
 
 BẢN TIN SỐ 12B                               Tháng 11, 2009     
 
Thầy Cô kính mến, 
Các Chị và các bạn thân thương, 
 
Bản Tin số 12B được gửị đến hội viên qua đường bưu điện để đáp ứng sự mong muốn của 
các hội viên đã  không theo dõi được tin tức của Hội vì không dùng email và hệ thống 
internet.  
 
Hiện tại các chị em trong Ban Biên Tập và Ban Báo Chí đang nổ lực thành hình đặc San 
Tạ Ơn, cá c chị  ráo riết duyệt bài, xin quảng cáo, và lên khuôn những hình ảnh thân 
thương đánh dấu những sinh hoạt đầy ý nghĩa của chúng ta trong gần hai năm qua. Các 
chị em Gia Long Nam Cali cũng đang tập dượt rầm rộ cho ngày Đại Hội Tạ Ơn được tổ 
chức vào chiều Chủ Nhật 6 tháng 12 tới đây tại nhà hàng Mon Chéri. Môt  lần nữa các chị 
em đông đảo hăng hái tham gia vào những màn văn nghệ rất lớn thể hiện sắc thái của Gia 
Long Nam Cali.  
 
Ban quản trị của nhiệm kỳ này đã rất bận rộn trong các việc phân ưu tang tế, tinh đến hôm 
nay BCH đã thăm viếng/ tiễn đưa 17 lần những đám tang của gia đình hội viên và Thầy 
Cô. Tuổi chúng ta ngày càng cao nên đây cũng là lẽ thường tình. Bởi cuộc đời thật ngắn 
ngủi nên chúng ta hãy chấp nhận và thương mến nhau hơn. Nói đến những sự chia vui xẻ 
buồn, chúng tôi nhận thấy có một sự đổi thay rất rõ rang trong sự thông tin. Thí dụ khi Cô 
Thầy Dành và cháu nội qua đời, nhờ  hệ  thống email, chỉ  trong vòng vài giờ đồng hồ là 
tin tức đã được gưỉ đến các Hội Gia Long trên tòan thế giới, và chỉ trong vòng 24 giờ sau 
là tất cả các Hội Gia Long trên thế giới đã lên tiếng phân ưu; và trong vòng một tuần lễ, 
đáp lại lời kêu gọi của Hội Gia Long Nam Cali chúng ta, qúy hội viên và thân hữu đã 
đóng góp gần 3,500 $US để giúp đỡ phần nào cho tang quyến.  Vì vậy nếu chờ ba tháng 
sau để có bản tin để mà chúc mừng hay chia buồn thì đã qúa muộn màng, mà lại tốn kém.  
  
BCH rất hân hoan phục vụ hữu hiệu đến 150 hội viên có email addresses, trong số này tất 
cả qúy Giáo Sư của chúng ta đều có email (hoan hô tất cả quý Thầy Cô). BCH cũng nhận 
thấy rằng internet là một nguồn vui cho nhiều vị hưu trí, vậy xin khuyến khích tất cả các 
“đại tỷ” hãy tìm cách dùng email, nếu các chị có email mà chưa nhận email của Hội thì 
xin thông báo ngay cho BCH qua địa chỉ : gialongnamcalifornia@yahoo.com. 
 
 Điều đáng khích lệ cho Ban Tổ Chức Đại Hội Tạ Ơn sắp tới là Quý Thầy Cô đã đáp ứng 
lời mời, kêu gọi giúp đỡ của BTC bằng cách trả lời tham dự ngay trên email. Ước mong 
rằng qúy chị em hội viên cũng theo gương Thầy Cô làm như thế. Đây là một sự đóng góp 
tích cực giúp cho các chị em trong BTC được dễ dàng hơn. 
 
 
 

  
Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long – Nam California 

(Gia Long Alumnae Association – Southern California) 
California Non-Profit Corporation #2448875 

9353 Bolsa Avenue #M47, Westminster, CA 92683 
Phone/Fax# 714-774-2418 

Email: gialongnamcalifornia@yahoo.com 
Website: gialongnamcali.org 

 
+ 
 

Ban Giám Sát 
 
Nguyễn Hồ Mỹ Ngọc 
Bùi Thị Hà 
Huỳnh Ngọc Hạnh 
Lý Thanh Nhàn 
Võ Kim Thoàn 
Lai Thị Tuyết 
Dương Thị Vân 
 
Ban Cố Vấn 
 
Trần Kim Ánh 
Bùi Tuyết Đông 
Nguyễn Phạm Lệ Minh 
Nguyễn Phương Lê 
Nguyễn Trần Ngọc Long 
Vũ Thu Tâm 
 
Ban Quản Trị 
Nhiệm Kỳ 2008-2010 
Ban Chấp Hành 
Hội Trưởng: 
   Phạm Thanh Mai 
Phó Nội Vụ: 
  Nguyễn Quế Hương 
Phó Ngọai Vụ: 
  Hòang Thị Loan 
Tổng Thư Ký: 
  Âudương Phương Anh 
Phó Tổng Thư Ký: 
 Đặng Thị Yến 
Thủ Quỹ: 
  Nguyễn Bích Uyên 
Phó Thủ Quỹ: 
  Đỗ Thanh Hương 
 
Ban Khánh Tiết: 
  GS Bạch Thu Hà 
  Rios Thúy 
Ban Báo Chí: 
  Nguyễn Liêu Anh 
  Từ Ngọc Lệ 
Ban Liên Lạc: 
  Huỳnh Bích Phước 
  Hòang Minh Chính 
Ban Tiếp Tân: 
  Phan Tuyết Nhung 
  Lê Phương Lan 
Ban Văn Nghệ: 
 Đỗ Vân Phương 
 Phan Ánh Tuyết 
Ban Du Lịch: 
  Phan Thị Thái 
  Bùi Kim Dung 
Ban Xả Hội: 
  Phan Thị Điểm 
  Đinh Minh Thu 
Ban Ẩm Thực: 
 Phạm Liểu Chi  
 Phan Thị Sách 
Webmaster : 
  Hoàng Mỹ Hương 
 

mailto:gialongnamcalifornia@yahoo.com


 

 

Như đã hứa trong ngày được bầu lên, BCH đã không ngừng tham gia hay tổ chức các công tác xã 
hội như thăm viếng viện dưỡng lão, thăm Thầy Cô đau yếu, đi bộ để ủng hộ phong trào chống 
bệnh Alzheimer, ủng hộ Thương Phế Binh VNCH. Thậm chí, ba chi em trong BCH đã trở về 
Vietnam, trong dip Tết Mậu Tý 2009, để thăm viếng và đưa tận tay qúy Thầy Cô nhưng món qùa 
hiện kim cua Gia Long Nam Cali chúng ta mà trong đó gói ghém đầy tình thương của Quy vị 
đồng môn cũng như của những học trò luôn luôn yêu mến nhớ ơn Thầy Cô. 

Điều đáng mừng nhất trong nhiệm kỳ của BCH này, đó là sự hòan tất vấn đề giấy tờ legal của 
Hội. Hơn một năm nay, sau nhiều lần khai báo trả lời với sở thuế, Hội của chúng ta đã chính thức 
được chính quyền Tiểu Bang cũng như Liên Bang cho hưởng cơ chế miễn thuế, như thế chúng ta 
không những được miễn thuế hằng năm mà  mọi “donation” cho Hội nhà đều được trừ thuế. Xin 
một tràng pháo tay cho Phó Nội Vụ Quế Hương là người đã đóng góp đắc lực trong thành quả 
này.  

Tình Gia Long luôn đậm đà, BCH ao ước được hội ngộ tất cả qúy Thầy Cô và các chị em Gia 
Long ngày Đại Hội Tạ Ơn của chúng ta vào Chủ Nhật 6 thang12, 2009 tới đây mà chúng ta sẽ rất 
hân hạnh đón tiếp phái đoàn GL từ DC, Texas, và Paris. 

Kính mến 

Hội Trưởng Phạm Thanh Mai 

 

 

 



 
 
 
 

Thư Mời  
 

Ngày Gia Long Hội Ngộ-Dạ Tiệc Tạ Ơn, Chủ Nhật 6 tháng 12, 2009 
 
Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California Trân Trọng Kính mờì Qúy Thầy Cô, các 
Chị Em Hội Viên và Gia Đình, Qúy Hội Đòan Bạn cùng Thân Hữu  đến tham dự Dạ Tiệc Ta 
Ơn- Đêm Gia Long Hội Ngộ.  Trong dịp này Hội sẽ ra mắt Đặc San với chủ đề Tạ Ơn.  
Đặc biệt đêm Hội Ngộ năm nay sẽ co’ sự hiện diện của Cô Kim Oanh, Cô Chu Kim Long, Cô 
Quỳnh Hoa từ Washington DC, cũng như Gia Long Texas, Gia Long DC, và GL Paris. 
 
Ngày giờ : 5 giờ chiều ngày Chủ Nhật 6 tháng 12, 2009 
 
Địa điểm:  Nhà Hàng Mon Chéri 
         3150W. Lincoln, Suite 134 Anaheim, CA 92801 
         Điện thoại: (714) 530 - 4606  
Chương trình:  

5:00 – 6PM:  Tiếp Tân và Quan Khách đến   
         6:30PM:  Nghi Lễ Khai Mạc Đúng Giờ 
     Ra mắt đặc san Gia Long 2009 
       Dạ Tiệc và Văn Nghệ do cựu Nữ Sinh Gia Long phụ trách 
  
        9:30 PM:  Dạ Vũ 
       11:00PM:  Bế Mạc 
 
Sự tham dự đông đảo của tất cả Quý Thầy Cô và tòan thể các chị Em Gia Long cũng như Gia 
Đình và Thân Hữu sẽ là một khích lệ lớn lao cho Ban Tổ Chức. 
 
Trân Trọng, 
 
Pham Thanh Mai 
Hội Trưởng 

 
Mọi chi tiết xin liên lạc:  
Thanh Mai    (714) 870-5505         Mỹ Ngọc      (626) 810-4063  
Quế Hương   (818) 297-6646    Vân Phương(949)  733-3058  
Phương Anh (949) 733-3749    Ngọc Lệ       (714) 531-2862   
Bích Uyên    (562) 941-3627     Liễu Chi       (714) 373-4477   
Đặng Yến     (714) 775-3297     Minh Chinh (714) 996–8080 
Thanh Hương (714)775-5468    Tuyết Nhung  (562) 630-6097 
Dương Vân     (714) 260-5987    Mỹ Hương   (714) 754-0911  
   
Gía vé Ủng Hộ: 30$ mỗi người    VIP: 55$ mỗi người 
 



Tin Sinh Hoạt 

Kính chuyển đến qúy Thầy Cô và các chị em cựu nữ sinh Gia Long bài việt về tang lễ của Thầy Phan 
Hưu Tạt, Cô Võ Thị Dành và cháu nội được đăng trên báo Việt Tribune ngày 4 tháng 9 năm 2009. 

http://www.viettribune.com/vt/index.php?id=3705 

 September 04, 2009  

Một tang lễ đậm nét văn hóa tôn sư, trọng đạo 

Quốc Cường 

SAN JOSE – “Hai hàng cựu nam sinh, lễ phục sậm màu, găng tay trắng toát, kính cNn đi kèm 2 bên linh 
cửu của Giáo sư Phan Hữu Tạt, theo sau là hai hàng cựu nữ sinh Gia Long với những tà áo dài tím tha 
thướt bên linh cửu của cô giáo Võ Thị Dành, tức cô Phan hữu Tạt. Đoàn được hướng dẫn bởi hình ảnh 
Đức Phật Tiếp Dẫn và kế đó là những vạt cà sa vàng sậm của chư tăng Liễu Quán. Đoàn người nối dài từ 
nơi hành lễ đến địa điểm hỏa thiêu, từ xa nhìn vào trông giống như một con rồng ngũ sắc uốn lượn theo 
hình chữ S mà nổi bật lên trong ánh nắng xế trưa là màu áo cà sa vàng của quý thầy, màu đen của nam 
môn sinh và màu tím của đám học trò trường xưa áo tím. N hiều người đã bật khóc trước hình ảnh tuyệt 
vời, hài hòa cả về màu sắc lẫn hình thể, mà lại mang một ý nghĩa vô cùng cảm động của tinh thần tôn sư, 
trọng đạo mà ngay từ thời những năm 1930 của N gô Tất Tố, người ta đã tưởng rằng chỉ còn tìm lại trong 
sách vở.” 
 
Đó là hình ảnh buổi tang lễ tiễn biệt cựu giáo sư Phan hữu Tạt, phu nhân Võ thị Dành và đứa cháu nội của 
hai ông bà đi vào cõi vĩnh hằng tại nghĩa trang Oak Hill, San Jose vào xế trưa ngày thứ Bảy 29/8/2009. 
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