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Chủ tịch NGUYỄN HOÀNG CÔNG
°
Số 23 - Tháng 6/2007

Ngaøy Hoäi Teát
♦♦♦
Sinh hoạt HÈ 2007
♦ Hội Hè (picnic)
Chủ Nhật ngày 8 tháng 7, tại Mile
Square Park, t/p Fountain Valley,
Calfornia. Nhà mát (shelter) #17
trên đường Edinger (giữa Euclid
và Ward). Xem thông báo trang
bìa sau.

♦ Trại Hè (camping)
Từ thứ sáu 17 tháng 8, đến Chủ
nhật 19 tháng 8, tại camp site
Dogwood,
San
Bernardino,
California. Hạn chót ghi danh là
ngày 22 tháng 7.

Naêm Ñinh Hôïi 2007
Hội Đồng Hương Phú Yên
~ Lê thành Việt tường trình ~

S au biến cố tan thương của đất nước năm 1975, số
người Việt di tản ra nước ngoài, tuy đời sống kinh tế có khó
khăn trong thời gian hội nhập với người bản xứ, nhưng người
Việt lúc nào cũng một lòng hướng về quê cha đất tổ, không
quên cội nguồn, phát huy truyền thống cổ truyền dân tộc nhất
là những ngày lễ hội thì không bao giờ quên, bà con chuẩn bị
trước cả tháng. Ngày lễ hội lớn nhất của người Việt là ngày
Hội Xuân. Năm nay bà con ta đón xuân Ðinh Hợi. Ngày Hội
Tết của Ðồng Hương Phú yên được tổ chức vào ngày Chủ
nhật mùng tám tháng giêng, tại nhà hàng Seafood Palace II
trên đường Lincoln, thành phố Anaheim. Phải gọi đây là ngày
Tân niên hội ngộ thì mới đúng.

Để biết thêm chi tiết:
- Liên lạc PCT/Nội-Vụ Huỳnh công
Tịnh (818) 291-3894.
- Xem thông báo trên Web site của
Hội, trang Diễn Đàn.
TRONG SOÁ NAØY
•
•
•
•
•
•
•
•

Tường trình Hội Tết 2007 /1/
Thông báo /1, 12/
Tổng kết tài chánh – Sổ vàng /2/
Cơ cấu tổ chức BCH nhiệm kỳ 2007-2011 /6/
Tin Sinh Hoạt /7/ - Phân Ưu /8/
Chúc mừng đám cưới /9/
QC: Hương Việt /10/
Giải Khuyến Học 2007 /11/

Hình ảnh sinh hoạt nhiệm kỳ 2003-2007

Tieáp theo trang 4, Ngày Hội Tết

Từ ngày 9 tháng 10/2006
đến ngày 31 tháng 3/2007
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Tieáp theo töø trang 1,

Ngày

Hội Tết
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Mới bảy giờ rưỡi sáng mà tất
cả thành viên trong ban tổ chức đều
có mặt taị nhà hàng, mỗi người một
việc, người cắm cờ kẻ trương biểu
ngữ, trang trí bàn thờ, đến mười giờ
thì công việc trang trí tạm xong.
Năm nay trang hoàng thật xuất sắc,
không chê vào đâu được, nhất là hai
con rồng, thật đây là một kỳ công mà
chỉ có ông cố vấn Huỳnh quang Xuân
làm được mà thôi, phiá bên dưới là
hình ảnh sinh hoạt bốn năm của Hội.
Nhìn lên bàn thờ Tổ Tiên có bánh
chưng, bánh tét, trái cây, hoa cúc hoa
đào và những câu đối thật có ấn
tượng là Hội Xuân. Thời tiết bên
ngoài tuy có gió lạnh nhưng chan hòa
ánh nắng Xuân.

bàn thờ Tổ Tiên. Quốc kỳ Hoa kỳ
sánh vai cùng cờ vàng ba sọc đỏ được
ban tổ chức trang trí hai bên thật đúng
với nghi thức. Chị Vân vợ anh Hựu
cũng là đồng hương hát bài quốc ca
Hoa kỳ thật nhuyễn, bài quốc ca “Này
công dân ơi” được bà con cùng cất
tiếng hát rất trang nghiêm và hùng
tráng, kế tiếp là phút mặc niệm.
Nhận thấy anh Trưởng ban Giám Sát
năm nay điều khiển mục này thật
nhịp nhàn, nhất là lễ niệm hương
trước bàn thờ Tổ quốc, bài văn tế do
anh soạn và đọc làm mủi lòng người
Việt tha hương.
Ngày Hội Xuân năm nay
nhận thấy có sự hiện diện của ông
Phan hồng Quán Hội trưởng Hội
Người Hoa Tuy hòa và ban Chấp
hành, ông Nguyễn
Lực Hội ái hữu
Phú yên bắc Cali
và phái đoàn, đồng
hương Luật sư
Diana Nguyễn là
Nghị viên mới của
thành phố Garden
Grove, thân hào
nhân sĩ Phú yên có
sự hiện diện của
ông Nguyễn văn
Tố nguyên Tỉnh
trưởng tỉnh Phú

BCH Hội Người Hoa TH tham dự Tết

Bà
con
đồng hương rai rai
đến, gặp nhau chúc
tụng vài câu theo
truyền thống, vui
cười thật nhộn nhịp.
Vì có kế hoạch
trước nên ban tiếp
tân năm nay làm
việc rất chu đáo.
Chương trình dự trù
khai mạc lúc mười
một giờ rưỡi, nhưng
bà con đến đông đủ
lúc mười hai giờ
rưỡi nên Ban tổ chức tuyên bố khai
mạc trễ vào giờ này.
Mở đầu chương trình là lễ
chào quốc kỳ Hoa kỳ và quốc kỳ
Việt nam, tất cả quan khách cùng bà
con hướng mắt về sân khấu, nơi đặt
HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN

BCH
Hộiông
PY Bắc
Cali tham
Tết
yên,
Nguyễn
văndựKiểm

nguyên
Tiểu khu phó tỉnh Phú yên. Ðồng
hương ở xa từ bắc Âu như Na uy,
đồng hương từ những tiểu bang khác
như Texas, Florida, Georgia đều có
mặt.
Kế đến là diễn văn chào
mừng và chúc Tết của ông Chủ Tịch

Nguyễn hoàng Công, chị Hàn Aí Liên
đại diện Ðồng hương lên phát biểu
cảm tưởng, lời lẽ thật chân thành đầy
xây dựng, thật là khích lệ cho bà con
nói chung và Ban chấp hành hội
Ðồng hương nói riêng.

Đại diện ĐH tri ân CT Nguyễn hoàng Công
& TBGS Nguyễn kiều Phô

Ồn ào và náo nhiệt nhất là
mục múa lân do đoàn Lân gia đình
Phật tử Ðức Kiên của thiền tự Giác
Tâm đảm trách với sự điều hợp của
anh Trưởng ban Tài chánh Huỳnh
thanh Trúc. Ðoàn Lân được bà con
hưởng ứng nồng nhiệt bằng những
bao lì xì dày cọm, máy chục hình
nháy lia chia, các em nhỏ tha hồ rờ
bụng ông Ðịa.
Mục kế tiếp rất quan trọng
trong ngày Tân niên Hội ngộ năm nay
là thời điểm tổ chức bầu Ban Chấp
Hành Hội Ðồng Hương Phú Yên cho
nhiệm kỳ 2007-2011. Anh Hồ Học là
cựu Phó chủ tịch nội vu được mời giữ
chức Trưởng ban bầu cử. Anh Tạ
xuân Bình là cựu thành viên trong
Ban Chấp hành được mời làm phó
trưởng ban. Ngoài ra còn có anh Bùi
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Nhàn là nguyên Chủ Tịch lâm thời,
đồng hương họa sĩ Ðặng ngọc Sinh,
đồng hương Lê văn Khóa, ông cố vấn
Huỳnh Ðơn, chị Hàn aí Liên, anh
Hiển và chị Anh-Thư là nội tướng
cuả anh Hồ Học cũng đã được mời
tham gia bổ sung cho ban bầu cử.

Ban Bầu Cử đang làm việc

Trước hết anh Trưởng ban bầu cử đọc
điều lệ và thể thức bầu cử dựa theo
nội qui của Hội để bà con tường tận
thêm. Ðiều lệ và thể thức ứng cử và
bầu cử cũng đã được đăng trong bản
tin số 22. Anh Trưởng ban bầu cử
cho biết đến giờ phút cuối Ban Chấp
Hành Hội Ðồng Hương không nhận
được đơn ứng cử nào của đồng
hương ra đảm nhiệm hai chức vụ Chủ
Tịch và Trưởng ban Giám sát. Ðến
lược anh Trưởng ban bầu cử xin bà
con đề cử. Anh Nguyễn hoàng Công
là Chủ Tịch nhiệm kỳ 2003-2007
được một đồng hương đề cử chức
Chủ Tịch và anh Lê quí Nam, Phó
Chủ Tịch ngoại vụ được đề cử chức
vụ Trưởng ban Giám sát. Sau mười
phút chờ đợi không thấy đề cử thêm,
như vậy anh Công và anh Nam là hai
người duy nhất được đồng hương đề
cử. Ðể khỏi mất thời giờ, thay vì
phát phiếu bầu, anh Trưởng ban bầu
cử tuyên bố bầu bằng cách giơ tay.
Thế là anh Nguyễn hoàng Công và
anh Lê qúi Nam được bà con tín
nhiệm trong chức vụ Chủ Tịch và
Trưởng ban Giám sát với số phiếu
tuyệt đối. Hai anh đã lên diễn đàn
cám ơn đồng hương tín nhiệm và hứa
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cố gắng phục vụ cho hội phát triển
thêm mỗi ngày một lớn mạnh. Đồng
hương ai ai cũng cảm thấy vui vẻ sự
đắc cử này, nhất là anh em trong Ban
Chấp Hành càng vui vẻ hơn vì trong
bốn năm qua mọi người đều biết tinh
thần phục vụ cao độ của hai anh.
Ðồng hương cùng quan
khách đói meo, anh
Trưởng ban ẩm hối
thúc nhà hàng mang
thức ăn, vừa ăn vừa
thưởng thức văn nghệ,
bà con cảm thấy có
phần thoải mái!. Văn
nghệ năm nay ngoài
ban nhạc hùng hậu còn
có ca nhạc sĩ Trường
Hải, Ngọc Thủy, Thi
Nga và Thanh Vân đều
là những nghệ sĩ thành
danh trong cộng đồng.
Những bản tình ca,
nhạc xuân được các ca
sĩ tuần tự trình bày
chen lẫn những tiết mục cho đến khi
bế mạc.
Ðến lược chúc thọ cho đồng
hương “Cổ Lai Hy”. Cổ lai hy ở đây
là bát thập chứ không phải là thất
thập. Trông các cụ trên tám mươi
nhưng còn khoẻ lắm huống chi là thất

Chúc thọ ĐH cao niên

thập ở xứ này thì
phải là “như tòng
tâm bất du củ”.
Cầm trên tay mỗi
cụ một bó hoa với
khuông mặt vui
tươi, thật đáng
chúc mừng. Chúc
qúi cụ sống lâu
bách niên giai lão.

Tuần tự trong chương trình,
anh Lê quí Nam tuyên bố phát thưởng
cho giải khuyến học. Lần lược các em
có thành tích học vấn xuất sắc trong
niên học vừa qua lên sân khấu để lãnh
giải. Ðể khích lệ tinh thần hiếu học
của tuổi trẻ và nâng cao gía trị giải
khuyến học, thay vì quà tặng như mọi
năm, ban Chấp Hành Hội đã đi đến
quyết định phát thưởng bằng hiện
kim. Ðây là một sự cố gắng vượt bực
của của Ban Chấp Hành và sự đóng
góp tích cực của nhiều mạnh thường
quân. Những em có tên sau đây được
trúng giải khuyến học 2007 do Hội
Ðồng Hương Phú Yên trao tặng niên
khóa 2005-2006.
• Nguyễn Uyển Nhã - lớp 12,
con Ô.B. Nguyễn Hùng.
• Hàn Lillian - lớp 12,
cháu Ô.B. Tái Sanh.
• Lê Katherine - lớp 11,
con Ô.B. Lê qúi Nam.
• Ðào Nguyên Huy - lớp 10,
con Bà Ðào lệ Dung.
• Nguyễn Kiều Tú Thâm - lớp 10,
con Ô.B. Nguyễn Kiều Phầu.
• Nguyễn xuân Di - lớp 10,
con Ô.B. Nguyễn xuân Thiều.
• Nguyễn Võ Ariana - lớp 9,
con Ô.B. Nguyễn Dũng.
• Vương Tiffiny - lớp 9,
con Bà Hàn mộng
Anh.
• Trần Dason - lớp
9, con Ô.B. Trần
Ðại.
• Nguyễn Evelyn lớp 7, con Ô.B.
Nguyễn hoàng
Công.
.

Phát thưởng Giải Khuyến Học

Tieáp theo trang 8, Ngày Hội Tết
Baûn tin soá 23

Trại Hè (camping)
Quý ĐH được chúc thọ trong ngày Hội Xuân 2007 –
Quý cụ ông: Nguyễn ngọc Châu, Phan tiên Đoan, Phan ái
Lan, Tái Sanh.
Quý cụ bà: Võ thị Hớn, Võ thị Hương, Cao thị Lá, Nguyễn
thị Sáu, Nguyễn thị Tùng, Lê thị Xem.
ĐH trúng giải lôtô truyền thống Phú yên trong ngày
Hội Xuân 2007 –
Độc đắc ($269.00) - Nguyễn hoàng Liêm
Giải 2 ($100.00) - Khánh Lâm
Giải 3 ($50.00) - Nguyễn Phương-Mai
Lễ Bàn Giao Ban Chấp Hành 2007-2011 – Vào ngày
Chủ nhật 1 tháng 4 năm 2007, lễ bàn giao quyền Chủ tịch
và Trưởng ban Giám sát nhiệm kỳ 2007-2011 được tổ chức
tại nhà hàng Seafood Palace I. Với sự giám sát của Ban
Bầu cử, cựu và tân T.B Giám sát, quí vị Cố vấn, Ban chấp
hành, các đại diện đoàn thể trong cộng đồng và Đồng
hương PY, buổi lễ được diễn ra trong bầu không khí trang
nghiêm. Ô. Chủ tịch Nguyễn hoàng Công đã cảm tạ sự
cộng tác tận tình của cựu T.B Giám sát, Ban Cố vấn và
BCH để phục vụ đồng hương trong thời gian vừa qua và
sau đó đã tuyên bố nhiệm kỳ 2003-2007 của BCH chính
thức kết thúc. Cựu T.B Giám sát Nguyễn kiều Phô cũng đã
tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ và giao quyền T.B Giám sát
cho Ô. Lê quý Nam. Ô. Chủ tịch Nguyễn hoàng Công đã
đọc biên bản bàn giao, cựu và tân Chủ tịch, T.B Giám sát
đã cùng ký vào biên bản sau đó. Trong biên bản bàn giao,
ngoài những vật dụng thuộc tài sản Hội còn có phần tài
chánh. Ông cho biết, BCH tiền nhiệm đã giao lại
$5,195.44 cho BCH 2003-2007. Tính đến ngày bàn giao,
ngân quỹ của Hội có được $12,633.67 như đã thông báo
trong phần tài chánh của Bàn tin này. Ô. Nguyễn hoàng
Công, cựu và tân Chủ tịch đã giới thiệu Ban Cố vấn và
thành viên mới của BCH 2007-2011. Xin xem sơ đồ cơ
cấu tổ chức trang 6 để biết thêm chi tiết. Buổi lễ bàn giao
BCH đã được kết thúc với bữa cơm tối thân mật.
Phiên họp khoáng đại đầu tiên của BCH 2007-2011
– Vào ngày Chủ nhật 27 tháng 5 vừa qua, một phiên họp
khoáng đại đầu tiên của BCH mới được tổ chức tại tư gia
Ô. Chủ tịch Nguyễn hoàng Công. Một lối sinh hoạt mới
cho BCH đã đuợc vạch ra, thảo luận và biểu quyết với mục
đích đẩy mạnh mọi sinh hoạt từ các ban nghành. Trong
chương trình nghị sự còn có phần phân chia công tác cho
ngày Hội Hè (picnic) sắp đến. ♦
HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN

Trại hè năm nay được tổ chức như sau:

♦

Thời gian: Từ thứ sáu 17 tháng 8, đến Chủ nhật 19
tháng 8. (check in sau 2 giờ chiều thứ sáu, checkout trưa
chủ nhật). ĐH có thể đến bất cứ lúc nào thuận tiện trong
thời gian kể trên.

♦ Địa điểm: Camp site Dogwood, San Bernardino,
California. Xin vào website hoặc gọi đ/t dưới đây để biết
thêm chi tiết.
https://www.recreation.gov/
Đ/t: 1-877-444-6777.
Directions:
Go 20 miles northeast of San Bernardino, CA, on Hwy 18.
Located 1 mile from town of Rimforest.
Located 3 miles from Lake Arrowhead Resort Community.
♦ Chi phí:

Mỗi trại (tent) $26.00 và $5.00 tiền đậu xe.

♦

Dụng cụ: Tất cả dụng cụ cắm trại, thực phẩm và
phương tiện di chuyển đều tự túc.

♦ Chương trình sinh hoạt trại: Lửa trại và văn nghệ bỏ
tuối buổi tối, hiking, biking, fishing, café ban mai trong
rừng với ĐH, chuyện trò, kể chuyện tếu lâm, …
Để tiện việc sinh hoạt với ĐH trong thời gian cắm trại, ban
tổ chức sẽ đặt chỗ (reserve), cung cấp tin tức và hướng dẫn
lộ trình cho mọi ĐH. Không bảo đảm có được trại gần
nhau nếu ghi danh trễ.
Xin liên lạc và ghi danh sớm:
- Huỳnh công Tịnh (818) 291-3894.
- Email: phuyen@phuyen.org
- Xem thông báo trên Web site của Hội, trang Diễn Đàn.

Ban tổ chức trân trọng thông báo và kính mời đồng
hương cùng thân hữu tham dự để hưởng không khí
trong lành của thiên nhiên. Quên đi những bận rộn,
ưu phiền, lấy lại sinh khí mới cho cuộc sống.
Xin hẹn gặp quý ĐH và thân hữu trong trại hè này!
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Tieáp theo töø trang 5,

•
•
•
•

Ngày Hội Tết

Hàn Jenny - lớp 7, cháu Ô.B. Tái Sanh.
Nguyễn Võ Ronnie - lớp 7, con Ô.B. Nguyễn Dũng.
Trần Anh Nancy - lớp 7, con Ô.B. Trần Tử Hòa.
Trần Dana - lớp 7, con Ô.B. Trần Ðại.

Các em trên có thành tích học xuất sắc liên tục
trọn những năm vừa qua và được những giải thưởng cao
qúi của trường như Principal’s Honor Roll, Outstanding
History Achievement, National Forensic League và đã
vào những đại học nổi tiếng của nước Mỹ như Stanford.
Cũng nên nhắc lại là HÐHPY chọn một em lớp 12 xuất
sắc nhất để trao giải khuyến học bốn năm ở bậc Ðại học.
Nhận thấy từ khi giải khuyến học được thành lập cho
đến nay, mỗi năm số em xuất sắc tăng lên đáng kể. Sự
thành công này là một vinh dự lớn cho cộng đồng người
Việt nói chung. Mong sự tiếp tay của đồng hương để
Giải Khuyến Học có giá trị thêm.

thứ lớp. Thật tình mà nói anh MC Huỳnh công Tịnh
điều khiển chương trình thật xuất sắc.
Chương trình còn tiếp diễn và đến đây là mục hô
Loto do anh Trưởng ban thể thao Đoàn đắc Khai điều
khiển. Có ba giải trúng, lô thứ ba 50 đô cho đồng hương
Nguyễn phương Mai, lô thứ nhì 100 đô về tay đồng
hương Lâm Khánh, đồng hương hên nhất trúng giải độc
đắc 269 đô là đồng hương Nguyễn hoàng Liêm. Ði ăn
Tết mà được tiền thì ai cũng thích, sang năm bà con nhớ
có đi dự Hội nên mua nhiều vé để lấy hên.
Tiêt mục cuối cùng là lì xì đầu năm cho các em.
Mục này cũng thật hấp dẫn và vui nhộn. Nhận thấy có
một vài bà con không phải trẻ em, đứng sắp hàng bị
nhận diện. Hoan hô tinh thần trẻ trung hoá của đồng
hương.
Quan khách ra về, bà con cũng rai lai theo bước
chân quan khách, lời cảm tạ của Ban tổ chức hơi trễ,
mình nói mình nghe, ban nhạc ngừng chơi, nhà hàng bắt
đầu dọn dẹp. Mỗi người một tay, Ban tổ chức kẻ khuân
người vác, kẻ thâu cờ, tất cả vật dụng đã được lên xe,
vẫy tay chào tạm biệt.
Một ngày đã qua, mùa Xuân còn đó. Ông Lợn
ơi, đồng hương chúng tôi phải chờ đến mười hai năm
nữa mới đón ông thì lâu qúa, sang năm đồng hương Phú
Yên đón Xuân ông Tý. ♦

ĐH trúng giải độc đắc lôtô

Ðến đây thì anh Trưởng ban Tài chánh lên máy
vi âm đọc danh sách tất cả Mạnh thường quân cho ngày
Tân xuân hội ngộ, rồi anh Chủ tịch cũng lên diễn đàn tri
ân Ðồng hương và Mạnh thường quân, công việc thật

Gia đình ĐH rực rỡ trong Quốc phục áo dài gấm đỏ

PHÂN ƯU
Ðược tin buồn
Ba chồng của Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Hương Phú Yên LÊ BÙI DIỄM-PHÚC,
Cụ Ông NGUYỄN VĂN PHỤ, Pháp danh Nguyên Từ
thất lộc ngày 27 tháng 2 năm 2007, tại California, Hoa kỳ. Hưởng thọ 78 tuổi.
Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng Ðồng hương LÊ BÙI DIỄM-PHÚC và tang quyến
trước sự đau buồn mất mát to lớn này. Nguyện cầu hương linh Cụ Ông NGUYỄN VĂN PHỤ sớm được về
cõi vĩnh hằng.
Ban Chấp Hành và Toàn Thể Hội Ðồng Hương Phú Yên

HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN
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CHUÙC MÖØNG

CHUÙC MÖØNG

ÑAÙM CÖÔÙI

ÑAÙM CÖÔÙI

♥♥

♥♥

Ðược tin vui

Ðược tin vui

Ông Bà NGUYỄN KIỀU PHẦU, ĐH/PY
cử hành lễ vu quy cho
Thứ Nữ NGUYẼN KIỀU TÚ-UYÊN,
đẹp duyên cùng Chú Rể NGUYỄN NGỌC THÀNH,
Trưởng Nam Ô.B NGUYỄN TÂM

Ông Bà TRẦN NINH (AN), ĐH/PY
cử hành lễ thành hôn cho
Trưởng Nam TRẦN PHONG ANDY,
đẹp duyên cùng Cô Dâu PHẠM THUỲ TRINH,
Thứ Nữ Ô.B PHẠM MẠNH TÍNH

Hôn lễ được cử hành vào
Thứ bảy ngày 2 tháng 12 năm 2006
tại thành phố Garden Grove, California, Hoa Kỳ.

Hôn lễ được cử hành vào
Thứ bảy ngày 9 tháng 12 năm 2006
tại thành phố Garden Grove, California, Hoa Kỳ.

Hội Ðồng Hương Phú Yên
xin chúc mừng hai họ có Dâu hiền Rể thảo
và chúc Cô Dâu Chú Rể
Trăm Năm Hạnh Phúc, Răng Long Tóc Bạc.

Hội Ðồng Hương Phú Yên
xin chúc mừng hai họ có Dâu hiền Rể thảo
và chúc Cô Dâu Chú Rể
Trăm Năm Hạnh Phúc, Răng Long Tóc Bạc.

Ban Chấp Hành
và Toàn Thể Hội Ðồng Hương Phú Yên

Ban Chấp Hành
và Toàn Thể Hội Ðồng Hương Phú Yên
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GIẢI KHUYẾN

Nguyễn Uyển Nhã - lớp 12, co
Principal's Honor Roll. Được nhận
Uyển Nhã được phần thưởng Khuyến
9892 Westminster Ave Ste #338, Garden Grove, CA 92844 với Học bỗng cho 4 n

(Trong khu Thöông Xaù Tam Ña, goùc Brookhurst & Westminster)
Hàn Lillian - lớp 12, cháu Ô
Tel: (714) 636-2370 * Email: huongviet338@yahoo.com

Lê Katherine - lớp 11, con Ô

Ðào Nguyên Huy - lớp 10, c
Nguyễn Kiều Tú Thâm - lớp
Nguyễn xuân Di - lớp 10, co

VEÙ MAÙY BAY

CHUYEÅN TIEÀN

Ñaïi lyù veù maùy bay veà VN vôùi caùc haõng: Eva, Cathay,
China, Korea, Asiana
Tours ñi:
AÂu chaâu: YÙ, Phaùp, Anh, Ñöùc v..v..
AÙ Chaâu: Trung Quoác , Nhaät, Thaùi Lan v..v..
San Francisco, Las Vegas, Grand Canyon v..v..
Veù maùy bay noäi ñòa reû nhaát

Nguyễn Võ Ariana - lớp 9, c
Saøi Goøn: $1 cho moãi Vương
traêm Tiffiny - lớp 9, con B
Trần
- lớp 9, con Ô.B
Caùc Tænh: $1.50 cho moãi traêDason
m

Mieàn Baéc: $2.00 choNguyễn
moãi traêmEvelyn - lớp 7, con

* AÙp duïng gôûi töø $300 trôû
leânJenny - lớp 7, cháu Ô.B
Hàn
Nguyễn Võ Ronnie - lớp 7, c
Trần Anh Nancy - lớp 7, con
Trần Dana - lớp 7, con Ô.B.

TOURS
PHONE CARD:
$4 - 48 phuùt
$8 - 100 phuùt

DÒCH VUÏ
Re-entry Permit khaån vaø thöôøng
Visa Vieät Nam
Chuyeån quaø giao taân nhaø taïi VN:
Thaønh Phoá & caùc Tænh Thaønh. (Coù heä
thoáng tracking online).

Ñöa ñoùn phi tröôøng, baùc sæ, thi quoác
tòch v..v..
NOTARY PUBLIC (Thò Thöïc Chöõ Kyù)

HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN

GIÔØ MÔÛ
CÖÛA:
- Thöù Hai – Thöù Saùu:
10AM – 6:30PM
- Thöù Baûy & Chuû Nhaät:
10AM - 5:00PM
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Hội Hè (pinic) 2007
Chủ Nhật, ngày 8 tháng 7 năm 2007
từ 10g sáng đến 4g chiều
tại MILE SQUARE PARK, t/p Fountain Valley, California.
nhà mát (shelter) #17, trên đường Edinger Ave.
(giữa Brookhurst và Euclid)
Chương trình gồm có:
- Nhiều trò chơi phù hợp mọi đồng hương.
- BTC cung cấp nước uống, heo quay, thịt nướng và món tráng miệng.
- Đồng hương có thể đem theo những món ăn khác để cùng thưởng
thức.
●
●
●
●

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc:
Huỳnh công Tịnh (Trưởng BTC) 818-767-3207
Nguyễn hoàng Công 714-816-1744
Lê quý Nam 714-604-7736
Lý thanh Nhàn 714-337-1428.

Ban tổ chức trân trọng thông báo và kính mời đồng hương cùng
thân hữu tham dự đông đủ.

HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN
P.O. BOX 297
MIDWAY CITY, CA 92655 – U.S.A.
E-mail: phuyen@phuyen.org
Website: http://www.phuyen.org

Kính gởi:

HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN
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