella.kemp@fmsd.org>, John Porter  
<john.porter@fmsd.org>, Thanh Tran <thanh.tran@fmsd.org> 
 
Subject:  
RE: LETTER FROM VIetNamese-American Community:  HERITAGE MONTH 
 
Dear Tien Nguyen: 
 
At our board meeting last night, we officially made the change of the name of our ceremony to 
"40th Black April Commemoration." We listened to the community and acted quickly to correct 
our error. 
 
Thank you so much for bringing this to our attention and please know that our intent was to 
recognize the true meaning of Black April Day. I sincerely apologize for any misunderstanding 
and ask that we all stay united as we work to educate our children about this very important day 
means. 
 
Please let me know if there are any additional concerns that I may help you with and know that 
the Franklin-McKinley School District recognizes the importance of Black April Day. 
 
Respectfully, 
 
Rudy J. Rodriguez 
President - Board of Trustees 
Franklin-McKinley School District 
 
(408) 821-2060 cell 
 
 

THU CUA ONG CHU TICH KHU HOC CHANH 
FRANKLIN -MCKINLEY, RUDY RODRIGUEZ 

 Thưa Ông Tiên Nguyễn, 

 Trong phiên họp hội đồng quản trị đêm qua, chúng tôi đã chính thức thay đổi tên của 
buổi lễ "Tưởng Niệm Tháng Tư Đen Lần thứ 40." Chúng tôi lắng nghe từ cộng đồng và nhanh 
chóng để sửa chữa sai lầm đó. 



 Cảm ơn quý vị rất nhiều đã lưu ý chúng tôi, xin quý vị hiểu rằng chúng tôi rất quan tâm 
về ý nghĩa thực sự của Tháng Tư Đen. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì bất kỳ sự hiểu lầm nào và 
mong rằng tất cả chúng ta cùng đoàn kết để giáo dục con em chúng ta về ý nghĩa rất quan trọng 
của ngày này. 

 Xin vui lòng cho tôi biết nếu có bất kỳ mối quan tâm bổ sung mà chúng tôi có thể làm 
được để học khu Franklin-McKinley nhận thức tầm quan trọng của Ngày Tháng Tư Đen. 

 Trân trọng, 

 Rudy Rodriguez 

 Chủ Tịch Khu Học Chánh Franklin-McKinley 

--------------------------------------------------------------------- 
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VIETNAMESE-AMERICAN COMMUNITY OF NORTHERN CALIFORNIA 

1141 E. William St, San Jose CA 95116- 408-242-4056,408-224-4800,vacnorcal@yahoo.com- ID C2116650 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Mr. Rudy Rodiguez – Board of Trustee , President Franklin-McKinley School District 
Mr. Stella Kemp-Assistant Superintendent Edu. 
 
 
Dear Mr Rudy Rodiguez,Mr Stella Kemp. 
 
First, on behalf of VietNamese-American Community-Northern California , I sincerely send you our best 
wishes. 
 
Dear Sir, 
 
We thank you very much for all of your deep understanding on this sensible politic ideology of the Black 
April Day Remembrance.  It is summarized as a day of the death, the sorrows of the South VN brought by 
The North VN Communist invasion in April 30th, 1975. 
 
Apparently, the North VN Communist government intention is to find out its best way to mislead the Viet 
anti-communist people thought into their way.  Currently, this target, the communist propaganda,which has 
been sneaked into our Viet people who hasn’t recognized what is the danger of  the communist dictatorial 
policies - the most is in our next generation, our children in any school. In addition, this purpose, which will 
slinkingly educate our VietAmerican kids to ignore their knowledge of democracy, liberty and freedom. 
Then, the future our next generation will benefit to protect and maintain the Viet Communist, and which will 
not protect the America, or the free world in the future. 
 



OurVietNamese American Community,  a community with a large number of children who attended in this 
School district – Franklin-McKinley School District , we  greatly appreciated your time to reconsider and 
disregard this event, the event to replace our meaningful name of Black April Day Remembrance. 
 
Dear Mr Rodriguez and Dr Kemp. 
 
Finally, again, We will always support you and this School Board of trustee –We will never forget your deep 
understanding and intention on helping our anti-communist community to keep our Black April Day 
Remembrance , the unforgettable day. 
 
Honorably, 
 
San Jose, April 29, 2015 
 
TIEN NGUYEN, President 
 
 

THƯ CẢM TẠ của CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA 

  
Kính gửi: 
- Ông Rudy Rodiguez - Chủ Tịch Khu Học Chánh Franklin-McKinley 
- Tiến Sĩ  Stella Kemp - Giám Thị Khu Học Chánh Franklin - McKinley 

Thưa quý ông Rudy Rodiguez và Stella Kemp  

Trước hết, thay mặt Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt Miền Bắc California, chúng tôi xin được gửi 
đến quý ông những lời chúc tốt đẹp nhất.  

Thưa Quý  Ông, 

Chúng tôi chân thành cám ơn sự thông hiểu sâu xa của quý ông về ý nghĩa chính trị thật nhạy 
cảm của Ngày Tưởng Niệm Quốc Hận của cộng đồng chúng tôi. Ý Nghĩa tóm lược là Ngày Đau 
thương, Chết chóc của Miền Nam Việt Nam, hậu quả của cuộc Xâm Lăng do cộng sản Bắc Việt 
tiến hành kết thúc ngày 30 tháng 4 năm 1975. 

Rõ ràng cộng sản Bắc Việt tìm mọi phương cách hướng dẫn cộng đồng Người Việt chống cộng 
nhận thức sai lệch theo chiều hướng của họ. Hiện nay, mục tiêu của tuyên vận cộng sản là len lỏi 
xâm nhập vào cộng đồng người những Việt chưa nhận ra được thế nào là sự nguy hiểm của 
chính sách độc tài của cộng sản Việt Nam. - Nhất là trong giới trẻ, cũng là con cháu chúng tôi 
trong các trường học. Thêm nữa, cũng cùng mục đích lươn lẹo trong môi trường giáo dục cho 
con cháu chúng tôi lơ là tìm hiểu để biết đích thực về tự do, dân chủ. Rồi đây, thế hệ tương lai, 
con cháu chúng tôi  có thể sẽ bảo vệ và làm lợi cho bọn cộng sản Việt Nam mà không còn ý thức 
bảo vệ đất nước Hoa Kỳ hoặc thế giới tự do. 



Cộng đồng Người Mỹ gốc Việt chúng tôi, một cộng đồng có đông đảo con em theo học tại các 
trường trong Khu học chánh Franklin-McKinley này, chân thành cảm tạ quý ông đã cứu xét và 
chính thức thay đổi tên buổi lễ là "Tưởng Niệm Tháng Tư Đen lần thứ 40".  

Thưa quý ông, 

Cuối cùng, một lần nữa chúng tôi xác quyết luôn luôn hỗ trợ quý ông và Khu học chánh và mãi 
mãi không quên sự thông hiểu sâu xa của quý vị trong việc giúp đỡ Cộng Đồng Chống Cộng 
chúng tôi giữ vững Tưởng Nhớ Ngày Quốc Hận, ngày không thể quên của chúng tôi. 

Trân trọng 

San Jose 28 thang 4 nam 2015 

TIÊN NGUYỄN, Chủ Tịch Cộng đồng Việt Nam Bắc California   
 


