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ĐẠI HỘI QUỐC GIA NGHĨA TỬ LẦN THỨ 6
TẠI SAN JOSE, CALIFORNIA, HOA KỲ
CHƯƠNG TRÌNH BA NGÀY
THỨ SÁU 26 THÁNG 6
9:00am – 5:00pm :
3:00 pm - 5:00 pm:
6:00pm – 10:00pm :

Du ngoạn vùng biển Monterey và Mystery Spot (Santa Cruz ).
Giải Tennis gây qũy khuyến học.
Họp mặt tiền Đại Hội. Gặp gỡ, hàn huyên và văn nghệ “Hát cho nhau nghe”.
Đặc biệt, trong đêm thứ Sáu, vũ trường Lido, San Jose, dành vé tặng đặc biệt cho QGNT.
Vé tặng vào cửa miễn phí, có ca sĩ nổi tiếng trình diễn.

THỨ BẨY 27 THÁNG 6

9:00am – 5:00pm:
9:00am – 5:00pm:
9:00am - 11:00 am:
9:00am – 3:00pm:
12:00pm – 1:00pm:
1:00pm – 4:00pm:
1:00pm - 1:25pm:
1:25pm – 1:50pm:
2:00 pm - 2:50 pm:
3:00 pm - 4:00 pm:
3:00pm - 3:30pm :
6:00pm – 1:30am:

Sinh hoạt thể thao ngoài trời.
Tại Mondrian Banquet Hall, 2127 South 10 Street, San Jose CA 95112.
Sinh hoạt chung không giới hạn thời gian: triển lãm sách báo, tranh ảnh, băng nhạc CD,
đồ sứ, mô hình Viện Giáo Dục QGNT, chụp hình chân dung.
Hội thảo các vấn đề của QGNT
Ban Chấp Hành thông báo thành quả hoạt động và các dự án cho các năm 2009-2011.
Biểu quyết Tu Chính Nội Quy.
Ăn trưa.
Thi vô địch Poker gây qũy khuyến học.
Tâm tình của giáo sư: Thầy Nguyễn Khánh Do.
Lời trần tình của thầy Nguyễn Lộc Thọ.
Thuyết trình về các thế hệ thứ 2 và 3.
Presentation: How to use IRA to buy properties, tax free and without penalty.
Tổng kết cuộc biểu quyết bản Tu Chính Nội Quy.
Dạ tiệc văn nghệ dạ vũ liên hoan Đại Hội QGNT 2009 tại Mondrian Banquet Hall.
CHỦ NHẬT 28 THÁNG 6

9:00am – 5:00pm :
9:30am – 2:00pm :

Du Ngoạn San Francisco và các vùng phụ cận.
Sinh hoạt ngoài trời, picnic và trò chơi trong công viên Hellyer, San Jose.
CHIA TAY, BẾ MẠC ĐẠI HỘI
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CHƯƠNG TRÌNH
DẠ TIỆC LIÊN HOAN ĐẠI HỘI QGNT 2009
TỪ 6:00 pm Thứ Bảy 27 tháng 6 năm 2009

6:00 pm - 7:00 pm:

Tiếp đón quan khách

7:00 pm - 8:00 pm:

-Vỗ

tay chúc mừng Đại Hội QGNT 2009 do Gia Đình QGNT tổ chức (2')
(Oanh Phạm, Chu Thu)
-Chào quốc kỳ (10') (Oanh Phạm, Chu Thu)
-Tưởng Niệm các anh hồn Tử Sĩ VNCH đã vị quốc vong thân, Các Quả Phụ Tử
Sĩ và các QGNT đã qua đời (2') (Oanh, Chu Thu)
-Đồng ca Hiệu Đoàn Ca QGNT Hành Khúc (7') (Nhung/Nhân/TQNam)
-Đại Diện BTC chào mừng Đại Hội và giới thiệu thành phần Tham dự (15')
(Oanh, Chu Thu, Trần Tú)
-Ban Đại Diện Gia Đình QGNT/Q-Foundation chào mừng Đại Hội cùng tường
trình các thành quả sau hai năm hoạt động và tu chỉnh nội quy (BCH) (10')
(Oanh, Thu, Khánh, Khoản, Đạt)
-Đại diện Giáo Sư chào mừng Đại Hội (5') (Oanh, Thu, Thầy Thiệu)
-Phát Trophy thể thao (Nguyễn Phương)
-Phát giải thưởng ba giải Poker (Vũ Khắc Thông)
-Trao chi phiếu 20 phần quà cho đại diện QGNTVN
-Phát 4 giải Khuyến Học, cô Lộc, thầy Tấn, Phạm văn Oanh

8:00 pm - 9:00 pm:

Mọi người lấy thức ăn trong khi văn nghệ bắt đầu (Oanh, Chu Thu)
Chương trình văn nghệ (75') (Nhung/Nhân/TQNam) (8:00pm - 9:15pm)

9:15 pm - 10:00 pm:

Gây quỹ khuyến học (45') (Như/Cúc/Hải/Tài/Trịnh Nam)

10:00 pm - 1:30 pm:

Văn Nghệ (tiếp theo) và Dạ Vũ bắt đầu (Nhung/Nhân/Nam)

1:30am - 2:00am:

Clean up và trả hội trường
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Chương trình Văn Nghệ mừng Đại Hội QGNT2009
sẽ có những tiết mục đơn ca, song ca, hợp ca, ...
do các thày cô, cựu học sinh, gia đình Quốc Gia
Nghĩa Tử và một số thân hữu đóng góp:

GS Phạm Nghệ, GS Lê Quốc Tấn, Trần Thị
Cúc, Trần Anh Tài, Trần Quảng Nam, Tú
Minh, Sonia Thanh Thủy, Ngô Ngọc Bằng, ,
Phan Sỹ Tuấn, Hoàng Thi, Nhung Lương,
Huỳnh Minh Trí, Sonia Thanh Thủy, Hoàng
Lan ..
và đặc biệt phần trình diễn của các con em
QGNT :
Hoàng Mi, Lyly Bảo Trân, The Hot Peppers,
con của Lê Phượng 74 từ VN, Phạm Thịnh
cùng ban Phương Đông.

Viễn Du
Ra sông
Biết mặt trùng dương, biết trời mênh mông
Biết đời viễn vông, biết ta hãi hùng
Ra khơi
Thấy lòng phơi phới, thấy tình thế giới
Thấy mộng ngày mai, thấy niềm tin mới
Chơi vơi, con thuyền trên sóng không nguôi
Bão bùng xô tới xô lui, vững tay chèo lái
Xa xôi
Hỡi người trong viễn phương ơi
Hẹn hò nhau viễn du thôi, lên đường mãi mãi
Ra đi
Nước trời bao la, hết cuộc phong ba
Đất liền Âu Á cũng không xa gì
Phiêu du
Khắp nẻo đây đó, bỗng người say sưa
Thấy hoàn cầu mơ khúc Đại Đồng Ca.
Hãy ghé bến bờ
Có những xóm dừa
Chiều nhuộm vàng làn tóc ngây thơ
Có những núi mờ
Đứng mãi ngóng chờ
Chờ người về đầu non trắng xoá
Ánh sáng chói loà
Hương say kinh kỳ
Ai quay cuồng nhịp đời dương thế
Viễn xứ ước thề
Xoá hết lối về
Để đẹp lòng người bước ra đi.
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DANH SÁCH THAM
DỰ ĐẠI HỘI QGNT
2009
Các Bà Mẹ QGNT
Lê Minh Nguyệt
Mai Viết Khoanh
Dương Thị Kiêm
Nguyễn T Minh Trang
Nguyễn Thị Lý
Bà Nguyệt (Hoàng Thi)

Quý Thầy Cô
Nguyễn Lộc Thọ
Lê Thi Ẩn
Hoàng Thi Lộc
Trần Bửu Minh
Phạm Nghệ
Lê Quốc Tấn
Nguyễn Khánh Do
Đặng Trần Dư
Hoàng Xuân Thiệu
Phan Văn Cự
Ngô Đức Hải
Vũ Viết Di
Nguyễn Hàn Tý
Pham Bảo Ngọc
Vũ Đức Thiêm
Nguyễn T. Thọ Đa
Trần Đình Trị
Nguyễn Xuân Đạo
Trần Đăng Quang
Vũ Kim Chi
Nguyễn Đôn Phong
Nguyễn Ngọc Nga
Võ Kim Sơn
Trần Thi Cúc
Nguyễn Thị Thu Hoài
Phan Văn Bình
Trương Thị Đạm Tuyết
Phan Quế
Vũ Xuân Đào
Nguyễn Xuân Đạo
Phan Thi Lâm Tuyền
Hoàng Đình Thành *
Nguyễn Kim Xuyến *

LỜI GHI ƠN CHÂN THÀNH
Gia Đình QGNT xin chân thành cám ơn tất cả quý thầy cô, các ân nhân, mạnh thường
quân, thân hữu, các đồng môn QGNT ...đã khuyến khích, giúp đỡ tinh thần cũng như
vật chất, cho các mục tiêu của Gia Đình Quốc Gia Nghĩa Tử trong thời gian hai năm vừa
qua.
- Cô Phạm Thị Lộc, đã đóng góp thời gian quý báu và ngân quỹ cho Chương Trình Khuyến
Học vả̀ Vinh Danh Mẹ.
- Thầy Lê Quốc Tấn và Cô Phạm thị Lộc đã cố vấn cho việc chọn lựa các em trong Chương
Trình QGNT Scholarship 2009.
- Cô Phạm Bảo Ngọc giúp đỡ cho Đại Hội QGNT 2009.
- Chị Thái Hà trong Ban Tổ Chức Chương Trình " Cho Đời Một Nụ Cười " tổ chức tại
Montreal, Canada tháng năm vừa qua đã tặng 20 phần quà cho 20 bà mẹ QGNT tại VN.
- Hai Thân Hữu Howard Yoshioka và Frank Nguyễn cho Chương Trình Khuyến Học.
- Ban Tổ Chức Đại Hội QGNT 2009 đã bỏ nhiều thời gian, sức lực và tài lực cho sự thành
công của Đại H̀ội, nhất là trong những tuần cuối trước Đại Hội.
- Cùng tất cả anh chị em QGNT đã góp công của cho các chương trình Tương Thân Tương
Trợ, Khuyến Học, Di Sản QGNT, thơ văn thi nhạc và các hoạt động khác có liên quan tới
Gia Đình Quốc Gia Nghĩa Tử.
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Câu ca dao sau đây sẽ là lời thiết thực trong ngày Đại Hội
sắp tới

"Gia đình trên dưới thuận hoà,
quí hơn tiền của ngọc ngà muôn xe .
Mọi người đều tiên đoán là Đại Hội ở Sanjose rất vui vẻ,
thành công rực rỡ nhất . Vậy còn ngần ngại gì mà chúng
ta không tham dự , số người càng đông tức là sự ủng hộ
càng cao, nói lên lòng thắm thiết HÃY ĐẾN CHUNG
VUI.
Trong ý nghĩ ấy, bài Vọng Cổ THUẬN HOÀ BÊN
NHAU theo thể điệu Kim Tiền Huế ( Nhạc Cung Đình
Huế), (4/4) của Trần Ý Thu là niềm khởi sắc cho Đại Hội

Vọng cổ: Thuận hoà bên nhau by Ý Thu
Các bạn ở miền Bắc Sanjose quả có tấm lòng vàng và hậu
hỉ, đã mời được một số bạn ở các Tiểu Bang khác cùng
đứng ra lo ngày Đại Hộị Cá nhân mỗi một người trong
ban Tổ Chức đã vượt đường xa và nhiều khó khăn khác

sắp tới.

ĐẠI HỘI mừng vui trời sáng trong,
thấu hiểu tình bạn sẽ một lòng,
hoa màu nở vùng tươi đẹp theo cảnh sắc đồi thông ...
Nhớ về đây, nơi Thung Lũng ... mọi người mong ...
Lòng chan chứa tình Thầy Cô cùng ngắm cảnh dòng
sông ....

để thực hiện công việc trọng đại này, không ngoài mục
đích THẮT CHẶT THÂM TÌNH . Ngày ấy dự bị từ nhiều
tháng trước, vậy mà quay đi ngoảnh lại chỉ còn 11 ngày
nữa mà thôi .
" Thời gian thấm thoát thoi đưa,
nó đi đi mãi không chờ đợi ai .
Tuy giữa chúng ta không có sợi dây huyết thống ruột

Bao ngày trẻ trung xao động,
Thầy Cô đến đây, hoà thuận tình nồng...
kính Mẹ là những bó Hồng ...
điệu ru trong sáng ấm lòng,
xả thân bè bạn gia đình thơ mộng ...
mãi mãi yên lành về nơi nhà rộng ...
thắm tình Q trọng .

thịt, nhưng lại ở trong một hoàn cảnh giống nhau là đa số
mất đi người cột trụ trong gia đình. Và chúng ta may mắn
là có một ngôi trường to lớn đẹp đẽ cùng sinh hoạt với

Tác Giả Vọng Cổ : Trần Ý Thu
Viết ngày : 15/6/2009

nhau .
Hoàn cảnh đất nước đã làm thay đổi tất cả mạng số
con người . Sự gặp gỡ trở lại và có được ngày hôm nay đó
là trải qua biết bao khó khăn, chờ đợi, tưởng chừng như
là không thể thực hiện được.
Sự xích lại gần nhau cho dù có khó đến đâu thì trong tâm
tưởng vẫn là một Đại Gia Đình gần gũị Mong là sự hàn
gắn tuy ngắn ngủi chỉ trong ba ngày vui vẻ bên nhau, biết
đâu đó là sự trở cờ trong ý nghĩa sâu đậm về tình người .
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Tường Trình Các Hoạt Động của Gia Đình Quốc Gia Nghĩa Tử

Kính thưa Quý Thày Cô,
Kính thưa Quý Phụ Huynh, các Bà Mẹ QGNT,
Thân chào anh chị em QGNT đồng môn,
Tổ chức Gia Đình Quốc Gia Nghĩa Tử đã và đang có các
hoạt động trong vòng hai năm qua 2007-2009 và sẽ tiếp
tục trong vòng hai năm sắp tới 2009-2011 theo các chủ
trương và đường lối như sau:
1.Tương Thân Tương Trợ:
- Giúp đỡ và kêu gọi sự giúp đở và ủi an đến với các
thành viên trong GĐQGNT và gia đình khi gặp sự khốn
khó như qua đời hay bệnh tật nặng. Thăm viếng và hỏi
han sức khỏe quý Thầy Cô.
Trong hai năm 2007- 2009 GĐQGNT đã có Thầy Huỳnh
Văn Ân, Đặng Mạnh Cương...đã ra đi, học trò thì có Tăng
Lý Công 73, Nguyễn Duy Tín 68, Cao Văn Hài 73, Phạm
Thị Chiến 69... và 5 bà mẹ, 3 bà nhạc mẫu, 1 phu quân,
..của QGNT.
Có gia đình chị Trần Ngọc Ánh 75 có mẹ và em trai ra đi
trong vòng chưa đầy 3 tháng. Cũng có trường hợp
thương tâm là ái nữ của anh Trần Văn Nguyên 71 tên
Trần Thanh Thảo đã ra đi khi tuồi đời còn rất trẻ.
Ngoài ra còn rất nhiều trường hợp đau ốm, bệnh tật ngặt
nghèo. Tùy theo từng trường hợp mà Ban TTTT địa
phương hay các bạn đồng môn đứng ra kêu gọi sự giúp
đỡ cho gia đình những người bạn này.
- Chương Trình Vinh Danh Mẹ QGNT: Đại Hội Ba Ngày
Mẹ QGNT tại San Jose vào cuối tháng Hai năm 2008.
Vinh danh 15 Bà Mẹ QGNT với sự tham dự của hơn ba
trăm thành viên QGNT và quan khách cũng như thày cô.
Tổ chức các buổi thăm viếng tặng quà Tết cho các bà Mẹ
QGNT trên toàn nước Hoa Kỳ, Việt nam và Pháp.
- QGNTVN đã tổ chức các Buổi Vinh Danh Thầy Cô vào
cuối tháng 11 mỗi năm với con số thày cô và học sinh
tham dự đông đúc.

2.Nối Kết Tương Lai: Chú trọng nhiều đến thế hệ con
em QGNT bằng các chương trình:
- Khuyến Học: Tiếp tục trợ cấp tài chánh cho con em
QGNT học giỏi và thuộc gia đình nghèo, giúp các em có
cơ hội học hành ở các bậc trung và đại học.
- Lần đầu tiên, trong năm 2009, GĐQGNT cấp phát một
học bổng cho con em QGNT tốt nghiệp xuất sắc bậc
trung học, một học bổng cho con em QGNT học giỏi bậc
đại học có trị giá 1000 USD, cùng hai giải khuyến khích
cho hai em bậc đại học.
- Xướng danh các em tốt nghiệp trung và đại học mùa lễ
ra trường 2009
- Song song, sẽ khuyến khích con em QGNT tham gia
các sinh hoạt QGNT với cha mẹ, khuyến khích và cổ võ
các em trong những công tác thiện nguyện cho Gia Đình
QGNT .
3.Sinh Hoạt Cộng Đồng: Tham gia sinh hoạt cộng đồng
với các tổ chức , hội đoàn tại địa phương....
-Tiếp tục tham gia Picnic Hè và chương trình văn nghệ
cuối năm với tổ chức Liên Trường Việt nam vùng Bắc
California, tổ chức Liên trường này gồm đa số các trường
trung học công lập tại nam Việt nam trước năm 1975.
-Tham gia diễn hành Tết 2009 tại Nam California.
-Tham gia và bảo trợ cho các chương trình văn nghệ gây
quỹ cho thương phế binh và cô nhi quả phụ tử sỹ, điển
hình như Đại Nhạc Hội TPB Kỳ 3 tại San Jose và Cho
Đời Một Nụ Cười tại Montreal Canada vừa qua và
chương trình Wheel Chair năm 2008.
4.Di Sản Quốc Gia Nghĩa Tử: Thành lập một Ban Lưu
Trữ có nhiệm vụ tìm tòi, sao lục, lưu trử một cách hệ
thống các bài vở, hình ảnh, chứng thư...và tất cả các tài
liệu có liên quan tới QGNT.
-Dự án Mô Hình Viện Giáo dục QGNT đả được hoàn
thành và Mô hình đã được đưa vào trưng bày ở Viện Bảo
Tàng Thuyền Nhân và Việt Nam Cộng Hoà tại thành phố
San Jose, California.
-Sẽ thực hiện Tập Kỷ Yếu QGNT chủ đề “ 50 Năm Quốc
Gia Nghĩa Tử, 1962-2012 “ thật trang trọng và giá trị với
đầy đủ hình ảnh, tài liệu, bài vở...và phát hành vào năm
2011 hay năm 2012
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1) Thành Lập
Ban Khuyến Học GDQGNT được thành lập vào cuối năm
2003 từ sự đề cử của BCH Trung Ương. Từ đó, 10 thành
viên đã được BCH TU đề cử, trong đó 7 người tại Hải
Ngoại và 3 người ở trong nước. Sau kỳ DH2007 số thành
viên đã tăng lên 15 người (hải ngoại 10 người và 5 người
tại VN).
2) Thành tích hoạt động trong 2 năm (2007 - 2009).
Sau lần gây quỹ rất thành công trong đêm DH 2007, BKH
đã có điều kiện để tiếp tục cứu xét và tái trợ cấp Học
Bổng cho 19 hồ sơ cho n/k 2007-2008 và 31 hồ sơ cho
n/k 2008 -2009. Điều kiện để cứu xét là gia cảnh và tinh
thần hiếu học. Sau thời gian nghiên cứu hồ sơ, các thành
viên trong BKH cùng bỏ phiếu và kết quả sẽ căn cứ theo
đa số.
Số tiền cấp Học bổng hiện thời là $100 cho tiểu học và
trung học cấp 1, $150 cho HS trung học cấp 2, và $200
cho HB Đại Học.
Hồ sơ xin Học bổng sẽ được tái trợ cấp dựa trên thành
tích học tập của các em qua học bạ của năm học vừa
qua. Hàng năm vào cuối tháng 7 các hồ sơ đang được
học bổng sẽ được tái cứu xét. Trong 2 năm qua, căn cứ
trên diểm trung bình và những lời khen trong học bạ, nói
chung các em học hành rất tiến bộ. Đây là một điều rất
khích lệ cho những thành viên trong BKH.
3) Kế hoạch phát triển và gây quỹ hoạt động.
- Cố gắng liên kết với các hội có những chương trình
tương tự như Hội Cô nhi quả phụ và tử sĩ, hội Thương
phế binh, hội Thiếu sinh quân v.v... để phổ biến chương
trình và giới thiệu danh sách của những học sinh đang
cần sự giúp đỡ.
- Quyên góp trong những sinh hoạt chung của gia đình
QGNT và những hội từ thiện khác trong cộng đồng.
- Công bố và phổ biến rộng rãi hơn những hoạt động của
BKH qua website và internet.
- Tổ chức một buổi văn nghệ gây quỹ, lập sổ vàng danh
sách những nhà bảo trợ và mạnh thường quân.
Thay mặt cho tất cả các học sinh đang được học
bổng, các thành viên trong BKH xin cám ơn tất cả các quí
vị mạnh thường quân đã đóng góp ngân quỹ để chương
trình này được tiếp tục hoạt động và được phổ biến rộng
rãi hơn trong tương lai.
TM BKH
Trinh Hoài Nam

quocgianghiatu.com

QGNT Scholarship
Program
Gia đình QGNT hân hạnh tiếp tục ủng hộ cho Chương
trình Khuyến Học và Học Bổng qua hai học bổng tặng các
học sinh xuất sắc cho niên khóa 2009-2010.
Hai học bổng này nhằm tuyên dương các em học sinh có
thành tích học vấn và năng khiếu nổi bật trong gia đình,
học đường và xã hội. Một học bổng $500.00 dành cho
học sinh đang học lớp 12 chuẩn bị vào đại học niên khóa
tới, đầu mùa thu 2009. Một học bổng $500.00 khác dành
cho học sinh đang theo học cấp đại học hay hậu đại học.
Ban giám khảo sẽ cứu xét đơn của từng em và chọn ra
hai em để trao học bổng. Mỗi học bổng gồm $500.00 tiền
mặt sẽ được trao tận tay cho hai em tại Đại Hội QGNT
2009 ngày 27 tháng 6 năm 2009.
Năm nay hai học bổng được trao cho:
1. Học bổng lớp 12
Nguyen Nathan Nam – Cha mẹ : Nguyễn Thanh Trang 75
2. Học bổng đại học
Natalie Vu – Cha Mẹ: Vũ Khắc Thông 73
Khuyến khích:
Ta Duc Kim Stefan – Cha mẹ: Võ Ngọc Dung 75
Emily Do – Cha mẹ: Đỗ Ngọc Anh 73
Chi tiết và các đóng góp cho chương trình QGNT
Scholarship có thể tìm thấy trên trang web:
http://qgnt.org
http://quocgianghiatu.com
Email: hntrinh2000@yahoo.com
Địa chỉ:
QGNT Foundation
PO Box 18373
San Jose CA 95158
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DANH SACH HOC SINH DUOC HOC BONG CHO
NIEN KHOA 2007-2008

TEN HOC SINH

SO
CHA ME / GIAM
TIEN HO

BUI BA KHANH
TRANG
Cao Hoang Thu
Nhy
Cao Thien Vu
Chau Quoc Duy
Dinh Nguyen
Khang
Le Minh Hoang
NGUYEN BUU
MINH THY
Nguyen dinh
Khiem
Nguyen Huu
Minh Truong
Nguye Dinh tu
Quan
Nguyen thi ngoc
Quyen
Nguyen Phuong
Tien
NGUYEN THI
HONG VAN
PHAM HOAI
THY
PHAM KHANH
VY
Tran Cao Tai
Tran Thanh
Thao
Trinh Hoan Vu
Trinh Ky Nam

200
150

VO THI KHANH
TAM
Cao Bao Tri

100
150
150

Cao Bao Tri
Cao thi Ve
Dinh van Tham

200
150

Le Dung
Nguyen Buu Le
Huong
Nguyen van Nam

200
150
200

Nguyen Buu Le
Huong
Nguyen van Luong

200

Nguyen van Luong

200

Nguyen thi Phuong
Khanh
NGUYEN DIEU

100
150
100
100
150
200
150

PHAM TRUONG
THO
PHAM TRUONG
THO
Cao thi Tuyet
TRAN VAN
NGUYEN
Dinh thi Lien
Dinh thi Lien

Tổng Cộng 19 Em $3,000

Một số em học sinh được nhận học bổng của GĐQGNT

DANH SACH HOC SINH DUOC HOC BONG CHO NIEN
KHOA 2008-2009
TEN HOC SINH

SO
CHA ME / GIAM HO
TIEN

Bui Ba Khanh Trang
BUI NGOC LAN
PHUONG
BUI THI NGOC ANH
Cao Hoang Thu Nhy
CAO KIM CHI
Cao Thien Vu
CAO VAN ANH
DAO NGUYEN
NGOC HUYEN
Dinh Nguyen Khang
Le Minh Hoang
LE THI TRUNG THU

200
100
100
150
100
100
100
150
150
200
200

NGUYEN BUU MINH
THY
NGUYEN BUU
NHUT
Nguyen dinh Khiem
Nguyen Huu Minh
Truong
NGUYEN PHUONG
HAI DANG
Nguyen Phuong Tien

150

NGUYEN THI HONG
VAN
NGUYEN THI THIEN
THANH
NGUYEN XUAN
HUY
PHAM HOAI THY

100

150

PHAM KHANH VY

100

Tran Cao Tai
TRAN DUY KHOI

100
100

TRAN HIEN VINH

200

TRAN KHANH VY

150

TRAN PHUONG
LINH
TRAN THIEN AN

100

TRAN XUAN HIEN
Trinh Hoan Vu
Trinh Ky Nam

200
200
150

Tổng Cộng

100
200
150
100
200

150
200

100

31 Em

Vo Thi KhanhTam
TONG THI THU
THUY
TongThu Thuy
Cao Bao Tri
Cao Bao Thong
Cao Bao Tri
Cao Bao Thong
NGUYEN BUU LE
MAI
Dinh van Tham
Le Dung
NGUYEN XUAN
SON
Nguyen Buu Le
Huong
NGUYEN BUU LE
HUONG
Nguyen van Nam
Nguyen Buu Le
Huong
NGUYEN THI
TUYET
Nguyen thi Phuong
Khanh
NGUYEN DIEU
TON NU DIEU
NGUYEN
NGUYEN QUANG
NGHINH
PHAM TRUONG
THO
PHAM TRUONG
THO
Cao thi Tuyet
PHAM THI BACH
HUE
PHAM THI BACH
HUE
TRAN THI THU
THUY
TRAN THI KIM
MINH
TRAN THI KIM
MINH
Pham Thi Bach Hue
Dinh thi Lien
Dinh thi Lien

$4,450
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Tổng kết “Tương thân tương trợ” và “Vinh Danh Mẹ” của QGNT-VN
Tang cha:1 - Cha chồng: 1 - Mẹ: 1 - Mẹ chồng:1 - Vợ của
bạn:1 - Con của bạn: 4 - Tang Thầy :1 - TangCô: 3 - Vợ của
Thầy :1 - Chồng của Cô: 1
Và đau đớn khi chia sẻ nỗi đau mất bạn : 3 (là các bạn Phan
Văn Phương 74; Trần Văn Trung 74; Phương Thảo 75)
24 đám tang cho một năm và 01 lần thăm người bệnh.

Ngay tên gọi của ngôi trường đã đeo mang một
trái tim, đã nặng ân tình: Quốc Gia Nghĩa Tử.
Cũng có lẽ vì thế mà sau bao nhiêu năm tháng vật
lộn với miếng cơm manh áo, giữa tư bề vất vả của
cuộc sống , giữa nhiều trí trá hỗn độn của đời
thường hôm nay, chúng tôi những người từng mài
đũng quần trên ghế ngôi trường mang cái tên lạ
lung có một không hai ấy đã tìm về với nhau…
Để nói, để cười, để hàn huyên tâm sự ..
Và từ tâm sự đã mở ra tâm sự… chúng tôi muốn
đến với nhau một cách nào đó đậm nét hơn những
giờ phút gặp nhau cùng hát , cùng chia nhau miếng
bánh ly nước như thời cắp sách…
Chúng tôi muốn gần nhau không những lúc vui mà
còn muốn sẻ chia những khi khốn khó, Quỹ Tương
thân tương trợ ra đời như thế, từ một tất yếu yêu
thương của những con người có chung một kỉ niệm,
một dĩ vãng kiêu hùng và đau đớn tyrong mái
trường xưa….
Cái làm được chưa nhiều, nhưng từ đó cái Tình đã
đậm! Đã đủ làm nên dấu chấm phết một nét son
ngẩng cao đầu chuyện trò cùng con cháu… Ừ! Đó là
bạn mẹ, bạn, ba, bạn ông, bạn bà ..khi cháu con
hỏi về những người viếng thăm lạ hoắc lúc gia đình
có sự không may…
- Năm 2007, tháng 2 mới bầu Ban Đại Diện… Từ
01/03 đến 31/12 đã chia sẻ tang ma và thăm hỏi
bệnh hoạn 25 trường hợp, bao gồm:

Vẫn trên tinh thần Tương thân tượng trợ (TTTT) thăm bệnh,
chia buồn tang ma với tứ thân phụ mẫu và con cái của bạn
bè, chia buồn với Thầy cô và người phối ngẫu, ý niệm Thầy
Cô với Q VN không chỉ là Thầy Cô trực tiếp giảng dạy mà còn
là các Thầy Cô Giám Thị của nhà trường, -Năm 2008 đã chia
sẻ , viếng thăm 22 trường hợp, bao gồm:
Tang cha : 2 - Tang mẹ đến 10 người -. Mẹ vợ :1
Và bạn đồng môn vĩnh biệt 2 người (Cao Văn Hài 73 và
Hoàng Xuân Phúc 75)
Năm 2008 thăm bệnh 07 trường hợp.
Không dừng ở TTTT, năm 2008 với mất mát quá nhiều về
những người Mẹ Q vất vả tảo tần, hy sinh trọn đời cho con.
Tuổi thanh xuân của Mẹ đã trôi đi theo tháng năm cho những
đứa con nên vóc nên hình, lần đầu tiên ngày VINH DANH MẸ
(VDM) được nêu ra và được sự hưởng ứng nhiệt tình từ mọi
Q, mọi niên khóa. Những nhóm Q lần đầu đến thăm Mẹ của
bạn mình, gọi tiếng “MẸ” như Mẹ của mình, những tay ôm,
những nụ cười mà mắt rưng rưng, những cánh hồng thắm
đượm tình con dẫu muộn màng như lời tạ lỗi…Mẹ ơi!
Năm ấy, 2008 đã di thăm 101 bà mẹ , trong đó cũng dành ra
những suất đặc biệt hơn , chưa đỡ đần được Mẹ trong neo
đơn, khó khăn, bệnh nặng nhưng 10 trường hợp chăm chút
Mẹ hơn cũng làm ấm lòng Mẹ trong tuổi già xế bóng
Năm 2009 đã tìm thêm nhiều bạn bè trôi giạt đó đây, đã
cùng nhau thăm hỏi 122 người Mẹ, cũng vẫn giữ những suất
đặc biệt thăm 06 Mẹ có hoàn cảnh khó khăn hơn, bệnh nặng
hơn, cảnh nhà đơn chiếc hơn..
Chỉ bấy nhiêu, chữ NGHĨA, chữ TÌNH khắc ghi trong tim từ lời
dạy của thầy Cô được những người con QGNT hoan hỉ chung
tay với nhau trong cảnh sống.
Ngày Đại Hội tháng 06/2009 luôn có những người học trò
trường Q xưa , trên dải đất quê hương, thầm vui với niềm vui
hội ngộ của bạn bè bốn phương. Chung vui và chia buồn ,luôn
QUYẾT GIỮ NGHĨA TÌNH, bạn bè ơi.

Kim Thanh viết theo bản tổng kết của chị Nhi
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Giới Thiệu : Viện
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Giáo Dục QGNT

Viện Giáo Dục Quốc Gia Nghĩa Tử (QGNT) được
thành lập vào tháng 9 năm 1963 tại Sài Gòn nhằm cung
ứng nơi ăn ở và học hành cho con em các tử sĩ , thương
phế binh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa .Ngôi
trường này được thiết kế theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ và
được coi là một trong những cơ sở giáo dục khang
trang, tân tiến nhất bấy giờ .
Đây là một chương trình của chính phủ để tỏ lòng tri
ân của quốc gia đối với những người đã cống hiến
xương máu hoăc hy sinh cho tổ quốc . Vào thời gian
đó, đa số các gia đình thương binh tử sĩ không biết đến
chương trình này, vì thế, niên học đầu 1963-1964, chỉ
có khỏang 500 học sinh ghi danh học tại trường QGNT
Saigòn.

Mô hình Viện Giáo Dục QGNT

Thời gian đầu, Viện chỉ có một chương trình giáo dục
phổ thông . Đến năm 1967, trường Kỹ Thuật được
thành lập, và sang năm 1968, chương trình giáo dục
tổng hợop cũng được sáng lâp. Dần dần, khi số học
sinh gia tăng , chính phủ tiến hành xây dựng các
trường QGNT tại Huế, Đà Nẵng , Cần Thơ và Biên
Hòa ... để giúp đỡ các gia đình trong khu vực có điều
kiện học hành Sau 12 năm họat động, Viện Giáo Dục
QGNT đã có 5 cơ sở trên tòan quốc, với gần 400 giáo
sư và trên 5000 học sinh từ tiểu học đến trung hoc.
Viện đã cung cấp hàng trăm học bổng từ nhiều quốc
gia trên thế giới cho học sinh QGNT đi du học sau khi
tốt nghiêp.

Một dãy phòng học
Sau ngày 30 tháng tư 1975, Viện Giáo Dục QGNT bị
chính quyền CS chiếm đọat , nhân viên, giáo sư bị
đuổi , phần lớn phải đi cải tạo trong thời gian dài . Học
sinh cũng bị giải tán và phân rã sang các trường khác .
Hầu hết sau khi tốt nghiệp trung học đều bị phân biệt
đối xử trong tuyển sinh đại học, hay trong các cơ hội
tìm việc, tiến thân khác .
Sau gần 20 năm phân chia, gia đình QGNT có cơ hội
đoàn tụ vào năm 1992 tại Orange County, miền nam
Cali . Đó là lần gặp gỡ đầu tiên giữa học sinh, giáo sư
ở Hoa Kỳ để cùng ôn lại kỷ niệm cũ tại ngôi trường
thân yêu này . Lần đoàn tự thứ nhì cũng được tổ chức
vào năm 1993 tại nam Cali. Mười năm sau, năm 2003
tại San Jose, bắc California, Đại Hội Tương Phùng đã
quy tụ gần 350 cựu thầy cô và học sinh từ khắp nơi
trên thế giới, gặp lại nhau sau gần 30 năm từ ngày rời
xa mái trường Mẹ. Trong dịp Đại Hội này, tên gọi Gia
Đình Quốc Gia Nghĩa Tử được chính thức ra đời .
Sau đó vào các năm 2005 và 2007, các đại hội QGNT
tiếp theo được tổ chức tại Dallas, Texas và Orange
County, California. Năm nay 2009, đại hội QGNT
được tổ chức tại San Jose, bắc California.

Cổng Trường QGNT Sài Gòn
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Tổ Chức
Gia Đình Quốc Gia Nghĩa Tử
toàn quốc và quốc tế :
QGNT Foundation
PO Box 18373
San Jose CA 95158
Email: bdd.gdqgnt@yahoo.com
CENTRAL REPRESENTATIVES
Mai Viết Khánh (Chairman)
Phạm Khoản (Secretary)
Nguyễn Bá Đạt (Treasurer)
WEB PAGES:
http://quocgianghiatu.com

http://qgnt.org
(QGNT Educational Grants/Scholarship
Program)

FORUM :
Yahoo! Groups :
gdqgnt@yahoogroups.com

quocgianghiatu.com

Thư Ngỏ
Bốn mươi ba năm trước (tháng 10-1963), Quốc Gia Nghĩa Tử Cuôc được thành
lập để chăm sóc và dạy dỗ con em của các chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh tính
mạng hoặc một phần thân thể để bảo vệ nền Cộng Hòa phôi thai và lý tưởng thế
giới tự do.
Bốn mươi năm sau (tháng 8-2003,) Gia Đình Quốc Gia Nghĩa Tử Việt Nam
được thành lập bởi những người con chiến sĩ năm xưa để đỡ nâng đùm bọc lẫn
nhau trên mọi nẻo đường thế giơi. Trong khoảng thời gian bốn mươi năm đó,
biết bao biến cố đã xảy ra: nước mất , nhà tan, con người ly tán xiêu lạc khắp
bốn phương trời.
Thế giới biết đến Việt Nam từ những đoàn thuyền nhân vượt chết tìm lẽ sống.
Thế giới nói đến Việt Nam qua những tù nhân lương tâm bị giam giữ không có
ngày trở lại. Nhưng thế giới cũng biết đến Việt Nam qua những cống hiến của
những người đã và đang cố gắng vươn lên từ tận cùng khổ đau để sống và đóng
góp cho cộng đồng xã hội những nơi có dấu chân dân Việt.
Đại Hội Gia Đình Quốc Gia Nghĩa Tử lần thứ ba (tháng 8-2003) tại San José,
California vơi sự hiện diện của trên ba trăm thành viên là biểu trưng cho cố
gắng không ngừng nghỉ của những người kém may mắn nhất trong môt đất
nước đầy bất hạnh. Những con người này đã cùng nhau trải qua các gian truân
của dân tộc, tìm nhau khắp các lục địa Á, Âu, Mỹ, Úc , để an ủi tinh thần, nâng
đỡ lẫn nhau vươn lên, đóng góp những bàn tay nhiệt thành, những trái tim yêu
thương nhằm xoa dịu bớt những khổ đau của những đồng hương, đồng cảnh,
đồng bào trên mọi miền thế giơi và cả ở quê nhà.
Gia Đình Quốc Gia Nghĩa Tử Việt Nam là môt tổ chức thiện nguyện vô vị lợi.
gồm Ban Đại Diện Trung Ương và Đại Diện các Châu, các Miền trên thế giới
xin gởi lời chào đến các kiều bào Việt Nam , các tổ chức hôi đoàn người Việt.
Chúng tôi ước mong sẽ cùng được sát cánh với Quý Vị trong việc xây dựng và
phát triển cộng đồng Việt Nam ngày càng vững mạnh hơn.
Chúng tôi cũng xin gởi lời cảm ơn đến các tổ chức chính quyền và các hội đoàn
điạ phương nơi chúng tôi đang sinh sống và làm việc. Vòng tay nhân ái của Quý
Vị đã nâng đỡ chúng tôi trong suốt ba mươi năm qua và đã mở cho chúng tôi
những cơ hôi để cùng thăng tiến và cống hiến.
Chúng tôi ước mong nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ về mọi mặt từ Quý Vị
trong những ngày tháng trước mặt.
TM Gia Đình Quốc Gia Nghĩa Tử
Chủ tịch BĐD Trung Ương
Mai Viết Khánh
Địa Chỉ Liên Lạc:
QGNT Foundation:
PO Box 18373
San Jose CA 95158
Email: bdd.gdqgnt@yahoo.com
Website: www.quocgianghiatu.com
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KỶ YẾU 50 NĂM QUỐC GIA NGHĨA TỬ
Sơ Lược Tiểu Sử
Ủy Ban Vận Động Xây Cất Trường QGNT

Trích thư của Ông Đinh Văn Khai gởi Bác Sỹ Trương Khuê Quan
Montreal ngày 4 tháng 5 năm 1992
Anh Trương Khuê Quan thương mến,
Tiếp theo cuộc điện đàm hôm qua, theo thơ này, tôi gởi kèm theo phóng ảnh thơ
ngày 27 tháng 4 năm 1992 mà tôi đã gởi cho anh nơi địa chỉ ở Hollande. Ủy Ban Vận
Động xây cất Quốc Gia Nghĩa Tử lúc ấy, năm 1962, gồm những anh dưới đây:
1. Anh Trương Văn Chôm, Khoa trưởng Dược khoa: Trưởng ban, anh Chôm
sang Pháp nên tôi mời ông Nguyễn văn Hoanh, Chủ tịch Hội Đồng Đô Thành
thay thế Trưởng Ban.
2. Phó Trưởng Ban kiêm Tổng Thư Ký : Đinh Văn Khai, Chủ nhiệm Nhật báo
Tiếng Chuông; có hai ký giả phụ giúp là Nguyễn Ang Ca và Phong Đạm. Trụ
sở Ủy Ban Vận Động Xây Cất QGNT đặt tại nhà tôi số 107 Pasteur, sau dời lại
92-94 Gia Long, tòa soạn của nhựt báo Tiếng Chuông.
3. Anh La Thành Nghệ, Dược Sỹ : Thủ Quỹ
4. Anh Trương Đức Nguyên, Kiến Trúc Sư vẽ đồ án không nhận tiền thù lao.
5. Anh Trần Ngọc Trình, Thầu Khoán, xây cất hứa không lấy lời.

Viện Giáo Dục
Quốc Gia Nghĩa Tử
Tổ Chức Hành Chánh
Viện trưởng: Bác sỹ Trương
Khuê Quan

Những hội viên do tôi mời : Bà Bút Trà, chủ nhiệm nhựt báo Sài gòn Mới; chị Nguyễn
Thị Hai, dược sỹ; anh Trương văn Tố, dân biểu; anh Võ văn Ứng, thương gia, (Bầu
Ứng thể thao).

Phụ tá hành chánh: Trung tá
Bùi Trọng Chi

Mỗi vị trong UBXC/QGNT, UBVĐ/XC/QGNT cũng như các hội viên đều đóng góp mỗi
người hai trăm ngàn đồng (200,000 đồng) để giúp Cơ Quan Văn Hoá phước thiện
này. Riêng anh Nguyễn Cao Thăng, dược sỹ, chủ hãng thuốc tây OVP : Office
Pharmacetique Vietnamien có giúp năm chục ngàn đồng 50,000 đồng. Ông Châu
ngọc Thôi, Đổng Lý Văn Phòng Bộ Quốc Phòng mà Bộ Trưởng là Ông Nguyễn Đình
Thuần, đại diện Bộ Quốc Phòng, cũng có công trong UBVĐXC/QGNT.

Trường Quốc Gia
Nghĩa Tử Sàigòn

Hiện giờ những vị trong Ủy Ban Vận Động xây cất Quốc Gia Nghĩa Tử và hội viên còn
lại là những anh dưới đây:
Các anh: Trần Ngọc Trình, hiện ở Pháp
Đinh văn Khai, hiện ở Montreal, Quebec, Canada
La Thành Nghệ, hiện ở California, Hoa Kỳ
Trương Đức Nguyên, hiện ở Connecticut, Hoa Kỳ
và chị Nguyễn thị Hai, hiện ở California, Hoa Kỳ
Nhưng những người có công nhiều nhất là Bác sỹ TT và anh.
Tiện đây, tôi góp ý cùng anh: Nhân dịp Đại Hội QGNT đầu tháng 6/1992 tới đây, anh
vui lòng nhắc đến tất cả các anh chị đã góp công vào việc xây cất Quốc Gia Nghĩa Tử
cho các cựu Giáo sư và Nam Nữ Sinh Viên QGNT hải ngoại được biết.
Thành thật chúc Đại Hội Quốc Gia Nghĩa Tử thành công mỹ mãn.
Cuối thư, chúc anh chị luôn được sức khỏe dồi dào.
Đinh văn Khai

Danh sách Cựu Hiệu
trưởng:
1963 - 1964 :
Thầy Đỗ Trọng Huề
1965 - 1966 :
Thầy Bửu Trí
1967 - 1968 :
Thầy Phùng Ngọc Cảnh
1969 - 1970 :
Thầy Đặng Trần Dư
1971 - 1972 :
Thầy Hoàng Xuân Thiệu
1973 - 1975 :
Thầy Phạm Thanh Liêm
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GIA ĐÌNH QUỐC GIA NGHĨA TỬ NHỮNG NĂM 1975 - 1992
(Ghi lại theo những dữ kiện đã được phổ biê’n trong hai tập
Kỷ Yê’u QGNT 1992: Trở Về Trường Cũ và 1993: Nô’i lại
Vòng Taỵ Để tưởng nhơ’ đê’n: Ba’c Trương khuê Quan, Ba’c
Bùi trọng Chi, Thầy Trần quô’c Gia’m cùng ca’c anh chị:
Nguyễn thị Hồng, Nguyễn duy Ti’n và Tăng ly’ Công).

Từ sau biê’n cô’ đổi đời năm 1975, đô’i vơ’i chê’ độ mơ’i,
những gì liên quan đê’n Miền Nam Việt Nam trươ’c kia đều
trở thành đô’i tượng cần phải loại bỏ. Vơ’i chủ trương đo’, toàn
bộ tài sản của Viện Gia’o Dục Quô’c Gia Nghĩa Tử được dùng
vào việc kha’c; Ca’c Gia’o Sư và học sinh hiện còn đang theo
học bị phân phô’i đi ca’c trường sở khă‘p nơị
Hơn thê’, ảnh hưởng chi’nh sa’ch ly’ lịch của chê’ độ mơ’i,
những Quô’c Gia Nghĩa Tử đã vì sự sô’ng còn mà phải dâ’u đi
ca’i qua’ khư’ của mình để tra’nh tình trạng bị trù dập, đầy
đoạ; trong hoàn cảnh đo’, danh xưng Quô’c Gia Nghĩa Tử
tưởng chừng như đã không còn hiện hữu nữạ Một sô’ i’t ca’c
cựu học sinh Quô’c Gia Nghĩa Tử thoa’t ra được nươ’c ngoài
vào giờ phu’t sau cùng hoặc may mă‘n sô’ng so’t sau ca’c đợt
vượt biển, vượt biên kinh hoàng đã phải đô’i diện vơ’i những
kho’ khăn bươ’c đầu để hội nhập vơ’i cuộc sô’ng mơ’ị
Vài năm sau đo’, sau khi đã tương đô’i ổn định về mặt đời
sô’ng, nhu cầu tìm về vơ’i nhau đã bă‘t đầu trở nên thu’c ba’ch;
đo’ đây đã co’ những lời nhă‘n tìm bạn cũ trên ca’c ba’o Việt
ngữ được phổ biê’n trên nhiều tiểu bang và ca’c quô’c gia nơi
co’ đông người Việt cư ngụ, dầu sao cũng vẫn chỉ là những
liên lạc lẻ tẻ giữa những bạn bè cùng lơ’p hoặc co’ quen biê’t
nhau khi còn học chung ở Trường.
Bên cạnh đo’, một sô’ cựu Gia’o Sư cũng co’ những liên lạc vơ’i
nhau trong tình đồng nghiệp cũ. Tâ’t cả những sinh hoạt riêng
lẻ no’i trên đã là mô’i giây liên lạc cần thiê’t tạo thành nhân tô’
khởi đầu cho những lần họp mặt lơ’n rộng sau nàỵ Ca’c lần
họp mặt (tại Hoa Kỳ) được ghi nhận như sau: (*)
- Năm 1988, nhân dịp Gia’o Sư Phạm Nghệ từ Louisiana sang
thăm California qua lời mời của một cựu học sinh QGNT: chị
Nguyễn thị Hồng (Chai). Buổi họp mặt này ngoài chị Hồng ra
còn co’ ca’c Thầy Cô: Nguyễn lộc Thọ, Nguyễn huy Bảo (đã
mâ’t), Bùi quô’c Tường, Võ kim Sơn, Hoàng thị Lộc, Nguyễn
thị thọ Đa, Lê thị Ẩn. Cựu Viện Pho’ Bùi trọng Chi (đã mâ’t) bị
bịnh bâ’t ngờ nên phu’t cho’t không thể tham dự được.

- Mùa Hè năm 1990, buổi họp mặt lần này được tổ chư’c tại Công
viên một dặm vuông (Miles Square Park, Fountain Valley,
California) nhân dịp Ba’c Sĩ Cựu Viện Trưởng Trương khuê Quan
(đã mâ’t) từ Hoà Lan sang thăm Hoa Kỳ. Lần họp mặt này đã co’
thêm một vài Thầy Cô mơ’i sang định cư: Thầy Vũ kim Chi, Thầy
Hoàng đình Lộc, Thầy Trần quô’c Gia’m, Thầy Nguyễn mạnh
Cường, Thầy Nguyễn tri Văn, Cô Trần thị mạnh Quang và hai
cựu học sinh: Nguyễn thị thủy Hạnh, Lê Phương.
- Tha’ng 11 năm 1990, một buổi họp mặt được tổ chư’c tại nhà
hàng Mai Mai ở thành phô’ Long Beach nhân cơ hội Ba’c Bùi
trọng Chi từ tiểu bang Oregon và Cựu Hiệu Trưởng trường
QGNT Hoàng xuân Thiệu vừa mơ’i định cư ở Sacramento cùng
gia đình Thầy Lê quô’c Tâ’n từ Bă‘c California xuô’ng thăm.
Ngoài ca’c Thầy Cô còn co’ khoảng 20 cựu học sinh và gia đình.
Đây là buổi họp mặt co’ sô’ người tham dự đông nhâ’t từ trươ’c
đê’n naỵ.
- Tha’ng 6 năm 1991, một buổi họp mặt thu gọn được tổ chư’c tại
tư gia của Thầy Lê quan Tâ’n gồm ca’c Thầy Cô và vài học sinh
hiện đang cư ngụ quanh khu vực Bă‘c California; ngoài ra co’ sự
tham dự của Ba’c Bùi trọng Chị Vâ’n đề nghĩa vụ Tương thân
tương trợ cho ca’c Thầy Cô và ca’c cựu học sinh QGNT còn ở tại
quê nhà đã được đề cập đê’n do Ba’c Bùi trọng Chi chi’nh thư’c
đư’ng ra kêu gọi sự đo’ng go’p, căn bản dựa trên danh sa’ch ca’c
Thầy Cô và một sô’ i’t cựu học sinh đã liên lạc được. Kê’t quả đã
vượt khỏi dự liệu lu’c ban đầụ Một phần lơ’n sô’ tiền đo’ng go’p
đã được một cựu học sinh chuyển về VN vào tha’ng 12 năm 1991.
Qua ca’c lần họp mặt trong tình thân giữa ca’c Thầy Cô và một i’t
cựu học sinh QGNT nêu trên, đã dần dần nhen nhu’m một mục
đi’ch muô’n cùng nhau thực hiện một việc gì để phần nào giu’p
đỡ những người ke’m may mă‘n hơn trong tinh thần tương thân
tương trợ; cụ thể trươ’c mă‘t là gia đình ca’c Thầy Cô còn sinh
sô’ng trong nươ’c đang gặp nhiều kho’ khăn. Thành quả lu’c đầu
tuy còn khiêm nhượng nhưng lại là yê’u tô’ chi’nh đưa đê’n nhu
cầu cần phải pha’t triển để duy trì. Trong một bư’c thư của Ba’c
Bùi trọng Chi (đề ngày 6 tha’ng 2 năm 1992) gởi đê’n ca’c Thầy
Cô để tường trình về đợt giu’p đỡ đầu tiên co’ đề cập đê’n việc
thực hiện một tờ Đặc san dự trù sẽ ra mă‘t vào tha’ng 3 năm 1992.
Đồng thời Ba’c Chi cũng thông ba’o chuyê’n viê’ng thăm vùng
Nam Cali của Ba’c Sĩ Cựu Viện trưởng Trương khuê Quan từ
Hoà Lan vào tha’ng 6/92. Nhân dịp này, Ba’c Chi co’ đề nghị ca’c
gia’o sư hiện đang định cư ở vùng Nam Cali như ca’c thầy: Trần
quô’c Gia’m, Nguyễn lộc Thọ, Bùi quô’c Tường cùng nhau tổ
chư’c một buổi họp mặt dự trù vào khoảng đầu tha’ng 6. Cùng
vơ’i la’ thư là danh sa’ch những Thầy Cô và ca’c cựu học sinh
QGNT đã liên lạc được tại hải ngoại là 72 người (ti’nh đê’n thời
điểm tha’ng 2/1992).
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Một vài anh chị Cựu học sinh đã liên lạc và được ca’c thầy cho
biê’t những kho’ khăn trong việc thực hiện tờ DS và ngỏ y’
nê’u được ca’c cựu học sinh ti’ch cực cộng ta’c may ra mơ’i
hoàn thành được. Sau một vài lần gặp gỡ, go’p y’ vơ’i ca’c
Thầy; từ dự định lu’c đầu chỉ là một bản tin đơn giản để Thông
ba’o buổi họp mặt đo’n chào Ba’c sĩ Viện trưởng, sau cùng đã
đi đê’n quyê’t định tổ chư’c một Đại hội QGNT đầu tiên kể từ
sau năm 1975 (tại hải ngoại), đồng thời ra mă‘t một DS/QGNT
Thành quả tuy còn râ’t khiêm nhượng nhưng đã là những
bươ’c đầu râ’t khả quan hư’a hẹn một tương lai pha’t triển lơ’n
mạnh của GD/QGNT sau nàỵ
Vơ’i lực lượng nhân sự khởi đầu là 5 người, qua những buổi
họp mặt hàng tuần được â’n định, mô’i giây liên lạc dần rộng
mở. Nhâ’t là sau khi “Đôi giòng chia xẻ” được phổ biê’n trên
tuần ba’o Tiểu Thuyê’t tuần san sô’ ra ngày 26 tha’ng 3 năm
1992 tại Nam Cali (chị Nguyễn thị Minh Ngữ, chủ nhiệm, cũng
là một cựu học sinh QGNT), và những giu’p sư’c của ca’c tờ
ba’o điạ phương như: Người Việt (Nam Cali), Người Việt Tự
Do (San Jose, Bă‘c Cali), Người Việt Tây Bă‘c (Seatle, Washing
State), Hoa thịnh Đô’n thời ba’o (Washington DC), tuần ba’o
Vui, Thời Ba’o, Hoa Tình Thương, Phụ Nữ Diễn Đàn.
. . . . . .Tin tư’c được phổ biê’n nhanh cho’ng và lan rộng, sô’
lượng cựu học sinh ngày càng tăng, ca’c buổi họp hàng tuần
ngày càng trở nên nhộn nhịp hơn, vui vẻ hơn và lẽ dĩ nhiên
những đo’ng go’p y’ kiê’n về mọi lãnh vực ngày càng trở nên
thiê’t thực hơn. Điển hình là y’ kiê’n gây quỹ qua hình thư’c
một buổi Dạ Vũ sau ngày DH đã được thực hiện, nhờ thê’ mơ’i
co’ đủ khả năng tài cha’nh để Tổ chư’c Đại Hội và thanh thoả
những chi phi’ tô’i thiểu, sô’ còn dư sẽ xung vào quỹ mà mục
đi’ch chi’nh vẫn là chuyển về giu’p đỡ ca’c Thầy Cô và cựu học
sinh QGNT tại quê nhà trong tinh thần tương thân tương trợ
Chỉ trong vòng hai tha’ng, chu’ng ta đã co’ một danh sa’ch
GD/QGNT tại hải ngoại là 205 người gồm 56 Gia’o sư và 149
cựu học sinh. Sau thời gian ba tha’ng chuẩn bị Vơ’i tâ’t cả nỗ
lực và râ’t nhiều những đo’ng go’p từ khă‘p nơi, Đại hội
QGNT lần đầu tiên - sau năm 1975 - tại hải ngoại cùng vơ’i
việc pha’t hành tập Kỷ Yê’u mang chủ đề:” Trở Về Trường cũ,
Vinh Danh Thầy Cô” đã được tổ Chư’c vào ngày 6 tha’ng 6
năm 1992 tại miền Nam tiểu bang Californiạ Sô’ người tham
dự đươc. ghi nhận: 23 Thầy Cô và 66 cựu học sinh cùng gia
đình và quan kha’ch, nâng tổng sô’ lên 158 người lơ’n và
khoảng 50 trẻ Em; về mặt tàI cha’nh sau khi đã trừ tâ’t cả chi
phi’ còn dư khoảng $1,500 và đã gởi về VN làm ba lần: tha’ng
7, tha’ng 9 và tha’ng 11 năm 1992.

quocgianghiatu.com

Để kê’t thu’c, xin mượn một đoạn trong thư của Ba’c Trương
khuê Quan

“ . . . . ca’c Thầy Cô và cựu học sinh Trường QGNT thương mê’n!
Ba’c vừa nhận được “Đôi giòng chia xẻ”, bản pho’ng ảnh của bư’c
thư gởI cho quy’ vị Gia’o Sư và toàn thể anh chị em cựu Học Sinh
QGNT, trong sự bàng hoàng thi’ch thu’. Bàng hoàng vì co’ hơi
bâ’t ngờ, tuy Ba’c Chi co’ cho hay, nhưng mình tưởng đâu sẽ gặp
lại vài anh em Gia’o Sư sang Mỹ định cư lèo tèo trong quận Cam,
vơ’i cha’u Ngữ viê’t Tiểu Thuyê’t là cùng. Đọc xong nội dung
bư’c thư, lại cảm nhận mư’c độ rộng rãi hơn ba’c nghĩ. Ban Tổ
Chư’c cô’ gă‘ng mời những ai, Thầy Cô cũng như học viên nam
nữ, trong khả năng co’ thể đê’n dự được ngày Đại Hội, mang
theo gia đình. Chẳng co’ ai lượng định sô’ người tham dự là bao
nhiêu; nhưng đọc xong “Đôi giòng chia xẻ”, chă‘c ai cũng phâ’n
khởi hy vo.ng. Cuộc sô’ng nào cũng co’ hy vọng, vì hy vọng là
những sợ tơ dệt ra cuộc sô’ng . . . . . . . . . . . . . . . . .”
Thật vậy, phải chăng “Tình thương và Hy vọng” là những yê’u
tô’ mâ’u chô’t đã hình thành ra Viện Gia’o Dục QGNT của 45
năm về trươ’c!!!
Phạm Hữu Thừa 72

Bác Sỹ Trương Khuê Quan và các thầy cô tại San Jose, Bắc
California 1992

Mọi đóng góp bài vở, tài liệu, hình ảnh cho Tập Kỷ Yếu 50 Năm QGNT xin liên lạc về:
Email: kyyeu2011@yahoo.com
Mailing address: QGNT Foundation, PO Box 18373 San Jose CA 95158
http://quocgianghiatu.com
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Ban Tổ Chức ĐHQGNT 2009 trân trọng cám ơn các cơ sở thương mại, các tổ chức, hội đoàn, báo chí... yểm trợ cho chương trình:
Luật Sư Nguyễn Thu Hương – Nhà Địa Ốc Trung Lâm – Anh Linh Nguyễn Nhà Hàng Paloma – Chị Lê thị Minh Nguyệt,
Fantasy Beauty Spa – Chị Nguyễn Ngọc Hương và Nguyễn Ngọc Yến, Nhà Hàng Thái Pa Pa Ya – Chủ nhân Bún Bò Huế An
Nam – Chủ nhân JL Fashion .
BAN TỔ CHỨC : Trưởng ban: Trần Tú – Trần Tài -Trần Quảng Nam - Trần Thị Cúc - Lê Bình Định -Lưu Văn Nhân - Huỳnh
Như – Phạm Thanh Nga - Huỳnh Khương Trung – Nguyễn Thanh Hà - Đặng Minh Hải - Vũ Thiên Kim - Lưu Văn Phúc –
Nguyễn Xuân Hải – Phạm Minh Đốc – Lương Nhung – Phạm Văn Oanh – Nguyễn Ngọc Quỳnh –Phạm Chu Thu – Mai Đức
Phú – Nguyễn Trọng Phương – Vũ Khắc Thông – Kim Điệp.
Danh Sách Thầy Cô và Cựu Học Sinh QGNT Ủng Hộ Đại Hội Quốc Gia Nghiã Tử 2009
Cô Phạm Bảo Ngọc – Cô Phạm Thị Lộc - Mai Đức Phú – Trần Tú – Nguyễn Xuân Dũng – Trần Thanh Thủy – Nguyễn Văn
Thanh – Trịnh Hoài Nam – Phạm Văn Oanh – Huỳnh Khương Nghĩa – Phạm Thanh Nga - Hoàng Văn Lực – Võ Ngọc Dung –
Huỳnh Khương Hiếu – Nguyễn Xuân Hải – Phạm Quang Anh – Laura Herbubeaux – QGNT Ẩn Danh – Minh Nguyễn –
Nguyễn Kim Loan – Nguyễn Diễm –- Nguyễn Thanh Hà - Nguyễn Nam Phương - Phạm Khắc Phụng – Nguyễn Trọng Phương –
Nguyễn Thuỳ Hạnh (Minh Ngữ) – Đặng Kim Chi

UYỂN TRÂN’S FLORAL DESIGN
Chuyên Làm Hoa Tươi, Hoa Lụa,
Favor cho Đám Cưới, Đám Tang, Party
 Trang hoàng lễ cưới tại tháng đường, đại sảnh
 Trang trí tư gia, cơ sở thương mại bằng hoa lụa rất mỹ thuật
 Được tín nhiệm về những bó hoa tươi đẹp, trong các buổi thi hoa hậu toàn vùng Bắc
Cali trong nhiều năm qua
 Đặc biệt hoa tang : Free delivery, giá cả nhẹ nhàng

Tel. (408) 972-5729
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