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Phạm Thị Huê

Tiểu sử
Giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Huê là một khuôn mặt rất gần gũi và thân
thương với giới sinh viên, đặc biệt là sinh viên gốc Việt, tại đại học cộng đồng Orange Coast College.
Cô sẽ có một buổi phỏng vấn trên mạng với NV Online vào lúc 7:00pm (giờ Cali) ngày 17 tháng 1
năm 2007
Từ hơn 20 năm qua, tại trường đại học mà mỗi năm sĩ số sinh viên gốc Việt lên tới
khoảng 8,000 người, giáo sư Huê ngoài công việc cố vấn và giảng dạy cũng đã hướng dẫn và
khuyến khích sinh viên gìn giữ truyền thống văn hóa Việt Nam, giúp nhau trở về cội nguồn dân tộc
qua những Đêm Văn Hóa cũng như tham gia nhiều hoạt động văn hóa xã hội khác trong cộng đồng.
Du học Hoa Kỳ từ năm 1968 tại đại học Sienna Heights College, thành phố Adrian, tiểu bang
Michigan, giáo sư Huê tốt nghiệp cử nhân ngành toán học năm 1972.
Ngay sau đó, giáo sư Huê
tiếp tục học lên ở đại học Marywood College, thành phố Scranton, tiểu bang Pennsylvania. Nhờ sự
cố gắng vượt bực, không ngơi nghỉ, chỉ trong một năm giáo sư Huê đã lấy được bằng Master về
ngành Counseling vào năm 1973.
Sau một khóa thực tập về counseling ở Boston, giáo sư Huê di
chuyển về tiểu bang Texas, làm việc cho các Học khu ở Houston và Pasadena, Texas, trong khi theo
học đại học University of Houston, tại Houston, Texas và hoàn tất bằng Tiến Sĩ về Counseling năm
1979.
Từ năm 1980 đến năm 1985, giáo sư Huê đã là counselor cho hệ thống Community College
ở Houston, trước khi dời sang tiểu bang California năm 1985.
Từ năm 1985, giáo sư Huê là
counselor và cũng là instructor tại đại học Orange Coast College (OCC). Năm 2000, giáo sư Huê
được bổ nhiệm làm trưởng phân khoa Counseling (Dean of Counseling) và sang đến năm 2004 lại
nhận thêm nhiệm vụ về các dịch dụ dành cho sinh viên khuyết tật (Special Services, including
learning disabilities and disabled student center).
Ngoài thời giờ dành cho counseling và giảng
dạy, giáo sư Huê còn có nhiều buổi thuyết trình trong các lớp hướng dẫn phụ huynh, học sinh, trong
các chương trình của Ngày Đại Học. Bên cạnh đó, giáo sư Huê cũng hướng dẫn các lớp Dự Bị Hôn
Nhân của trung tâm Công Giáo tại Giáo Phận Orange.
Các thính giả ở khu vực Little Sài Gòn cũng
thường xuyên được nghe phần trình bày của giáo sư trong các chương trình “Trường Học Trường
Đời” (đài VNCR), “Tuổi Trẻ và Đời Sống” (đài Radio Bolsa). Mới đây nhất, giáo sư Huê, cùng với thi
sĩ Nhất Phương, cũng phụ trách một chương trình trên đài truyền hình VHN/TV là chương trình “Phụ
Nữ: Cuộc Sống và Cộng Đồng”.
Chúng tôi xin mời tất cả quý vị độc giả cùng tham dự buổi truyện
trị trên mạng với giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Huê.
http://phunuviet.org/D_1-2_2-62_3-62_4-671/

