
Tin vui trong gi i lu t 

 
Ngày 1 tháng Bảy 2019 vừa qua, trường Đại Học Cộng Đồng Foothill tại Bắc California chính 

thức có Viện trưởng m i người Mỹ gốc Việt, cô Nguyễn Thị Thúy. 

Đại học Foothill là một trường l n v i hơn 13.000 sinh viên, 300 nhân viên và giảng viên. Tỷ lệ 

sinh viên Mỹ gốc Việt khoảng 5%. Cô Nguyễn Thị Thúy đã vượt qua cuộc tuyển chọn kéo dài 

một năm giữa 4 ứng viên nặng ký, để được chọn, nhất định cô phải trội hơn những người da 

trắng. 

Năm nay 41 tuổi, Nguyễn Thị Thúy đến Mỹ từ lúc lên 3, sau một chuyến vượt biển cùng gia đình 

năm 1978. 

Năm 14 tuổi, cô là học sinh xuất sắc của trung học Castlemont của thành phố Oakland. Tốt 

nghiệp thủ khoa trung học Castlemont High, Nguyễn Thị Thúy vào đại học Yale chuyên ngành 

triết học, tiếp đến là văn bằng Lu t tại UCLA ở California. Cô đã dạy Lu t tại đại học CSU East 

Bay trong nhiều năm. 

Điều thú vị là năm 2000 khi còn là sinh viên Lu t khoa, Nguyễn Thị Thúy từng là đồng tác giả 

quyển sách Anh ngữ “25 Vietnamese Americans in 25 Years”, “25 Chân Dung Mỹ Gốc Việt 

Trong 25 Năm”. Đây là một trong những quyền sách đầu tiên nói về sự thành công của người 

Việt ở Hoa Kỳ. 

Cô cũng là người nói tiếng Việt lưu loát không thua tiếng Anh là ngôn ngữ cô học cũng như giao 

tiếp hàng ngày: 

 
Đến Mỹ lúc 3 tuổi nhưng Thúy nói tiếng Việt trôi chảy, cô giải thích : "Phạm Quỳnh từng nói 

Tiếng Việt còn thì nư c còn, tiếng Việt mất thì nư c mất, cái mất đó không sao vãn hồi được”. 

 

Bố mẹ tôi rất chú trọng việc cho chúng tôi nói tiếng Việt, cho đi học trường Việt ngữ. Tôi cũng 

thích nghe nhạc Việt, nhạc Việt rất sâu sắc, rất tình cảm. Tôi cứ chạy nhạc rồi viết chữ xuống, 

coi như t p chính tả luôn. Đó là lý do tại sao hôm nay tôi có thể nói tiếng Việt v i cộng đồng 

Việt Nam. Biết thêm một ngôn ngữ, đặc biệt ngôn ngữ gốc của mình, sẽ tạo cho mình cơ hội tiến 

thân. 

 

Nguyễn Thị Thúy có gia đình và hai con. 

Chồng cô, Thắng Nguyễn Barrett từng là Chánh án Tòa thượng thẩm gốc Việt đầu tiên vào năm 

1997. 

Chúc mừng Lu t sư Nguyễn Thị Thúy, người Mỹ gốc Việt đầu tiên được chọn vào chức vụ hiệu 

trưởng một trường đại học trên toàn nư c Mỹ. 

 

 

 

 



Biography of  THUY NGUYEN 

 

Thuy Thi Nguyen (Thúy Thị Nguyễn) serves as the seventh President of Foothill College in Los 

Altos Hills, California, a position she has held since July 2016.  Nguyen is the first Vietnamese 

American college president in the country.  

Prior to her arrival at Foothill, Nguyen served as interim general counsel for the California 

Community College’s Chancellor’s Office.  As overseer of equal employment opportunity plans 

for 72 community college districts and 113 colleges, she led the move to an innovative funding 

approach that encourages community colleges to assess and strengthen their efforts in equal 

employment opportunity.  

For over eleven years, Nguyen was the General Counsel for the Peralta Community College 

District.  At different points during her tenure at Peralta, she served in additional roles as Acting 

Vice Chancellor for Human Resources, District-wide Strategic Planning Manager, and legislative 

liaison.  From January to June 2015, Nguyen took temporary leave from Peralta CCD to serve as 

Interim President and Chief Executive Officer of the Community College League of California.  

When she was 3, Nguyen and her family joined the wave of “boat people” who fled Vietnam 

after the end of the war.  They drifted in the Pacific Ocean on a boat for more than 20 days 

before a commercial ship rescued them and took them to a refugee camp in Japan.  Eventually, 

the family relocated to Wichita, Kansas, and then moved to the warmer climate of New Orleans.  

When she was 14, the family settled in the Oakland where she attended Castlemont High School, 

a predominately African American and Latinx-populated school.  Nguyen served as a student 

representative on the Oakland Unified School District’s Board of Directors and cadet colonel 

Oakland brigade commander in the Army Junior Reserve Officer Training Corps.  Upon 

graduation, the mayor of Oakland declared June 23, 1993 “Thuy Thi Nguyen Day.”  

Nguyen is the founding board chair of California L.A.W. Pathway, a non-profit organization that 

coordinates the unprecedented statewide 2+2+3 Community College Pathway to Law School 

program that Nguyen initiated with the State Bar of California’s Council on Access and Fairness. 

The Pathway includes 8 California law schools, 8 undergraduate universities, 26 community 

colleges and 22 high school law academies.  She also helped spearhead a Spanish language court 

interpreter program at Peralta.  In 2016, Nguyen received the coveted Diversity Award from the 



State Bar of California, an award given to an individual who has helped diversify the legal 

profession.   

Nguyen co-published a book, “25 Vietnamese Americans in 25 Years,” showcasing the 

contributions of 25 distinguished Vietnamese Americans to mark the anniversary of the fall of 

Saigon.  The book is archived in the Library of Congress and available at the Viet Museum in 

San Jose and many public and university libraries across the country.  

Nguyen was an adjunct instructor teaching education law for several years at what is now 

California State University, East Bay.  She was a board president of the Marcus Foster Education 

Institute, which promotes excellence and educational opportunity in East Bay and San Francisco 

public schools.  

 


