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SSIINNHH  HHOO��TT  ÚÚCC  CCHHÂÂUU  
 
 
SSiinnhh  HHoo��tt  AAHHCCCC  SSyyddnneeyy     Hu�nh Thanh Quân 
 
Tr��c h�t chúng tôi xin cám �n các AHCC/HTD. 

Chúng tôi �ã nh�n ���c lá th� 82 (k	 c
 ��a CD) và �ã phân ph�i ��n tay các AHCC/Sydney 
trong bui h�p m�t ngày Ch� nh�t 29 Feb 2004, g�m có các AH : 

1- Tr�n Vy B�ng              2 
2- Nguy�n Thành Ð�m    2 
3- Nguy�n An Ð�ng        2 
4- Tr�n Th� Dung             1 
5- Nguy�n Ánh Hoa         1 
6- Nguy�n V�n Kh�y    2 
7- Vi H�u L�c                  2 
8- Lê M�u                       1 
9- Lê Quang Nguyên       1 
10- Tôn Th�t Phát            1 
11- Ðào Kim Quan          2 
12- Hu�nh Thanh Quân   2 
13- Nguy�n V�n Thông   2 
14- Nguy�n Ð�c Tú        2 
15- Nguy�n Bát Tu�n      1 
16- Tr�n Anh Tu�n         1 
17- Lê Nguyên Tùng      2 

Chúng tôi �ã bàn th
o v� vi�c Sydney có nên �
m nh�n Lá Th� 2005 không? 

1/ V� nhân s , có kho
ng 20 AH nh�ng h�u h�t ��u còn �i làm toàn th!i gian. 

2/ V� ngân kho
n (tính ph"ng ch#ng cho 700 lá th� /150 trang): 

Ti�n in kho
ng  Aus $ 7000.00 

Ti�n g�i  
- n�i ��a Úc  80 Ltcc   400.00 
- ngo$i qu�c 620 Ltcc   6200.00 

Linh Tinh                      400.00 

 T�ng C�ng: Aus $ 14000.00 

Nh� v�y có l% quá m&c so v�i 
lá th� th c hi�n � M' ? 

Ngoài ra, AH Ngô Hoà Bình 
và Ð( Qu�c D)ng r�t ít khi có 
m�t, nên không còn làm Ð$i 
di�n � Sydney nh� �ã ��ng 
trong bìa trong c�a Lá Th�. 
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SSiinnhh  HHoo��tt  AAHHCCCC  MMeellbboouurrnnee   Lê nguyên Thông 

Sau �ây là m�t vài tin 
t�c v� nh�ng ho$t ��ng 
c�a AHCC Melbourne  
trong th!i gian v#a qua. 
Xin tóm t&t vài hàng �	 
AHCC các n�i bi�t tin t�c 
sinh ho$t c�a ��a ph��ng 
này. S� ti�n �óng góp �ã 
���c chuy	n qua AH, 
danh sách �ính kèm trong 
email g�i k� tr��c r�i, xin 
quý AH l�y l$i t# email 
tr��c. 

Ban *$i di�n AHCC Melbourne v�n nh� c) nh�ng k� h�p m�t ngoài tr!i k� t�i s% do hai 
AH V) �ình Ng) và *oàn �ình M$nh t ch�c. 

Xin g�i �ính kèm bài do ch� Bùi Châu Thiên H��ng là bà xã AH Nguy�n C� g�i �óng góp 
vào LTCC k� t�i, xin BPT coi và n�u th�y thích h�p thì xin cho ��ng trên LTCC. 

K� h�p v#a r�i có s  tham d  c�a AH *inh v) K� t# Queensland xu�ng Melbourne lo nh�p 
h�c cho con trai út vào *ai h�c Monash. AH K� h�c khoá 11 C*CC n�m 1968-72. Ngoài ra 
c)ng có s  tham d  c�a Thân h�u Minh, K' s� Công Ngh� n�m 1968-72 ��n chung vui l�n �àu 
tiên v�i AHCC Melbourne m�c d�u anh cùng gia �ình �ã � �ây lâu n�m nh�ng không bi�t sinh 
h�at c�a nhóm AHCC mà ��n tham d .  Thêm vào �ó, AHCC Melbourne c)ng ���c �ón ti�p 
AH Nam ��n Melbourne th�m gia �ình và du l�ch Úc Châu. R�t ti�c là không có hình 
nh nào �	 
g�i sang. 

Xin g�i vài b�c hình bui h�p m�t ngoài tr!i 
ngày 14 Mar 2004 có hai anh K� va Minh. 

AHCC Melbourne ���c tin AH Tr�n �ình 
Th�ng � Montreal �ã th�t l�c, anh em t$i �ây r�t 
�au bu�n và xin g�i l!i chia bu�n cùng ch� Th�ng 
cùng các anh em Montreal. Anh Tr�n �ình Th�ng 
m�t �i là m�t m�t mát l�n lao cho t�t c
 chúng ta, 
anh là m�t AH kh
 kính và ho$t ��ng tích c c v�i 
AH các n�i. 

AHCC Melbourne v#a tham d  m�t bui t+ng kinh c�u siêu 49 ngày cho c+ Bà Bùi Kim 
K�, Thân M�u c�a AH Bùi kim B
ng t$i chùa Hoa Nghiêm. 

AHCC Melbourne c)ng nh�n ���c tin thân ph+ c�a TH Tr�n M$nh Hi�p là  C+ Ông Tr�n 
v�n Th,m, pháp danh là Tâm Th�c, th�t lôc t$i Hu� ngày 5/5/2004 t�c là ngày 17/3 Giáp Thân, 
xin chia bu�n cùng gia �ình TH Tr�n m$nh Hi�p. 

AHCC Melbourne c)ng ���c tin tr� là Thân Ph+ c�a AH Hoàng th� Minh Tâm �ã th�t l�c 
t$i Vi�t Nam vào ��u n�m nay, xin thành kính chia bu�n cùng AH Minh Tâm cùng gia �ình. 

V� vi�c ph+ trách LTCC n�m 2005, AHCC Melbourne xin ���c h-n l$i m�t ngày g�n �ây 
trong t��ng lai, hi�n nay ch�a �� kh
 n�ng lo vác ngà voi.  � 
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