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                   Gia Long New South Wales, Úc Châu 
Email: gialongnsw@gmail.com 	

Website: www.gialongnsw.wordpress.com 
	

 
	
	
	
Từ	Nam	bán	cầu	xa	xôi,	chúng	em	xin	gởi	
đến	quý	Thầy	Cô	và	quý	chị,	em	Gia	Long	
khắp	nơi	những	hình	ảnh	sinh	hoạt	của	quý	
Thầy	Cô	và	các	chị	em	Gia	Long	tiểu	bang	
New	South	Wales,	Úc	Châu	trong	hai	năm	
vừa	qua.		
	
Đầu	 tiên	 là	 những	 hình	 ảnh	 với	 quý	 cựu	
Giáo	Sư	Gia	Long	tại	Úc	Châu.	Tháng	8	năm	
2015	chúng	em	có	dịp	đón	tiếp	cô	Nguyễn	
Ngọc	Dzung	đến	Sydney	từ	Auckland,	New	
Zealand	trong	buổi	ăn	trưa	thân	mật.		

	
Tháng	12,	năm	2014,	Bích	Ngân	có	dịp	đến	
Nam	Úc	 thăm	 cô	 Phi	 Phụng	 trước	 khi	 cô	
vào	nhà	dưỡng	lão.		

Tháng	3	năm	2015,	Cô	Ngọc	Điệp	 (GS	GL	
58-60)	từ	Sdyney	đến	thủ	đô	Úc,	Canberra	
hội	ngộ	cùng	Cô	Tố	Tâm,	bạn	đồng	nghiệp	
từ	cuối	thập	niên	50’s.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ban	Chấp	Hành	Hội	 cũng	đã	nhiều	 lần	 tổ	
chức	đến	thăm	Thầy	Cô	GL	tại	Sydney,	cô	
Ngọc	Minh,	cô	Trịnh	Thị	Minh,	Cô	Ninh	và	
cô	Ngọc	Điệp.	Tháng	7,	2015	các	chị	Tuyết	
Mai,	 Lệ	Hiền,	 Liễu,	Dưỡng	đã	 lái	 xe	đi	 về	
gần	 600km	 đến	 thăm	 cô	 Tố	 Tâm	 ở	
Canberra.	
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Trong	 tiệc	 Tân	 Niên	 Họp	 Mặt	 2015,	 Ban	
Chấp	Hành	Hội	thay	mặt	các	hội	viên	tặng	
hoa	cho	quý	Thầy	Cô	GL	tham	dự.	Đặc	biệt	
năm	2015	có	sự	hiện	diện	của	Thầy	Nguyễn	
Văn	 Khánh	 trong	 tuổi	 bát	 tuần	 đến	 từ	
Canberra	cách	Sydney	265km	để	tham	dự.		
	

	
				Tặng	hoa	cho	Thầy	Nguyễn	Văn	Khánh	
	
Đầu	tháng	6	năm	2015,	Hội	nhà	được	tin	
cựu	 Giáo	 Sư	 Gia	 Long	 môn	 thể	 thao,	 cô	
Phạm	Thị	Nết	bị	trợt	chân	té	gãy	xương	đùi.	
Dù	ở	tuổi	79,	Cô	vẫn	ngày	ngày	đạp	xe	đi	về	
trên	10	cây	số	cho	công	việc	làm.	Cô	sống	
độc	 lập	 và	 rất	 vui	 khi	 thỉnh	 thoảng	 nhận	
được	 quà	 của	 học	 trò	 cũ	 từ	mọi	 nơi	 gởi	
đến.	Không	quên	truyền	thống	Gia	Long	và	
Thầy	 Cô	 còn	 kẹt	 lại	 Việt	 Nam,	 Hội	 nhà	
nhanh	chóng	quyên	góp	được	hơn	$2200	
Úc	Kim	gởi	về	cho	Cô	Nết	để	Cô	trang	trải	
chi	 phí	 ca	 mổ	 (thay	 khớp	 xương	 háng),	
những	 ngày	 nằm	bệnh	 viện	 chỉnh	 hình	ở	
Bình	 Dương,	 tiền	 thuốc	 thang	 và	 mướn	
người	chăm	sóc.		
	
Ngoài	những	buổi	hội	họp	vui	vẻ,	như	ngày	
tiệc	 Tất	 niên	 10/12/16	 tại	 nhà	 chị	 Cẩm	
Phượng	 với	 Cô	 Ngọc	Minh	 và	 Thầy	 Hoà,	
ngày	 picnic	 25/3/17	 ở	 nhà	 chị	 Thiện	
Hương,	hay	tiệc	Tân	Niên	vui	nhộn	ở	nhà	
chị	Kim	Loan	24/1/16,	Hội	còn	tổ	chức	buổi	
du	 ngoạn	 Xuân	 2016,	 và	 các	 chị	 lúc	 nào	
cũng	hưởng	ứng	nhiệt	tình	với	gia	đình	và	
thân	hữu.		
	
	

Thăm	Cô	Ngọc	Minh	-	Tết	Đinh	Dậu		

Thăm	Cô	Trịnh	Thị	Minh	-	Tết	Đinh	Dậu		

Thăm	Cô	Ninh	-	Tết	Đinh	Dậu		

Thăm	Cô	Ngọc	Điệp	-	Tết	Đinh	Dậu		
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Tiệc	Tất	Niên,	tháng	12/2016	với	cô	Ngọc	Minh	

	
Du	ngoạn	Xuân	2016	

Ngày	picnic	ở	nhà	chị	Thiện	Hương,	25/3/2017	

Tháng	 4,	 năm	2015,	 Cô	Ngọc	Minh,	 cùng	
các	chị	Tuyết	Mai,	Lệ	Hiền,	Kim	Loan,	Minh	
Hải,	 Thanh	 Tâm,	Ngọc	Dung	 và	 thân	 hữu	
Cẩm	Phượng	đã	ngồi	máy	bay	hơn	20	tiếng	
đến	Washington	DC	 tham	dự	Đại	Hội	Gia	
Long	Thế	Giới	Kỳ	VII.	
	
	

								Vũ	“Cánh	Bướm	Vườn	Xuân”,	ĐHGLTG	2015	
	
Ngoài	 các	 sinh	hoạt	nội	 bộ,	Hội	 nhà	 luôn	
thường	xuyên	góp	mặt	trong	các	sinh	hoạt	
thân	hữu	với	các	Hội	đoàn	bạn.	Sinh	hoạt	
chính	hằng	năm	là	tiệc	Tân	Niên	Họp	Mặt	
với	 các	hội	 ái	 hữu	 các	 Trường	Trung	Học	
miền	Nam	Việt	Nam	trước	1975.	Hội	nhà	
góp	mặt	với	đông	đảo	hội	viên	và	các	tiết	
mục	 văn	 nghệ	 dưới	 sự	 hướng	 dẫn	 của	
Trưởng	Ban	Văn	Nghệ,	GL	Đăng	Lan.	Số	tiền	
thặng	dư	trong	các	dạ	tiệc	mừng	Xuân	đều	
được	trích	 tặng	các	cơ	sở	hay	 tổ	chức	 từ	
thiện	tại	Úc.		
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Tân	Niên	Họp	Mặt	2016	

Nhạc	cảnh	“Khúc	Hát	Ân	Tình”	TNHM	2016	

Vũ	“Non	Nước	Hữu	Tình”	TNHM	2015	

Họp	ca	“Hành	Trình	Trên	Đất	Phù	Sa,	TNHM	2017	

Hội	 nhà	 cũng	 không	 vắng	 mặt	 trong	 các	
sinh	hoạt	có	tính	cách	bảo	tồn	văn	hoá	và	
truyền	thống	Việt	Nam,	như	diễn	hành		
trong	lễ	tưởng	niệm	Hai	Bà	Trưng,	lễ	Phật	
Đản,	kỷ	niệm	40	năm	người	Việt	tị	nạn	(tổ	
chức	vào	tháng	11	năm	2015).	

Chuẩn	bị	diễn	hành,	lễ	tưởng	niệm	Hai	Bà	Trưng	
2016	
		

					Trong	lễ	Phật	Đản	2016	
	

Trong	lễ	hội	40	năm	Người	Việt	Tị	Nạn,	tháng	11,	
2015	
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Không	kém	phần	quan	trọng	 là	việc	đóng	
góp	 cho	 các	 công	 trình	 từ	 thiện.	 Tháng	4	
năm	 2015,	 chị	 GL	 Huỳnh	 Thị	 Liễu	 và	 các	
thân	 hữu	 cổ	 động	 chương	 trình	 gây	 quỹ	
“Vòng	Tay	Yêu	Thương”	 cho	 các	 cựu	học	
sinh	khiếm	thị	còn	 lại	 tại	Việt	Nam	.	Đêm	
gây	quỹ	đã	quyên	góp	được	hơn	$21,000	
Úc	Kim.	Chương	trình	này	được	cô	Tố	Tâm	
ủng	hộ	thường	xuyên.	Cô	vẫn	còn	nhớ	đến	
2	 cựu	học	 sinh	GL	 khiếm	 thị	 từ	bao	 thập	
niên	trước.		

	
								Tiệc	gây	quỹ	“Vòng	Tay	Yêu	Thương”	
	
Tháng	8	năm	2015,	4	chị	GL	Bích	Ngà,	Thu,	
Ngọc,	Bích	Ngân	đã	đi	bộ	14km	để	gây	quỹ	
cho	 “Sydney	 City	 To	 Surf”,	 riêng	 GL	 Bích	
Ngà	đã	quyên	góp	hơn	$2000	Úc	kim	cho	
UNHCR	(Cao	Uỷ	Tị	Nạn	Liên	Hiệp	Quốc).		

Đi	bộ	gây	quỹ	sho	Sydney	City	to	Surf,	8/2015	
	
Tháng	8	năm	2016,	Hội	nhà	đảm	trách	việc	
tiếp	 tân	 cho	 hơn	 800	 quan	 khách	 trong	
đêm	 gây	 quỹ	 cho	 UNHCR	 (đêm	 gây	 quỹ	
quyên	góp	được	hơn	$200,000	Úc	kim).		

	

	
Tháng	11	năm	2016,	các	chị	Tuyết	Mai,	Kim	
Loan,	Lệ	Hiền,	Minh	Hải	cùng	các	thân	hữu	
đã	 đóng	 góp	 $1000	 Úc	 kim	 cho	 chương	
trình	“Đêm	Nhạc	Tri		Ân	Người	Thương	Phế	
Binh”	nhằm	gây	quỹ	 cho	 các	 thương	phế	
binh	VNCN	còn	lại	tại	Việt	Nam.		
	
Tháng	 6,	 2016,	 Ban	 Chấp	 Hành	 đương	
nhiệm	đã	mãn	nhiệm	kỳ	nhưng	được	các	
hội	viên	yêu	cầu	lưu	nhiệm.	Rất	tiếc,	GL	73	
chị	Nguyễn	Thị	Hồng	bận	việc	nhà	nên	tạm	
vắng	mặt	 trong	Ban	Chấp	Hành	một	 thời	
gian.	Sáu	chị	còn	lại	tiếp	tục	điều	hành	việc	
Hội	cho	nhiệm	kỳ	mới,	2016	–	2018	và	hy	
vọng	chị	Hồng	sẽ	có	thể	trở	lại	góp	sức	cùng	
Ban	Chấp	Hành	trong	tương	lai.		
	
Thay	 mặt	 Hội,	 chúng	 em	 kính	 chúc	 quý	
Thầy	Cô,	quý	chị,	em	Gia	Long	cùng	gia	đình	
và	thân	hữu	một	dịp	hội	ngộ	thật	vui	tươi,	
đáng	nhớ	tại	Đại	Hội	Gia	Long	Thế	Giới	kỳ	
VIII.	Thân	mến	chúc	Ban	Tổ	Chức	Đại	Hội	
Gia	Long	Thế	Giới	Kỳ	VIII	thành	công	rực	rỡ	
trong	mọi	lãnh	vực.		
	
Tháng	3	năm	2017,	
GL	73-80	Nguyễn	Bích	Ngân	viết	cho	
HAHTNTH	Gia	Long,	NSW,	Úc	Châu	
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