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                             Gia Long New South Wales - Úc Châu 

                   Email: gialongnsw@yahoo.com.au                                     Tel: Úc Châu:      0402 779 588                 
                Website: www.dhgltgkyvi2013.org.au     Tel: ngoại quốc: +61 402 779 588      
                                              
 
                                     PO Box 440, Randwick Postshop, Randwick, NSW 2031, Australia    
                
  

                   

 

Mục lục: 

- Chương trình Đại Hội:  trang 1 

- Chương trình du lịch:   trang 2 

- Ghi danh:   trang 2, 3 

- Văn nghệ:   trang 3 

- Đặc san   trang 3 

- Xin visa vào Úc  trang 4 

- Khách sạn   trang 4 

- Di chuyển   trang 5 

- Thời tiết Úc Châu   trang 5 

- Những ngày cần nhớ  trang 5 

 

Ban Tổ Chức ĐHGLTG Kỳ VI xin gởi đến quý Thầy Cô, quý chị em Gia Long khắp nơi bản 

tin mới nhất trong tháng 5, 2013.  

 

Tính đến ngày 20 tháng 4 (5 tháng trước Đại Hội), Ban Tổ Chức đã nhận được hơn 200 phiếu 

ghi danh của quý cựu Giáo Sư, cựu nữ sinh Gia Long từ  New Zealand, Đông và Tây Canada, 

các tiểu bang Hoa Kỳ như Florida, Virginia, California, Texas, Arizona, Pennsylvania, New 

York, Maryland, Washington, các quốc gia Âu Châu như Pháp, Đức, Thụy Điển, các tiểu 

bang Úc Châu và Việt Nam. Danh sách tham dự sẽ được đăng trên website Đại Hội từ đầu 

tháng 9, 2013.  

 

Sau đây là tóm tắt những điều cần biết về Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI, 2013: 

 

 

 

mailto:gialongnsw@yahoo.com.au
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI: 

- Tiền Đại Hội:  10 giờ sáng đến 2 giờ chiều thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013 

- Đại Hội:  4 giờ chiều đến 11:30 tối thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013 

- Hậu Đại Hội:  9 giờ sáng – 3 giờ chiều chủ nhật, 22 tháng 9, 2013 

Xin xem chi tiết trên trang sau của website Đại Hội:  

http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/chuong-trinh.html 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH: 

1. Phần 1: gồm 4 chuyến du lịch đi về trong ngày, bắt đầu ngay sau hậu Đại Hội, chiều 

22 tháng 9, và các ngày 23, 24, và 25 tháng 9, 2013, không bao gồm khách sạn. Phần 

1 viếng thủ đô Úc Châu, Canberra và các thắng cảnh vòng quanh Sydney. Chi tiết: 

http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/du-lich/chuong-trinh-du-lich-hau-đai-hoi/chuong-

trinh-du-lich-phan-1.html 

 

2. Phần 2: Gold Coast / Brisbane, tiểu bang nắng ấm Queensland, từ 26 tháng 9 đến 30 

tháng 9, 2013, bao gồm khách sạn. Chi tiết: 

http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/du-lich/chuong-trinh-du-lich-hau-đai-hoi/chuong-

trinh-du-lich-phan-2.html 

 

3. Phần 3: CAIRNS thăm kỳ quan thế giới, rặng san hô Great Barrier Reef từ 30 tháng 9 

đến 3 tháng 10 (nối tiếp ngay sau phần 2), bao gồm khách sạn. Chi tiết: 

http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/du-lich/chuong-trinh-du-lich-hau-đai-hoi/chuong-

trinh-du-lich-phan-3.html 

 

GHI DANH THAM DỰ ĐẠI HỘI:  

1. Cựu Giáo Sư và nhân viên hành chánh trường Gia Long: quý Thầy Cô và người phối 

ngẫu được mời tham dự ba ngày Đại Hội miễn lệ phí như theo thư mời đã gởi đến quý 

Thầy Cô vào tháng 12/2012. Chi phí tham dự Đại Hội ghi trên website là dành cho 

cựu nữ sinh Gia Long, gia đình và thân hữu.  

 

2. Thể thức ghi danh: xin dùng 1 trong 3 cách sau: 

a. Ghi danh trên mạng qua trang web sau: 

http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/ghi-danh/phieu-ghi-danh-đai-hoi.html 

b. Ghi danh trực tiếp với Ban Tổ Chức qua email: gialongnsw@yahoo.com.au 

c. Ghi danh qua điện thoại: 

 Úc Châu: 0402 779 588 

 Từ các quốc gia ngoài Úc Châu: +61 402 779 588 

 Quý vị ở Úc Châu và hải ngoại: xin ghi danh trước ngày 15 tháng 6, 2013  

 Quý vị cư ngụ tại Việt Nam: xin ghi danh trước ngày 1 tháng 7, 2013 và sau 

khi đã có visa vào Úc) 

http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/chuong-trinh.html
http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/du-lich/chuong-trinh-du-lich-hau-đai-hoi/chuong-trinh-du-lich-phan-1.html
http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/du-lich/chuong-trinh-du-lich-hau-đai-hoi/chuong-trinh-du-lich-phan-1.html
http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/du-lich/chuong-trinh-du-lich-hau-đai-hoi/chuong-trinh-du-lich-phan-2.html
http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/du-lich/chuong-trinh-du-lich-hau-đai-hoi/chuong-trinh-du-lich-phan-2.html
http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/du-lich/chuong-trinh-du-lich-hau-đai-hoi/chuong-trinh-du-lich-phan-3.html
http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/du-lich/chuong-trinh-du-lich-hau-đai-hoi/chuong-trinh-du-lich-phan-3.html
http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/ghi-danh/phieu-ghi-danh-đai-hoi.html
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 Xin lưu ý nếu cần thực đơn chay, xin cho Ban Tổ Chức biết khi ghi danh. 

Các phần ăn với thực đơn chay sẽ không được chuẩn bị nếu không được đặt 

trước. 

 

GHI DANH THAM DỰ CÁC CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH: 

1. Phần 1 chương trình du lịch: xin ghi danh trên mạng qua trang web: 

http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/ghi-danh/phieu-du-lich-phan-1.html 

hay qua email gialongnsw@yahoo.com.au  

2. Phần 2 chương trình du lịch: ghi danh trên mạng 

http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/ghi-danh/phieu-du-lich-phan-2.html hay qua email  

gialongnsw@yahoo.com.au 

3. Phần 3 chương trình du lịch:  ghi danh trên mạng 

http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/ghi-danh/phieu-du-lich-phan-3.html 

hay qua email : DHGLTG2013_DULICH@yahoo.com.au 

a. Chi phí phỏng định (tùy theo giá vé máy bay) bao gồm vé máy bay khứ hồi:  

 Khởi hành từ Gold Coast: $1250 Úc kim/ người 

 Khởi hành từ Sydney: $1350 Úc kim/người 

b. Nếu quý vị đã có vé máy bay khứ hồi đến Cairns, chi phí không bao gồm vé 

máy bay là $876 Úc kim/người 

c. Để tiết kiệm tiền vé máy bay từ các quốc gia ngoài Úc Châu, quý vị cũng có thể 

mua vé quốc ngoại đến Sydney và khứ hồi Sydney hay Gold Coast (nếu tham dự 

phần 2 du lịch) đến Cairns với hảng hàng không Qantas của Úc. Đặt vé trên mạng 

qua website: www.qantas.com , nhấn “Multi-City”. Cách này sẽ tiết kiệm được 

cho quý vị khoảng $150 đến $200 một người cho phần 3 chương trình du lịch hậu 

Đại Hội. Để tham dự phần 3 với đoàn Gia Long, quý vị cần mua vé máy bay: 

 đến Cairns trước 1 giờ chiều ngày 30 tháng 9, 2013 và  

 rời Cairns sau 5 giờ chiều ngày 3 tháng 10, 2013 

 

GHI DANH CÁC TIẾT MỤC VĂN NGHỆ 

- Chủ đề cho chương trình văn nghệ: quê hương, dân tộc, lịch sử và Gia Long. 

- Hạn chót ghi danh các tiết mục văn nghệ : 20 tháng 7, 2013 

- Kích thước sân khấu: sâu 3.6m, dài 9.6m, cao 0.6m 

- Xin gởi video clips các tiết mục ghi danh cho chương trình văn nghệ về 2 địa chỉ 

email: 

ledanglanbasshill@yahoo.com.au  và  

gialongnsw@yahoo.com.au 

 

ĐẶC SAN “TRĂM NĂM ÁO TÍM – GIA LONG” 

- Hạn chót để gởi bài viết và hình ảnh tuyển chọn đăng Đặc San là 1 tháng 5, 2013 

- Hạn chót để các Hội Ái Hữu Gia Long gởi bài viết về sinh hoạt Hội là 30 tháng 5, 

2013 

- Bài viết xin gởi đến Ban Báo Chí qua email dhgltg2013_dacsan@yahoo.com.au 

http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/ghi-danh/phieu-du-lich-phan-1.html
mailto:gialongnsw@yahoo.com.au
http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/ghi-danh/phieu-du-lich-phan-2.html
mailto:gialongnsw@yahoo.com.au
http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/ghi-danh/phieu-du-lich-phan-3.html
mailto:DHGLTG2013_DULICH@yahoo.com.au
http://www.qantas.com/
mailto:ledanglanbasshill@yahoo.com.au
mailto:gialongnsw@yahoo.com.au
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SLIDESHOW: Ban Tổ Chức dự định thực hiện một slideshow trình chiếu vào ngày Đại Hội, 

21 tháng 9 với các hình ảnh: 

- sinh hoạt của các Hội Ái Hữu Gia Long từ sau ĐHGLTG 2011 đến nay 

- Trường và sinh hoạt của Thầy Cô và cựu nữ sinh Trường Nữ Trung Học Gia Long, 

Sài Gòn.  

Xin gởi bản chính của hình (hay hình được scan lại với resolution cao nhất) đến Ban Tổ Chức 

qua email gialongnsw@yahoo.com.au trước ngày 1 tháng 7, 2013.  

 

XIN VISA VÀO ÚC: xin theo hướng dẫn trên các wesbite sau để điền đơn trên mạng xin 

visa vào Úc: 

 Nếu cư ngụ tại Canada và Hoa Kỳ: https://www.eta.immi.gov.au/ETA/etas.jsp 

 Nếu cư ngụ tại các quốc gia Âu Châu: 

https://www.ecom.immi.gov.au/visas/app/uu?form=TV 

 Nếu cư ngụ tại Việt Nam:  

1. Email đến Ban Tổ Chức ( gialongnsw@yahoo.com.au ) các chi tiết sau: tên họ, số hộ 

chiếu và ngày hết hạn, địa chỉ nhà, email, số điện thoại.  

2. Hạn chót xin thư mời vào Úc: 15 tháng 5, 2013 

3. Theo hướng dẫn trên trang web sau: 

http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/ghi-danh/huong-dan-xin-visa-vaouc.html 

 

KHÁCH SẠN:  

1. Travelodge Bankstown: đi bộ 3 phút đến tiền, hậu và Đại Hội và nơi đưa đón các 

chuyến du lịch hậu Đại Hội. Chi tiết: http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/huong-

dan/huong-dan-khach-san/travelodge-bankstown.html 

- Giá trung bình: $145/ phòng 2 người/ đêm hay $185/phòng 3 người/ đêm 

- Đặt phòng: để có giá đặc biệt, tải (download), điền và email phiếu đặt phòng trên 

webiste đến khách sạn. Nên đặt phòng sớm vì số phòng rất giới hạn và vị trí rất 

thuận lợi. Vào thời điểm đầu tháng 5, Travelodge Bankstown chỉ còn 40 phòng.  

 

2. Breakfree Bankstown International: đi bộ 10 phút đến tiền, hậu, Đại Hội và nơi 

đưa đón các chuyến du lịch hậu Đại Hội. Chi tiết 

http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/huong-dan/huong-dan-khach-san/breakfree-

bankstown-international.html 

- Giá trung bình: apartment  2 phòng ngủ, nếu có 5 người ở: $54/người/đêm, thuận tiện 

cho các quý vị đi chung nhóm. Vào thời điểm đầu tháng 5, chỉ còn 30 phòng trống.  

 

3. Meriton Serviced Apartment: ngay trung tâm Sydney, chi tiết: 

http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/huong-dan/huong-dan-khach-san/meriton-

serviced-apartment.html 

mailto:gialongnsw@yahoo.com.au
https://www.eta.immi.gov.au/ETA/etas.jsp
https://www.ecom.immi.gov.au/visas/app/uu?form=TV
mailto:gialongnsw@yahoo.com.au
http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/ghi-danh/huong-dan-xin-visa-vaouc.html
http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/huong-dan/huong-dan-khach-san/travelodge-bankstown.html
http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/huong-dan/huong-dan-khach-san/travelodge-bankstown.html
http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/huong-dan/huong-dan-khach-san/breakfree-bankstown-international.html
http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/huong-dan/huong-dan-khach-san/breakfree-bankstown-international.html
http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/huong-dan/huong-dan-khach-san/meriton-serviced-apartment.html
http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/huong-dan/huong-dan-khach-san/meriton-serviced-apartment.html
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4. Travelodge Wynyard: ngay trung tâm Sydney, chi tiết:  

http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/huong-dan/huong-dan-khach-san/travelodge-

wynyard.html 

 

DI CHUYỂN Ở ÚC: hướng dẫn di chuyển từ phi trường quốc ngoại, Sydney Kingsford 

Smith Airport và phi trường quốc nội, Sydney Domestic Airport: xin xem chi tiết trên trang 

web sau: http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/huong-dan/huong-dan-phi-truong.html 

Đi xe lửa tại Sydney: xin xem chi tiết qua trang web sau: http://www.cityrail.info/timetables 

 

THỜI TIẾT ÚC CHÂU VÀO THÁNG 9: 

 Phần 1 du lịch Gold Coast 

(phần 2 du lịch) 

Cairns         

(phần 3 du lịch) Sydney Canberra        

Nhiệt độ trung 

bình (độ C) 

11 – 19 4 - 17 14 - 26 19 - 28 

Nhiệt độ trung 

bình (độ F) 

52 - 66 39 - 62 57 - 79 66 – 83 

Lượng mưa 

trung bình 

62 mm  35mm 35 mm 52mm 

 

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI ĐẾN ÚC: xin xem chi tiết qua trang web sau: 

http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/tim-hieu-ve-nuoc-uc/nhung-đieu-can-biet-khi-đen-uc.html 

 

NHỮNG HẠN CHÓT CẦN NHỚ trong năm 2013 về Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI: 

1   tháng 5: hạn chót để cá nhân gởi bài cho Đặc San  “Trăm Năm Áo Tím – Gia Long” 

15 tháng 5: hạn chót cho Gia Long Việt Nam ghi danh để có thư mời xin visa vào Úc  

30 tháng 5: hạn chót các Hội Ái Hữu Gia Long gởi bài về sinh hoạt Hội nhà trong 2 năm qua 

1   tháng 6: hạn chót ghi danh cho phần 3 chương trình du lịch 

15 tháng 6: hạn chót ghi danh tham dự Đại Hội và phần 1, phần 2 chương trình du lịch 

1   tháng 7: hạn chót cho Gia Long Việt Nam ghi danh tham dự Đại Hội và du lịch 

1   tháng 7: hạn chót gởi hình tuyển chọn đưa vào slideshow trong ngày Đại Hội chính  

20 tháng 7: hạn chót đặt phòng tại Bankstown Breakfree International (hiện còn 30 phòng) 

1   tháng 8: hạn chót đặt phòng tại Travelodge Bankstown (hiện chỉ còn 40 phòng) 

 

Kính mong được đón tiếp quý Thầy Cô, quý chị em Gia Long, gia đình và thân hữu trong Đại 

Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI, 20,21,22 tháng 9/2013. 

 

Sydney, 1 tháng 5, 2013 

 

Đại diện Ban Tổ Chức Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI,  

Lê Kim Yến,  

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Gia Long, NSW, Úc Châu  

www.gialongnsw.wordpress.com 
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