
Thank you so much for taking the time in this busy month to chat with us.
Could you tell us a bit about yourself?
Hi! My name is Thu Anh Tran. My parents gave me the name Theresa when I
was born, and I prefer to go by that name. I graduated from UMass Boston May
2019 with a Bachelor’s degree in Psychology and double minored in Biology
and Asian American Studies. I temporarily worked full time for Michelle Wu as
her Vietnamese Community Event Specialist back in September-November. I’m
currently pursuing a career in Development and Philanthropy.
 
You’re incredibly involved in the community! What are the different groups
and positions you’ve been part of in the last few years?
I love being involved with the community! My mother always said to me
growing up, “Thu, always strive to be kind, and be the best version of yourself
no matter what. However, never forget to give back to your loved ones and your
communities that have given so much to you.” That always stuck with me in my
mind and in my heart. During my time in college, I was gratefully involved with
UMass Boston’s Vietnamese Student Association (UMB VSA) and the Asian
American Studies Program. I served on the Executive Board for 4 years. During
my first two years, I was the Underclassmen Representative and then the Media
Director. The rest of my time on the Executive Board, I served as the President.
I am currently involved with the regional Vietnamese Student Association,
called New England Intercollegiate Vietnamese Student Association (NEIVSA.)
I served as their External Vice President last year and currently am the
Community Engagement Director. I think it is truly important to give back to
your community because it helps you connect more to your own roots and
develops character and leadership.
 
Congratulations on setting up the Tet in Boston event yet again by the way!
You’ve played multiple roles, including leading, volunteering, and supporting,
for a while now. Why is this event particularly important to you? 
I always volunteered at Tet in Boston when I was part of UMass Boston’s VSA.
I didn’t become part of the organizing committee until last year. I didn’t know
what to expect. It was challenging because of not knowing what to expect, but
exciting and thrilling at the same time. This is because all of our hard work was
coming together and the result of that was seeing it come alive the day of. I love
being part of the community and utilizing my skills to planning such an
important community event and to give back for them. I came back this year to
be part of the organizing committee again, and I plan to stay for a long time.
This event is important to me because emerging young leaders work with the
community leaders to bridge the intergenerational gap by creating a beautiful
event for the people of our community. Tet in Boston brings together the people
and allows our community to celebrate our culture and heritage.
 
How did you become involved in all these different groups? Do you have
advice for others who are looking to get started?
UMass Boston VSA and the Asian American Studies Program really opened a 

lot of doors for me. It gave me more insight and perspective on my cultural
identity and allowed me to become more curious with who I am as a
Vietnamese American. By being involved with these two groups, I then strived
to want to become more involved with my community so that I can learn more
about who I am and more opportunities to give back. My advice for those that
want to get started on becoming more involved is to search for any particular
groups that may interest you and reach out to those group leaders for any
further questions you may have on becoming more involved! Don’t be afraid to
step out of your comfort zone! Do something for yourself and keep striving to
grow and learn on the things that matter to you or find interest in.
 
How have these involvements influenced you? Are there any memories or
lessons that particularly stand out to you?
These involvements have shaped me into the person that I am today. Without
my involvement in these organizations, I would not have been given the
opportunities that have come into my life. It has shaped the way I think and has
given me the passion to strive and grow more into my community. I always ask
myself, “Am I doing enough for my community?” I think about myself as a
Vietnamese American and a daughter of two Vietnamese refugees. My parents
are my heroes, and part of the reason why I try to be so heavily involved with
the community is because it makes me feel more connected to my cultural roots
and my parents as well. I think about the lessons I’ve learned in my Asian
American Studies’ classes and it always drives me back to WHY and WHO am
I doing this all for? It’s not just for me. It’s for my loved ones, and especially
for my parents who have sacrificed so much for me and has provided me all
these opportunities to live the life that I have today.
 
2020 is going to be a huge year for the community-at-large, through elections
and the Census. Why do you think it’s important that our community
participate in these? 
It allows our community to be able to use their voice by voting and protecting
their space and rights. Not many people in our community find the importance
to go out and vote, however the community needs to understand that their
VOICE matters and it does make an impact. There are going to be big changes
in 2020, but in order to have these big changes happen we need to have our
community coalesce and stand up for what they believe in by going out to
VOTE!
 
The Census is going to impact us for the next 10 years. What do you envision
and hope for the community in the next decade? 
10 years go by quickly in the blink of an eye. However, I hope that our
community can all come together to stand up for what they believe in and to
not fear on speaking their voice. It is the time to be able to stand up for their
needs and wants for our community—and not be judged or punished for that. I
hope that our community will continue growing, but I want our community to
have an unbreakable bond provided by the love and support from one another,
and our government.
 

FEBRUARY 2020COMMUNITY FEATURE: 
THERESA TRAN

 



Cảm ơn Bạn nhiều đã dành thời gian trong tháng bận rộn này để trò chuyện
với chúng tôi. Bạn có thể cho biết một chút về mình được không?
Chào bạn! Tôi tên là Trần Anh Thư. Cha mẹ đặt cho tên Theresa khi tôi mới
sinh ra, và tôi thích được gọi tên đó. Tôi tốt nghiệp đại học UMass Boston
tháng 5 năm 2019 với bằng Cử nhân Tâm lý học cộng thêm hai chuyên ngành
phụ về Sinh học và Nghiên cứu về Người Mỹ gốc Á. Tôi làm việc toàn thời
gian tạm cho Nghị viên Michelle Wu với tư cách là Chuyên viên Sự kiện Cộng
đồng Việt Nam từ tháng 9 đến tháng 11 năm qua. Tôi hiện đang hướng nghiệp
về Phát triển và Từ thiện.
 
Bạn thật tích cực dấn thân vào cộng đồng! Bạn đã tham gia mấy nhóm và
giữ những nhiệm vụ khác nhau nào trong vài năm qua?
Tôi thích được sinh hoạt với cộng đồng! Mẹ tôi luôn nhắc nhở khi tôi khôn
lớn, "Thư con, luôn phấn đấu để thành người tử tế, đạt đến mức tuyệt hảo cho
bản thân dù thế nào đi chăng nữa. Nhưng, đừng bao giờ quên đáp trả lại cho
những người thân yêu và cho cộng đồng của mình đã dạy dỗ con rất nhiều".
Lời khuyên đó luôn canh cánh trong đầu và nằm trong lòng tôi. Trong thời
gian ở đại học, tôi mang ơn Hội sinh viên Việt Nam tại UMass Boston (UMB
VSA) và Chương trình Nghiên cứu người Mỹ gốc Á. Tôi phục vụ trong Ban
Điều hành suốt 4 năm trời. Hai năm đầu, tôi là Đại diện cho lớp Sinh viên mới
và tiếp đó là Giám đốc Truyền thông. Thời gian sau, tôi là Chủ tịch Ban Điều
hành. Hiện tôi đang tham gia liên Hội Sinh viên Việt Nam trong khu vực, được
gọi là Hiệp hội Sinh viên Việt Nam Liên trường vùng New England
(NEIVSA.) Năm ngoái, tôi giữ chức Phó chủ tịch Ngoại vụ và hiện là Giám
đốc Giao tiếp Cộng đồng. Tôi thiết nghĩ việc đáp trả lại cộng đồng thật quan
trọng vì nó giúp bạn nối kết sâu đậm hơn với cội nguồn của mình đồng thời
phát triển nhân cách và khả năng lãnh đạo của bạn.
 
Chúc mừng Bạn lại tổ chức lễ hội Tết ở Boston một lần nữa! Bạn từng đóng
nhiều vai trò, từ lãnh đạo, tình nguyện và hỗ trợ, suốt một thời gian dài. Tại
sao lễ hội này đặc biệt quan trọng với bạn?
Tôi luôn luôn tình nguyện vào lễ hội Tết ở Boston khi còn ở Hội Sinh viên
UMass Boston, VSA. Nhưng cho đến năm ngoái tôi mới tham gia vào ban tổ
chức. Tôi không biết sẽ ra sao. Đó mới là thử thách vì không biết sẽ diễn biến
như thế nào, nhưng thật vừa thú vị vừa hồi hộp. Điều này đã kết hợp những nổ
lực chung và thành quả hiển hiện trước mắt. Tôi thích nằm trong cộng đồng và
tận dụng khả năng để tổ chức một lễ hội đặc biệt xứng đáng cho cộng đồng.
Năm nay tôi trở lại tham gia ban tổ chức nữa và dự định sẽ ở lại trong một thời
gian dài. Lễ hội này rất quan trọng đối với tôi vì là dịp để giới lãnh đạo trẻ mới
phối hợp với các bậc trưởng thượng lãnh đạo cộng đồng thâu ngắn khoảng
cách giữa các thế hệ nhân một lễ hội mừng Tết tuyệt vời của cộng đồng. Tết ở
Boston quy tụ mọi người và mời gọi cộng đồng chúng ta cùng đến với nhau để
tôn vinh văn hóa và di sản chung.
 
Làm cách nào Bạn có thể tham gia vào nhiều nhóm khác nhau như vậy?
Bạn có lời khuyên nào cho những người khác đang muốn bắt đầu?
Hội Sinh viên UMass Boston VSA và Chương trình Nghiên cứu người Mỹ gốc 

Á thật sự đã mở ra rất nhiều cánh cửa cho tôi. Nó cho tôi tầm nhìn sâu sắc và
hiểu quan điểm rõ hơn về bản sắc văn hóa chính mình và khiến tôi tò mò hơn
về việc tôi là người Mỹ gốc Việt. Từ cách tham gia hai nhóm này, sau đó tôi
mới muốn dấn thân nhiều hơn vào cộng đồng để khám phá tôi là ai và có nhiều
cơ hội để đáp trả. Lời khuyên của tôi cho những ai muốn bắt đầu là tìm hiểu
bất kỳ nhóm nào mà bạn quan tâm và liên lạc với những người đứng đầu để
biết thêm lãnh vực nào bạn có thể tham gia! Đừng e ngại bước ra khỏi khung
cảnh quen thuộc hàng ngày! Hãy làm một việc gì đó cho bản thân và tiếp tục
phấn đấu để trưởng thành và tiếp thu nhiều điều hữu ích hoặc ngập tràn phấn
khởi.
 
Những dấn thân này ảnh hưởng đến bạn như thế nào? Bạn có kỷ niệm hay
bài học nào đặc biệt đáng nhớ không?
Những dấn thân này đã hình thành nhân cách của tôi hôm nay. Nếu tôi không
tham gia vào các tổ chức này, tôi đã mất những cơ hội trong đời. Nó đã định
hình cách tôi suy nghĩ và mang lại cho tôi niềm đam mê để phấn đấu và phát
triển trong lòng cộng đồng. Tôi luôn luôn tự hỏi, "Tôi có hết lòng cho cộng
đồng mình chưa?" Tôi nghĩ về mình là một người Mỹ gốc Việt và là con gái
của hai người tị nạn Việt Nam. Cha mẹ tôi là gương anh hùng cho tôi, và lý do
một phần tại sao tôi cố gắng dấn thân nhiều vào cộng đồng là vì điều đó làm
tôi cảm thấy gắn bó hơn với cội nguồn văn hóa của mình và cả với cha mẹ tôi
nữa. Tôi nhớ lại những bài học trong các lớp về người Mỹ gốc Á và lúc nào
cũng đưa tôi trở lại lý do TẠI SAO và cho AI mà tôi đang làm tất cả những
điều này? Nó không chỉ dành cho tôi. Nó dành cho những người thân yêu của
tôi, đặc biệt là cho cha mẹ tôi, những người đã hy sinh rất nhiều và đã cho tôi
mọi cơ hội để tôi sống một cuộc đời đáng sống như ngày hôm nay.
 
Năm 2020 sẽ là một năm ảnh hưởng lớn đối với cộng đồng nói chung, vì có
các cuộc bầu cử và Tổng kiểm tra Dân số. Tại sao Bạn nghĩ thật là cần thiết
để cộng đồng chúng ta phải tham gia vào những sự kiện này?
Những việc này cho phép cộng đồng chúng ta có thể sử dụng tiếng nói chính
mình bằng lá phiếu để bảo vệ vị thế và quyền lợi của mình. Nhiều người trong
cộng đồng chúng ta không thấy tầm quan trọng của việc bỏ phiếu. Tuy nhiên,
cộng đồng cần phải hiểu rằng TIẾNG NÓI của họ có giá trị và có gây ảnh
hưởng. Sẽ có những thay đổi lớn vào năm 2020, nhưng muốn những thay đổi
này có ảnh hưởng đến, chúng ta cần phải có sự cộng tác của cộng đồng và cùng
đứng lên tranh đấu cho những gì chúng ta tin tưởng bằng cách đi BỎ PHIẾU!
 
Cuộc Kiểm tra dân số sẽ ảnh hưởng đến chúng ta trong 10 năm tới. Bạn
hình dung và hy vọng gì cho cộng đồng trong thập niên sắp đến?
Mười năm trôi qua nhanh như chớp mắt. Tuy nhiên, tôi hy vọng cộng đồng
chúng ta sẽ đoàn kết đứng lên bảo vệ những gì chúng ta tin tưởng và không e
ngại khi phải gióng lên tiếng nói của mình. Đã đến lúc phải sát cánh vì quyền
lợi và khát vọng của cộng đồng mà không sợ bị phê phán hay trả thù. Tôi
mong ước cộng đồng chúng ta sẽ tiếp tục lớn mạnh, và là một cộng đồng dệt
mối liên kết vững vàng không thể lay chuyển, được hình thành bởi chân tình và
hỗ trợ lẫn nhau, rồi từ cả chính quyền nữa.
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