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Gia Long New South Wales – Úc Châu   

 

Úc Châu xa lắm, cách Việt Nam 9 tiếng  đường 

bay, California 13 tiếng, Paris 24 tiếng. Úc 

Châu đất rộng người thưa, diện tích không thua 

Hoa Kỳ là bao, nhưng chỉ có hơn 22 triệu dân 

cư, và trong số đó, hơn 170.000 người Việt mà 

phần dông (40%) định cư tại  New South Wales, 

tiểu bang lớn nhất  của Úc châu. Nơi đây có mái 

ấm Gia Long, xây dựng từ tháng 6 năm 2001, 

với các Thầy Cô và các cựu học sinh hoài niệm 

trường xưa, bạn cũ, từ Thầy Nguyễn Văn Khánh 

nay đã hơn 80, từ chị Lệ Hương ra trường năm 

1953 đến em nhỏ nhất rời trường năm 1980. 

Các cô Trịnh thị Minh, cô Châu thị Ngọc Minh, 

và cô Trần thị Ninh dầu đã cao tuổi, không khỏe 

và luôn bận việc nhưng vẫn nặng lòng, nhọc 

công với gia đình Gia Long từ nhiều năm nay. 

Cô Phạm thị Nhung tuy ở tận Paris nhưng vẫn 

thường xuyên liên lạc chăm sóc đến các em Gia 

Long Úc Châu. Đối với quý Thầy Cô, hình như 

bụi phấn vẫn chưa thôi bay, đến với các em như 

đến với cổng trường xưa, thềm lớp cũ. Các chị 

em quây quần bên Thầy Cô như ngày nào còn 

tung tăng cấp sách đến trường.  

Mười hai tháng rồi tuy trôi qua rất nhanh nhưng 

đã để lại bao kỷ niêm “Gia Long bên nhau” cho  

Gia Long Úc Châu.  

Hằng năm vào mùa Tết, các chị em tham gia 

Xuân Liên trường, một sinh hoạt văn nghệ với 

các hội ái hữu các trường bạn. Với sự hướng 

dẫn của chị Đăng Lan, các “vũ công” Gia Long 

vẫn xinh đẹp tươi tắn như ngày nào trong các vũ 

điệu dân tộc. Số tiền gây quỹ trong các dịp này  

thường được tặng cho Austcare, một cơ quan từ 

thiện tại Úc.  

                                          

 

Các chị Ngọc Tuyết, Đăng Lan, Lư thị Bích, 

Minh Sơn - Xuân Liên Trường 12/3/10 

 

Giữa tháng tư, chị Nghinh Xuân từ xa về thăm 

nhà. Các chị em quây quần bên cô Minh và cô 

Ngọc Minh, ôn chuyện cũ và hội ngộ bạn đường 

xa. Dù xa xôi vạn dặm, hội viên xa nhà này vẫn 

luôn quan tâm đến Gia Long Úc Châu. 

 

Cô  Minh, cô Ngọc Minh và các em-tháng 4/10 

 

Tháng 5 đánh dấu một thời điểm quan trọng. 

Sau 3 năm Hội mới có kỳ bầu cử tân Ban Chấp 

Hành. Nhiều chị từ lâu vắng bóng nay vì quan 

tâm việc Hội đã trở lại với mái ấm Gia Long 

trong buổi họp mặt thật vui ngày 8 tháng 5. 

Ngay cả những chị ở xa, bận việc đều có tiếng 

nói, vì trong thời đại điện tử này các chị đều có 

thể bỏ phiếu qua e-mail. 
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8/5/10 -Bầu cử tân Ban Chấp Hành 2010-2012 

 

Các chị ráo riết chuẩn bị lễ ra mắt tân Ban 

Chấp Hành trong vòng 6 tuần cho đúng ngày 

Hội thành lập được 9 năm. Những bài nữ công 

gia chánh ngày xưa vẫn chưa quên, hoa hồng 

cài áo, giỏ hoa xinh để bàn thay cho các con số 

khô khan đều được làm bằng tay thật đặc sắc. 

Những tà áo dài tím, trắng, một lần nữa lại tô 

điểm hội trường, khiến bao người nao nao hồi 

tưởng một thời mộng mơ cấp sách đến trường 

khi xưa và câu thơ lãng mạn viết cho người đẹp 

Gia Long ngày nào: 

“ Gót hồng áo tím em đi đâu 

 Để lại trong tôi vạn nổi sầu” 

 

 

20/6/10 - Lễ ra mắt tân Ban Chấp Hành 2010-

2012 

 

Các nhân tài mới của ban vũ Gia Long chỉ tập 

tành qua một vài tuần đã cùng chị Đăng Lan 

thực hiện màn múa “Qua cầu gió bay” như 

những vũ công chuyên nghiệp. Màn múa có sự 

góp mặt của chị Ái Linh, thân hữu từ một hội 

bạn, thật độc đáo trong vai anh chàng si tình 

mang chiếc dù đen săn đuổi người đẹp Đăng 

Lan. 

 

 

Ban vũ Gia Long trong vũ điệu “Qua Cầu Gió 

Bay – Cây Trúc Xinh” 20/6/10 

 

Vũ điệu dân tộc với các vạt áo tứ thân và nón 

quai thao đã được nhiều người khen thưởng, 

khiến các “vũ công bất đắc dĩ” thầm hãnh diện 

đã góp phần duy trì truyền thống văn hóa Việt 

Nam trên quê hương thứ hai này. 

 

 

Cô Châu thị Ngọc Minh và tân Ban Chấp 

Hành 20/6/10 
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Cô Trịnh thị Minh và cô Trần thị Ninh trong 

chiếc áo nhung thật đẹp- Lễ ra mắt tân Ban 

Chấp Hành 20/6/10 

Tháng 9, mùa Trung Thu, Gia Long Kim Yến, 

Ngọc và Bích Ngân phụ giúp Ban Tổ Chức Tết 

Nhi Đồng chấm thi và phát quà cho các em. Các 

em nhỏ Việt Nam trong trang  phục truyền thống 

đủ mầu thật đẹp, nổi bật trong công viên Paul 

Keating, thành phố Bankstown. Người Việt 

chúng ta dù ở đâu trên thế giới đều cố gắng duy 

trì nền văn hiến 4000 năm. Các em bé dầu sinh 

trưởng ở nước ngoài, đều được học tiếng Việt. 

Có em trai mặc áo dài khăn đống, có em gái 

mặc áo vàng ba sọc đỏ. Em đoạt giải nhất thật  

xuất sắc trong bài “Em Đi Chùa Hương”.   

  

 

Gia Long Kim Yến, Ngọc và Bích Ngân trong 

Lễ Nhi Đồng – thành phố Bankstown – New 

South  Wales (tháng 9/2010) 

 

Tháng 10 là mùa Xuân ở Úc, hoa Xuân nở rộ, 

khắp nơi, nhất là ở thị trấn Leura cách Sydney 

hơn 100km. Trong chuyến du ngoạn vùng núi 

Xanh này, Cô Minh (Giáo Sư Trịnh Thị Minh) 

và gần 50 hội viên, thân hữu đã có được một 

ngày họp mặt thật vui vẻ và ấm cúng mặc dầu 

bên ngoài mưa mù bao phủ và trời lạnh cả ngày. 

Điều buồn cười nhất, lần đầu tiên trong ngày 

trời tạnh ráo cũng là lúc mọi người sắp từ giã 

nhau sau chuyến du Xuân trong mưa đáng nhớ, 

và đây cũng là dịp duy nhất mọi người có thể 

chụp chung bức hình lưu niệm. 

 

Du ngoạn Xuân với Cô Trịnh thị Minh 3/10/10 

Cuối năm Canh Dần cũng là dịp các chị em Gia 

Long gặp gỡ, thăm viếng nhau, chia  sẻ chuyện 

buồn vui trong gia đình. Đặc biệt năm nay các 

chị tổ chức đến thăm và chúc Tết cả ba Cô trong 

cùng một ngày. Truyền thống bao năm vẫn giữ, 

các chị bận rộn nhưng vẫn nhớ “mồng một Tết 

cha,…. mồng ba Tết Thầy”. 

 

Thăm Cô cuối năm - với Cô Trịnh Thị Minh và 

Cô Trần thị Ninh (tháng 1/2011) 
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Năm Tân Mão bắt đầu bằng nhiều thiên tai cho 

nước Úc. Các tiểu bang Victoria phía Nam, 

Queensland phía Bắc, đều bị thiên tai, bão lụt  

hoành hành. Nhiều người thiệt mạng, nước sông 

dâng lên đến nóc nhà, cuốn trôi nhiều xe cộ, tàu 

bè, thiệt hại tổng cộng hơn  1,5 tỉ Úc kim.  

 

Cảnh lũ lụt ở Queensland 1/11 

Người Úc rất giàu lòng hảo tâm, và cộng đồng 

người Việt ở Úc cũng không ngoại lệ. Các chị 

em Gia Long đã thường tham gia những công 

việc từ thiện, dù là do chính phủ, cộng đồng, các 

chùa hay các nhà thờ tổ chức. Ngày 18 tháng 2, 

các chị quyên góp và trợ giúp tiếp tân cho dạ 

tiệc gây quỹ giúp các nạn nhân bị bão lụt ở 

Queensland. Số tiền gây quỹ lên đến $240.000 

Úc kim, với phần đóng góp không nhỏ của Gia 

Long New South Wales. Các chị mặc áo tím làm 

việc thiện đã đem lại một hình ảnh rất đẹp cho 

“Áo Tím Trường Xưa”.  

 

Gia Long cứu lụt với Cộng Đồng Người Việt 

Tự Do New South Wales - 18/2/11 

 

Phiên họp đầu năm được tổ chức tại nhà Cô 

Ninh (Giáo Sư Trần thị Ninh). Các Cô như chưa 

hề rời bục giảng, vẫn nhọc tâm, bận trí việc tu 

chính nội quy cho các em. Nội Quy 7 trang đã 

được các Cô nghiên cứu soạn thảo thật kỹ càng 

để thay cho Nội Quy đã soạn nhiều năm trước 

và tất cả các chị em đều được góp ý trong việc 

tu chính nội quy. Hoa nhà Cô Ninh nở rộ hôm 

đó, như hứa hẹn một năm mới tốt đẹp cho Gia 

Long New South Wales - Úc Châu.  

 

Sau vườn nhà cô – Cô Minh, Cô Ngọc Minh và 

Cô Ninh với cờ Hội và các em 6/3/11 

 

Chị Hội Trưởng Kim Yến và Cô Ngọc  Minh, 

cô Minh và cô Ninh  - 6/3/11 

 

Tháng 3, năm 2011 

Bích Ngân ghi nhận  

Gia Long New South Wales, Úc Châu 

E-mail: gialongnsw@yahoo.com.au 

Web: www.gialongnsw.wordpress.com 
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