
  

        

     

      

 

     

    

    

    

   

   

  

Lucy Cantu - Bản ghi tiếng Việt

Chào buổi sáng! Buenos dias. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 
Hiện tại, chúng tôi đang xử lý khá nhiều vấn đề với công nghệ, vì vậy, tôi đề nghị tất cả chúng ta đặt tay 
lên ngực trái (trái tim) của mình trong giây lát và hãy hít thở sâu để có thể cảm nhận sự có mặt của 
chúng ta. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Nếu chúng ta thấy ở đây, tôi sẽ nói về sự lãnh đạo của trái tim. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Điều này rất thích hợp, phải không? Và chúng ta thấy trên màn hình. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Một là trái tim màu cam – đỏ. Trái tim là biểu tượng chung của tình yêu. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Và tôi tin rằng đó là lý do tại sao chúng ta ở đây ngày hôm nay. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Chúng ta là các bậc cha mẹ. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Chúng ta ở đây vì chúng ta yêu con mình. Và chúng ta muốn làm những gì có thể cho con. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Để con có tương lai tốt đẹp hơn. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Tôi nghĩ các bạn sẽ đồng ý, phải không? 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Vì vậy, chúng ta sẽ nói về khả năng lãnh đạo. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Nhưng trước khi tôi vào chủ đề đó. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Tôi muốn xác nhận. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 



      

   

 

  

  

 

    

    

  

     

  

Các bậc cha mẹ thực sự là lý do mà tôi ở đây ngày hôm nay. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Đây là hình ảnh của một lớp học tiếng Anh. Lớp học tiếng Anh của tôi. Tôi đã từng dạy những bậc cha 
mẹ này. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Điều này đã xảy ra rất nhiều năm trước. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Hơn 25 năm trước. Và lớp học đã được tổ chức. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Khi một phụ huynh đến với tôi. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Chúng tôi từng là bạn bè. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Chúng tôi vẫn là bạn bè. Và cô ấy biết rằng tôi đang phục vụ trong một hội đồng cố vấn phụ huynh. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Đó là một trường trung học cơ sở. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Nhưng dù sao, cô ấy đã đến với tôi khi biết điều đó. Và cô ấy nói, Lucy, tôi biết nhà trường muốn phụ 

huynh tham gia nhiều hơn. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Và cô ấy nói, tôi tin rằng nếu chúng ta tổ chức một lớp học tiếng Anh cho phụ huynh vào ban ngày. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Các bậc cha mẹ sẽ đến. Và đó thực sự là ý tưởng của cô ấy khi tổ chức lớp học này vào ban ngày. Tôi 
chỉ là người trình bày ý tưởng đó trước hội đồng. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Hiệu trưởng rất thích ý tưởng này. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Và ông đã thực hiện ý tưởng. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 



     

 

     

   

 

     

 

 

 

  

 

     

Về bản chất, ông đã giúp hiện thực hóa lớp học này. Nhưng một trong những điều mà hiệu trưởng đã 
làm là ông phải nguồn tài trợ. Đúng không? 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Và ông đã gọi cho tôi khi ông tìm thấy chúng. Ông ấy nói, Lucy, tôi có một tin tốt. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Có tin vui gì ạ? 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Ông ấy nói: tôi đã tìm thấy nguồn tài trợ cho lớp học. Tôi nói, ôi, thật tuyệt vời. Và rồi ông ấy nói, nhưng 

tôi cũng có tin không hay. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Ôi trời, đó có thể là gì chứ? 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Ông ấy nói rằng chúng tôi không có giáo viên. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy đây không phải là lý do chúng tôi sẽ không tổ chức lớp học. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Vậy nên tôi mới nói, nếu thầy tìm được giáo trình, tôi sẽ nhận làm giáo viên. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Bây giờ, tôi không phải là giáo viên đứng lớp. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Nhưng tôi đã sẵn lòng. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Ông chấp nhận ý tưởng và lớp học đã trở thành hiện thực. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Và các bậc cha mẹ đã đến. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Khá nhiều người đã đến. Phụ huynh, tên cô ấy là [KHÔNG RÕ TIẾNG], người mà bạn sẽ – 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 



 

   

 

  

   

   

   

     

      

   

    

  

    

 

 

Cô ấy đã nhìn thấy điều gì đó trong cộng đồng của mình. Cô ấy thấy nhu cầu. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Và mối quan tâm. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Nhờ cô ấy mà lớp học này đã ra đời. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Bây giờ, chính lớp học, phụ huynh đã đến. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Họ thực sự là nguồn cảm hứng cho tôi. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Nhiều phụ huynh mà tôi bắt đầu quan sát có mong muốn học tiếng Anh vì họ thực sự muốn giúp con 
mình học giỏi hơn, nhưng cũng làm tốt hơn trong cuộc sống. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Nhưng tôi cũng thấy rằng họ muốn học càng nhiều càng tốt, không chỉ tiếng Anh. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Họ có thể học tiếng Anh để thực sự giúp ích cho con mình. Họ là lý do tôi làm công việc mà tôi làm ngày 
hôm nay. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Và mong muốn lớn nhất của tôi chỉ đơn giản là mang đến một thông điệp yêu thương từ trái tim, một 
thông điệp hy vọng và một thông điệp trao quyền để thực sự giúp người khác phát triển thành tiềm năng 
lớn hơn của họ mà tất cả chúng ta đều có khả năng đạt được. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Vì vậy, tôi sẽ chia sẻ với bạn câu hỏi này. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 
Và tôi muốn chúng ta thực sự suy nghĩ về điều này. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Mong muốn lớn nhất cho con quý vị là gì? 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Và tôi muốn chúng ta thực sự, thực sự có ý tưởng. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 



   

 

     

  

 

 

     

 

     

  

   

  

 

   

Tôi tưởng tượng giống như các bậc cha mẹ trong lớp học của tôi. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Rằng bạn có thể có mong muốn tương tự. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Bạn có thể muốn con mình đạt được tất cả những gì có thể trong cuộc sống về mặt học tập, trở thành 
chuyên gia, có công việc được trả lương cao. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Để con được hạnh phúc. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Và cũng có thể hạnh phúc khi làm công việc mà con làm. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Vì vậy, hy vọng đây là lý do bạn có mặt ở đây. Bạn cũng muốn giúp đỡ con mình. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Vì vậy, hãy ghi nhớ điều đó. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Bởi vì đây là lý do bạn có mặt ở đây, và điều này sẽ thúc đẩy chúng tôi. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Sẵn sàng làm tất cả. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Chúng ta nói rằng chúng ta sẽ cống hiến 100%. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Làm mọi thứ mà chúng ta có thể làm được trong khả năng của chúng ta. Xin chúc mừng bạn. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Vì bạn đã thực hiện bước quan trọng nhất hôm nay và đó là có mặt. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Tôi chỉ muốn chúc mừng bạn. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 
Bất kể là bạn ở đâu. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 



       

   

     

      

          

  

     

 

 

   

     

 

  

   

 

   

Tôi thấy một vài nhóm trong cuộc trò chuyện từ Amarillo, từ Aledo, Eastbridge, South Side. Tôi đã ghi 
chú và tôi hoan nghênh các bạn. Tất cả chúng tôi đều chào đón các bạn. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Không quan trọng bạn đang ở trong một nhóm hay bạn đang ở nhà. Bạn đang có mặt ở đây, và đó là 
điều quan trọng. Điều đó tự nó thể hiện rất nhiều tình yêu thương của bạn dành cho con cái và gia đình 
của bạn. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Tôi muốn các bạn tự vỗ về mình. Hãy để tôi thấy mọi người tự vỗ về mình. Hoặc thực sự phấn khích vì 
bạn đang ở đây. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Tôi chúc mừng các bạn và tôi cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây và thể hiện hành động yêu thương này. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Tôi đã mất kết nối với bạn hay sao ý nhỉ? 
Không Lucy, chúng tôi vẫn ở đây. Thật tuyệt vời. 
OK. Kiên nhẫn với công nghệ. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

OK. Chúng ta ở đây để học hỏi và phát triển. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Vì chúng ta đang sử dụng công nghệ nên điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm là các bạn lắng nghe 
tôi. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Có phải vậy không. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Hãy mở rộng trái tim của bạn. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Hãy suy ngẫm, chiêm nghiệm, tự hỏi bản thân xem tôi có thể áp dụng những ý tưởng này vào việc nuôi 
dạy con và cho chính bản thân mình như thế nào? 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Một trong những điều quan trọng nhất mà tôi đã học được trong cuộc đời. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Đó là có nhu cầu lớn này để chúng ta thực sự hiểu bản thân mình. 



     

  

   

    

  

     

 

  

  

   

[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Cũng giống như nó được nêu ở đây, trên màn hình. Hiểu rõ bản thân là khởi đầu của mọi sự hiểu biết. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Chúng ta càng hiểu rõ bản thân, thì chúng ta càng biết lý do chúng ta muốn làm những gì chúng ta làm. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Công việc của chúng ta với tư cách là cha mẹ là giúp con mình hiểu rõ bản thân hơn. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Đó là một bước quan trọng trong cuộc sống. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Đôi khi chúng ta bị lạc lối. Và miễn là chúng ta biết mình là ai, hiểu nội tâm của chúng ta. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Điều đó sẽ thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 
OK. Hãy bắt đầu. Tôi sẽ chia sẻ một câu chuyện. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Đó là câu chuyện của Ignacio. Một chàng trai trẻ được nuôi dưỡng bởi một người mẹ đơn thân. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Anh ấy có một người anh trai. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 
Bà mẹ là một công nhân nhập cư làm việc trên cánh đồng bông. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Bà chỉ học hết lớp bốn. Nhưng bà đã làm tốt nhất có thể. Và một ngày bà quyết định không muốn làm 
việc trên cánh đồng nữa. Bà đã chuyển gia đình đến khu vực Dallas Fort Worth. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Và bà bắt đầu làm việc tại một nhà máy. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Một điều bà đã làm. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 
Là bà luôn động viên con trai mình. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 



 

           

   

   

      

   

   

    

 

 

      

 

      

   

Bà biết rằng giáo dục sẽ là chìa khóa. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Không bao giờ thực sự bỏ học. Và thế là các con bà đi học và bà đi làm. Tôi hiểu từ Ignacio rằng anh ấy 
đã giúp mẹ mình về mặt tài chính. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Bằng cách tự mình làm việc. Anh rửa chén đĩa trong nhà ăn của trường để kiếm tiền ăn trưa, đây là 
trước khi có bữa ăn trưa miễn phí. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Anh đã làm điều đó. Nhưng sau đó, khi anh khoảng 12 hoặc 13 tuổi. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Anh đi học nghề thợ may. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Cũng để giúp đỡ về mặt tài chính. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Một ngày. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Gia đình có khách đến thăm. Khách đến nhà thăm họ. Và vợ chồng khách có một cậu con trai. Họ đi 
cùng con trai họ. Và cậu con trai mặc chiếc áo phông này. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Trên áo phông có chữ SMU. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Đó là tên viết tắt của Southern Methodist University. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Và người thanh niên mặc áo phông, người bạn của gia đình này, nói rất hay về những trải nghiệm của 
cậu ấy ở trường đại học đến nỗi khiến Ignacio hứng thú. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Và trong khoảnh khắc đó, Ignacio đã nắm bắt được giấc mơ này. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Ước mơ của anh là một ngày nào đó được vào đại học. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 



       

   

 

  

     

    

    

  

 

    

          

   

     

    

     

  

Trong gia đình anh, không một ai, hầu như không ai học hết trung học phổ thông chứ chưa nói đến đại 
học. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Vì vậy, giấc mơ này có một chút khác biệt đối với anh. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Và nó vẫn rất mạnh mẽ trong anh. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Vậy là đến khoảng năm cuối trung học phổ thông. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Anh đã đi tìm sự giúp đỡ và cách để đăng ký vào một trường cao đẳng hoặc đại học. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Thông thường chúng ta đến gặp các cố vấn, và đó là nơi anh đến. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Thật không may, người cố vấn đã khuyên Ignacio rằng có lẽ anh không nên học đại học, rằng anh nên 
xem xét tiếp tục với nghề may. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Nacho là biệt danh của anh ta. Người cố vấn. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Nhưng giấc mơ đó đã cháy sáng trong Ignacio. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Anh đã quyết định, nếu tôi không thể tìm thấy sự giúp đỡ ở trường, tôi sẽ tự mình đi ra ngoài tìm kiếm sự 

giúp đỡ. Tôi sẽ cố gắng tự tìm hiểu. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

OK. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 
Ignacio vẫn tiếp tục. Và các bạn thấy anh ấy ở đây trong bức ảnh này đang làm thợ may. Anh ấy thực sự 

học xong đại học nhờ nghề may. Anh bắt đầu học tại một trường cao đẳng cộng đồng địa phương và anh 
tiếp tục đăng ký vào North Texas State University. Hồi đó trường có tên là North Texas State University. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Anh ấy đã nói với tôi rằng anh ấy đã phải vật lộn với vốn tiếng Anh của mình. 



 

   

      

       

 

     

 

      

    

    

   

   

 

[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Anh vẫn kiên trì bất chấp điều đó và anh đã tìm kiếm sự giúp đỡ. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Anh làm thợ may để có tiền học. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Anh không bao giờ vay nợ. Phải mất một thời gian dài để tốt nghiệp nhưng anh ấy đã lấy được bằng cử 

nhân marketing. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Tôi biết rất rõ câu chuyện của Ignacio vì đó là nơi chúng tôi gặp nhau. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Bây giờ trường đổi tên thành University of North Texas. Chúng tôi gặp nhau tại NTSU và kết hôn bảy 
năm sau đó. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Tôi biết câu chuyện của anh ấy khá rõ. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 
Nhưng nó luôn truyền cảm hứng rất nhiều cho tôi. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Nếu anh ấy có thể làm được, tôi tin chắc rằng bất cứ ai cũng có thể làm được điều này, vì chúng ta có 
trong mình khả năng kiên trì 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Con cái của chúng ta có thể. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Vì vậy, chúng ta không bao giờ từ bỏ ước mơ đó. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

OK. Vì thế. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 
Hãy để chúng tôi tiếp tục. Chúng ta xem xét điều này [KHÔNG RÕ TIẾNG] vì lý do gì. 
Cô Lucy, chỉ muốn nhắc cô về thời gian, cô còn khoảng 5, có thể là 10 phút nữa. Nếu bạn chỉ muốn trình 
bày bằng tiếng Anh, chúng ta có thể để những người nói tiếng Tây Ban Nha trở lại phòng dịch. 
Ồ. 
Và theo cách đó chúng ta có thể trình bày nhanh hơn một chút. 
OK. Với tôi thế cũng được. 



  

   

   

   

     

  

   

  

 

       

       

  

     

      

   

        

   

         

       

      

    

     

     

    

        

 

      

    

   

      

 

     

    

      

  

Vâng. 
Tôi cứ nghĩ là tôi có một giờ. 
OK. Chúng ta sẽ làm việc đến 10 giờ. Nhưng có lẽ đối với những người nói tiếng Tây Ban Nha. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Nếu những người nói tiếng Tây Ban Nha có thể quay lại kênh tiếng Tây Ban Nha, cô ấy sẽ tiếp tục chỉ 
bằng tiếng Anh để chúng ta có thể nghe câu chuyện đầy đủ của cô ấy. 
OK. Vì vậy, tôi sẽ trình bày nhiều nhất có thể. Tất cả chúng ta đều có năng lực này. Nó ở trong chúng ta. 
Nó được sinh ra trong trái tim chúng ta. Với tư cách là cha mẹ, chúng ta có trách nhiệm dạy con mình 
[KHÔNG RÕ TIẾNG]. Chúng ta dẫn dắt con mình. Chúng ta cũng là những nhà lãnh đạo. Và tất nhiên, 
với tư cách là giáo viên và nhà lãnh đạo, chúng ta truyền cảm hứng cho con mình. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

OK. John Quincy Adams, tổng thống thứ sáu của Hoa Kỳ, đã nói rằng nếu hành động của bạn truyền 
cảm hứng để người khác ước mơ cao hơn, học hỏi nhiều hơn và phấn đấu nhiều hơn, nghĩa là bạn 
chính là một lãnh đạo. Và đó chính là chúng ta. Hãy đón nhận điều đó. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 
Chúng ta là những nhà lãnh đạo. Và chúng ta có thể khẳng định rằng [NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] tôi là 
một nhà lãnh đạo. Tracy, tôi không biết vì sao nó chuyển. OK. Lãnh đạo của trái tim là tất cả về năng lực 
mà chúng ta có. Đây là bốn phẩm chất quan trọng mà tất cả chúng ta đều sở hữu. Một là tầm nhìn. Đó là 
những gì chúng ta thấy. Nhưng đó là những gì chúng ta thấy, chúng ta tưởng tượng và chúng ta mơ 

ước, giống như Ignacio. Anh ấy đã có ước mơ đó. Anh có thể nhìn thấy đâu đó bên trong anh rằng đó là 
điều anh muốn làm. 
Và tầm nhìn là những gì chúng ta thấy. Đó là những gì chúng ta thấy. Chúng ta có khả năng biết mình ở 

đây để làm gì và đó là sứ mệnh của chúng ta. Và điều đó đến dưới dạng những năng khiếu, tài năng, 
phẩm chất mà tất cả chúng ta đều sở hữu. Và sau đó chúng ta cũng có thể lập kế hoạch. Chúng ta có 
thể đặt mục tiêu. Lập kế hoạch là một năng lực khác mà tất cả chúng ta đều sở hữu. Đó là thiết lập các 
mục tiêu. Việc lập kế hoạch giống như đặt ra lộ trình, tìm ra lộ trình dẫn đến thành công cho chúng ta. 
Và tất nhiên, khi chúng ta biết mình muốn đạt được điều gì, chúng ta phải hành động theo kế hoạch đó. 
Chúng ta phải thực hiện các bước để tiến về phía trước. Và đây là điểm mà nhiều người gặp khó khăn, 
bởi vì nỗi sợ hãi đôi khi kìm hãm chúng ta rằng chúng ta có thể không đủ tốt, rằng chúng ta có thể không 
đủ thông minh. Chúng ta có thể không đủ khả năng. Nhưng tôi muốn nói với bạn rằng chúng ta có đủ khả 

năng. 
OK. Tầm nhìn. Thành công bắt đầu ở nhà. Có một câu chuyện về một đứa trẻ đã giơ tay khi giáo viên 
thảo luận với chúng về những gì chúng muốn làm khi lớn hơn. Và một đứa trẻ đứng dậy và nói: Thưa 

thầy, con muốn trở thành boratto, có nghĩa là một người say rượu. Và đây là một câu chuyện có thật. 
Điều tôi sẽ nói với chúng ta, đúng rồi, điều này cho chúng ta biết là có thể có điều gì đó đang xảy ra trong 
môi trường. Một lần nữa, chúng ta là giáo viên của con mình. Chúng ta là những nhà lãnh đạo của con. 
Cậu bé đã thấy điều đó ngày này qua ngày khác. 
Và tôi đã chia sẻ câu chuyện này trong một cuộc họp phụ huynh nhiều năm trước và một trợ lý giáo viên 
đã thực sự đến gặp tôi và cô ấy nói rằng đây là điều mà cô ấy có thể liên tưởng đến, bởi vì đó là tất cả 

những gì cô ấy từng thấy khi lớn lên, mà cô ấy nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người nghiện rượu. Và 



     

    

  

   

    

     

  

       

        

     

      

    

 

       

    

        

      

   

      

 

      

   

     

     

  

  

      

        

  

    

        

      

   

           

  

với tư cách là những người lãnh đạo là phụ huynh, chúng ta phải ý thức được rằng môi trường mà chúng 
ta đang tạo ra ở nhà có lợi cho việc học của con mình, để chúng theo đuổi ước mơ của mình. Nếu tôi 
bước vào nhà bạn, liệu tôi có thấy bằng chứng về giá trị mà chúng ta đặt vào trên giáo dục không? Có 
sách thư viện trong nhà không? Đó là những điều tốt đẹp mà những nhà lãnh đạo của trái tim luôn ý thức 
đảm bảo rằng họ đang làm. Nó giống như chúng tôi đang thiết lập nền tảng. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

Vì tương lai của con và giáo dục là chìa khóa. Nhưng chúng ta cũng phải chứng tỏ rằng đó là một ưu 

tiên. Xin lỗi. Đó chỉ là một điều tự nhiên. OK. Chúng ta cần giúp con cái chúng ta phát triển một tầm nhìn. 
Làm sao chúng ta làm việc đó bây giờ? Bằng cách hỏi chúng, con mơ ước gì? Bạn muốn gì ở tương lai 
của con? Bạn thích gì? 
Và hãy để nó là giấc mơ của con. Đôi khi chúng ta cảm thấy như cách tốt nhất là cách của mình, nhưng 
chúng ta cũng phải chấp nhận rằng tất cả chúng ta đều khác nhau. Cũng như tôi biết bạn biết rằng các 
con bạn đều có những tính cách khác nhau, chúng ta cũng khác nhau. Chúng ta ở đây để làm những 
điều khác biệt. Là cha mẹ, chúng ta cũng phải đồng ý với điều đó. Nhưng hãy đảm bảo rằng đó là môi 
trường phù hợp mà chúng ta đang tạo ra cho con em mình. 
[KHÔNG RÕ TIẾNG] mơ. Đó là một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm cho con 
mình. Đừng chỉ trích chúng. Đừng chế giễu ước mơ của con. Hãy để con được mơ ước. Và nếu một 
ngày con muốn trở thành diễn viên múa ba lê và ngày hôm sau con muốn trở thành bác sĩ, điều đó không 
sao cả, bởi vì nó đang nói lên điều gì đó bên trong con, điều này sẽ dẫn chúng ta đến sứ mệnh. 
Đây là năng lực thứ hai của một nhà lãnh đạo mà tất cả chúng ta đều có, đó là hiểu rõ bản thân và 
những gì bên trong chúng ta. Tất cả chúng ta đều đến, bẩm sinh chúng ta đã có năng khiếu, tài năng, sở 

thích độc đáo. Và khi chúng ta hành động theo những điều đó, khi chúng ta theo đuổi những điều đó, 
chúng sẽ mang lại cho chúng ta cảm giác thỏa mãn sâu sắc. Tôi không biết mình muốn làm gì trong phần 
đời còn lại của mình. Khi tôi học đại học, tôi suýt bỏ học vào năm thứ tư. Tôi đã gần tốt nghiệp. Nhưng 
bởi vì tôi không rõ ràng và tôi không hài lòng với những gì tôi đang học, tôi đã suýt bỏ học. 
Nhưng nhờ có các giáo sư, những người đã quan tâm đến tôi nên tôi mới có thể kiên trì. Và tôi kết thúc 
chương trình học bốn năm trong năm năm, nhưng tôi đã lấy được bằng của mình. Và như Ignacio đã 
thường nói với các con gái của tôi và bản thân tôi, không phải bằng cấp mà chúng ta có được mà là 
những gì chúng ta làm với bằng cấp. Nó thực sự mở ra những cánh cửa. 
[NÓI TIẾNG TÂY BAN NHA] 

OK. Một số ví dụ về một số năng khiếu là có rất nhiều điều chúng ta có thể làm. Tôi chỉ liệt kê một vài ví 
dụ ở đây. Một số người trong chúng ta thích xây dựng mọi thứ. Chúng ta có thể muốn xây một tòa nhà. 
Chúng ta có thể muốn chế tạo ô tô. Điều tra, chữa bệnh, sáng tạo, thiết kế, bán hàng, giảng dạy. Chúng 
là vô tận. Năng khiếu nhiều vô kể. Và sứ mệnh đến từ cách chúng ta sử dụng chúng theo cách riêng của 
chúng ta, cách chúng ta áp dụng chúng. Lúc trước tôi đã nói tôi không phải là giáo viên đứng lớp. Nó 
không phải là thứ mà tôi đã học. Nhưng tôi tìm thấy năng khiếu nói và trao quyền. Nó thực sự trao quyền 
nhiều hơn. Đó là những gì tôi cảm thấy tôi làm được. Tôi dạy mọi người cách phát triển bản thân. Có một 
cái gì đó trong tất cả chúng ta. Và đôi khi có một số điều. Chúng ta tôn vinh điều đó. Và là cha mẹ, hãy 
nhìn nhận điều đó ở con bạn. Giúp con khám phá bản thân. 



       

  

    

     

  

 

   

   

       

     

    

    

           

  

     

      

       

      

      

       

     

    

   

       

          

     

  

   

  

   

      

    

     

     

    

   

      

  

     

  

Chiến lược thứ ba hay phẩm chất thứ ba của một nhà lãnh đạo là khả năng lập kế hoạch. Và lập kế 

hoạch chỉ là ý tưởng viết ra các mục tiêu. Nếu tôi biết mình muốn gì, tôi biết ước mơ của mình là gì, tôi 
muốn vào đại học. Có những việc chúng ta phải làm để chuẩn bị vào đại học. Và chúng ta phải đi học. 
Đối với con cái của chúng ta, các mục tiêu ngắn hạn có thể là năm nay tôi muốn đi học đầy đủ. Tôi muốn 
có tên trong danh sách danh dự A hoặc B. Tôi muốn tham gia một cuộc thi nghệ thuật. Tôi muốn học 
cách lái ván trượt. Tôi muốn đọc nhiều hơn. 
Có bao nhiêu người trong chúng ta ước con mình muốn đọc nhiều hơn? Các cha mẹ hãy khuyến khích 
con. Có một điều tôi thường làm là đưa con tôi đến thư viện, thư viện công cộng, hằng tuần. Và chúng ta 
sẽ trở về nhà với nhiều sách nhất có thể. Đây là cách chúng có thể khám phá ra mình là ai thông qua 
những gì chúng đọc. Bạn muốn đảm bảo rằng con đang đọc những chủ đề mà con quan tâm chứ không 
phải chúng ta. Tôi sẽ bước ra ngoài với túi sách của riêng mình. Nhưng điều đó làm con thích thú. Và 
điều này khiến con luôn muốn đọc nhiều hơn. Điều đó rất quan trọng. Hãy biến đó thành một phần của kế 

hoạch. Và đây cũng có thể là một kế hoạch dành cho gia đình như tôi đã làm. Tôi sẽ đưa các con gái của 
tôi đến thư viện thường xuyên. 
OK. Ước mơ dài hạn là vào đại học, vì tôi muốn có một cuộc sống tốt. Chúng ta phải thực hiện hằng năm 
các bước đưa chúng ta đến gần hơn. Chúng ta phải tham gia các khóa học chuẩn bị để chúng ta đến 
trường. Bạn muốn trở thành bác sĩ. Bạn sẽ cần đầu tư vào giáo dục nhiều hơn một chút. Điều đó đảm 
bảo rằng chúng ta đang chuẩn bị cho chính mình. Về lâu dài, có lẽ tôi muốn trở thành nhà văn. Tôi muốn 
đến Disneyland du lịch hoặc một số nơi tuyệt vời khác. Đây là những giấc mơ đẹp. Nhưng chúng ta phải 
tìm ra cách chúng ta sẽ đến được đó. Kế hoạch giống như lộ trình. Đó là bản đồ cho chúng ta biết con 
đường phải đi để đến nơi chúng ta muốn đến, thành công là gì đối với chúng ta, điều gì là niềm vui đối 
với chúng ta. OK. 
Khả năng thứ tư mà tất cả chúng ta có là [KHÔNG RÕ TIẾNG]. Đây là khả năng nhiều người không 
mạnh. Vì thường điều cản trở chúng ta là nỗi sợ hãi. Nhưng bạn có biết rằng đối lập của sợ hãi là tình 
yêu? Và chúng ta đang nói về lãnh đạo của trái tim. Nếu chúng ta làm theo điều này, thì chúng ta sẽ tìm 
thấy bên trong chúng ta những gì chúng ta cần để tiến lên phía trước, như Ignacio đã làm, với sự kiên trì. 
Nỗi sợ hãi ngăn cản chúng ta thành công. Nhưng nỗi sợ hãi cũng có thể khiến chúng ta hướng con 
chúng ta theo hướng mà chúng ta nghĩ là tốt hơn cho chúng khi chúng muốn đi theo một hướng khác. 
Cho phép con khám phá điều đó. 
Chúng ta phải nhớ lý do chúng ta hướng chúng theo hướng đó là gì hoặc những quyết định mà chúng ta 
đang làm với tư cách là cha mẹ. Và chúng ta phải phát triển tính cách để đạt được thành công. Kiên trì là 
một trong những tính cách đó. Cần phải rất can đảm. Cần phải rất can đảm. Tôi thích từ courage (can 
đảm), vì nó bắt nguồn từ tiếng Pháp có nghĩa là trái tim. Chúng ta có trái tim, nhưng chúng ta làm những 
gì chúng ta phải làm. Đó là lòng dũng cảm. 
Và tôi tưởng tượng rằng đa số các bạn đã phải đối mặt với trở ngại hoặc thử thách nào đó. Tôi biết đại 
dịch là một trong số đó. Chúng ta làm gì? Sự bất ổn, sự nghi ngờ. Chúng ta không sẵn sàng cho điều đó. 
Nhưng chúng ta đã vượt qua và chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ khi có thể. Chúng ta cũng tìm kiếm sự giúp 
đỡ. Nhưng chúng ta phải tìm sự can đảm để thực hiện những bước đó. 
Từ việc thực hiện các bước với lòng can đảm đến sự tự tin. Và từ tự tin mà tôi nghĩ là confi, trong tiếng 
Tây Ban Nha, tôi nghĩ về con fe, có nghĩa là với niềm tin. Niềm tin vào bất cứ điều gì bạn tin rằng có sức 
mạnh lớn hơn, đó là người đã cho chúng ta những giấc mơ này, nhưng cũng là niềm tin vào chính chúng 
ta. Sự tự tin có nghĩa là chúng ta có niềm tin vào chính mình. 



    

           

      

        

   

 

  

         

 

     

 

    

         

    

  

 

      

 

        

  

         

       

       

    

  

    

  

   

          

     

     

     

 

   

       

  

   

      

 

Tất nhiên là cam kết. Và một lần nữa, All In, tên của hội nghị này, có nghĩa là cam kết, có nghĩa là chúng 
ta sẽ làm những gì chúng ta đã nói là chúng ta sẽ làm. Tôi đảm bảo điều đó. Có sự khác biệt giữa lời 
hứa và sự bảo đảm. Lời hứa có thể bị phá bỏ, nhưng sự đảm bảo có nghĩa là nó đã được thực hiện. và. 
Đó là ý nghĩa của all in. Và đây là chìa khóa. Chìa khóa kỳ diệu là chúng ta phải thực hiện những ước 
mơ đó và giúp con chúng ta tìm ra những bước đi đó và khuyến khích chúng, không làm chúng nản lòng, 
tiến về phía trước với ước mơ của chúng. 
OK. Được rồi. Hy vọng nằm trong ước mơ, trong trí tưởng tượng và lòng dũng cảm của những người 
dám biến ước mơ thành hiện thực. Điều này đã được Tiến sĩ Jonas Salk nói đến, người đã thực sự phát 
triển vắc-xin bại liệt. 
Được rồi. Lãnh đạo của trái tim. Thế đấy. Đó chính là chúng ta. Chúng ta đang dẫn dắt con chúng ta 
bằng cả trái tim của chúng ta. OK. Các con gái của chúng tôi. Ignacio và tôi có hai con gái. Sol, cháu lớn, 
đã tốt nghiệp Đại học Texas ở Austin năm 2009. Và 9 năm sau, Luz tốt nghiệp University of North Texas, 
trường cũ của Ignacio và tôi. Chúng tôi rất tự hào về cả hai con gái chúng tôi vì chúng đã đạt được ước 
mơ mà chúng tôi đã dành cho chúng với tư cách là cha mẹ. Chúng tôi phải giúp chúng thấy được điều 
đó. Đặt những kỳ vọng cao cho chúng. 
Xuất hiện ngày hôm nay là dấu hiệu cho thấy bạn là một lãnh đạo. Bạn đã thực hiện một bước, bạn đã 
hành động. Lãnh đạo chính là ở đó. Vì vậy, đừng nghi ngờ. Đừng nghi ngờ. Bạn cũng có thể đang nghĩ, 
tôi không có một hình mẫu nào cả. Tôi không có cha mẹ ủng hộ tôi. Tôi không biết gì. Nhưng nó có thể. 
Có thể đừng từ bỏ ước mơ cho con mình. Hãy giúp chúng với tư cách là những lãnh đạo của trái tim, 
nhưng cũng hãy nghĩ đến ước mơ của bạn. 
Vì một ngày nào đó con bạn có thể được yêu cầu đi học ở một nơi khác. Chúng ta phải có can đảm để 

chúng ra đi. Chúng sẽ không biến mất mãi mãi. Chúng cũng phải tự kiếm sống. Tôi có thể cho bạn biết từ 

kinh nghiệm của mình vì Sol đã đến Thụy Điển để học một học kỳ. Trái tim tôi đã bị xé nát. Nhưng can 
đảm khi biết rằng chúng đang theo đuổi ước mơ riêng của chúng là điều tôi nghĩ đã giúp tôi vượt qua với 
tư cách là một người mẹ. 
Không bao giờ là quá muộn để học hỏi, để trưởng thành và phát triển. Tôi chúc mừng bạn. Bạn đã đến 
được hội nghị. Bạn vẫn còn nhiều điều phải học, nhưng tôi muốn chúng ta nhận ra [KHÔNG RÕ TIẾNG]. 
Tôi là lãnh đạo của trái tim. Nếu bạn đang ở trong một nhóm, hãy nói thật to. Dù lãnh đạo của bạn là ai 
trong nhóm, hãy để họ nói điều đó suốt cả ngày. Tôi là lãnh đạo cha mẹ. Tôi là lãnh đạo của trái tim. 
Tôi sẽ kết thúc với chủ đề này. Tôi sẽ kết thúc bằng lời nhắc nhở rằng các bạn là những lãnh đạo và 
nhận ra rằng trao quyền là về sự lựa chọn. Và hôm nay bạn đã thể hiện hành động yêu thương này, xuất 
hiện, thực hiện bước để tới đây mà bạn đã lựa chọn. Thành công là một sự lựa chọn như thế. Chúng ta 
chọn thành công. Hãy tiếp tục lựa chọn thành công cho gia đình bạn, cho bạn. 
Và với câu nói này, vâng, câu nói này ở đây là sức mạnh lớn nhất của chúng ta là sức mạnh để lựa 
chọn. Chúng ta có thể quyết định vị trí của mình, những gì chúng ta làm và suy nghĩ. Không ai có thể lấy 
đi quyền lựa chọn của chúng ta. Quyền này là của riêng chúng ta. Chúng ta có thể làm những gì chúng 
ta muốn. Chúng ta có thể trở thành người mà chúng ta muốn. 
Tôi kết thúc với điều đó. Xin chúc mừng các lãnh đạo của trái tim. Chúc các bạn và gia đình nhiều thành 
công, tình yêu và niềm vui. Cảm ơn tất cả các bạn. 
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