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- Ông Lê Dũng: “Cảm Ơn Nước Úc 1975 – 2015”:

“‘Uống nước, nhớ nguồn’ – ‘Sợ chúng ta quên’. Đã 40 
năm, bắt đầu từ năm 1975 khi biết bao làn sóng người 
Việt tầm trú, qua các trại tỵ nạn do Cao Ủy Tỵ Nạn Liên 
Hiệp quốc chăm sóc, đến được Úc Đại Lợi. Từ 1975 đến 
2015, phép lạ đã xảy ra: Người Việt tầm trú đã trở thành 
những người Úc gốc Việt an cư lạc nghiệp. Chúng ta 
cảm Ơn Nước Úc vì phép lạ ấy thành hình ở đất nước 
may lành này.

“Với phép suy tư hệ thống, chúng ta, người Úc gốc Việt, 
biết ơn người ơn đã giúp chúng ta vượt qua khốn khổ từ 
Việt Nam để được sống an lành và thành đạt tại Úc Đại 
Lợi. Biết bao ‘máu, mồ hôi, nước mắt’ và cả sinh mạng 
đã phải hy sinh để chúng ta được hưởng đời sống ý 
nghĩa, an bình và thịnh vượng tại Úc Đại Lợi. Chúng ta 
cảm ơn nước Úc là đất nước may lành cho chúng ta và con cháu chúng ta được sống xứng đáng 
đời người và được tự do.

“Chúng ta đóng góp để đền đáp ân nghĩa của đất nước may lành và con người tốt lành Úc Đại 
Lợi và hoan hỉ đóng góp từ thiện Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh để giúp ngân quỹ cho Nhà thương 
Royal Children’s Hospital cũng như các tổ chức xã hội và từ thiện khác tại Úc Đại Lợi.

“Mời ông, bà, anh, chị, em cùng mừng bốn mươi năm người Úc gốc Việt chúng ta sống ở Úc Đại 
Lợi cách sung mãn thiết tha. Chúng ta vui mừng tham dự Đại Nhạc Hội “Cảm Ơn Nước Úc: 40 
năm định cư của người Úc gốc Việt.”

- Nghị sĩ Bill Shorten, Lãnh tụ Lao Động Liên bang:Thành đạt tương lai

“Rất nhiều người đã chọn đến Úc định cư. Chúng tôi yêu sự kiện người Việt chọn nước Úc làm 
quê nhà. Ngày xưa khi mọi người nhìn vào những bảng danh dự tại các trường học và đại học thì 
thấy tên của những học sinh, sinh viên đạt kết quả cao là những Smith và Jones, nhưng bây giờ 
không có trường trung học nào ở đất nước này, không một phân khoa đại học nào tại quốc gia 
này mà không có bảng danh dự ghi tên những em học sinh hoặc sinh viên mang họ Nguyễn, 
Huỳnh hay họ Trần.

“Nước Úc đón tiếp người Việt nhưng nước Úc tốt đẹp hơn nhờ người Việt đến đây. Giờ này đây 
tôi không thể tưởng tượng nổi một nước Úc không có người Úc gốc Việt. Tôi mừng lòng khi nhìn 
thế hệ người Việt thứ nhất đạt được thành công từ những hãng xưởng, tiệm bánh mì và nhà bếp. 
Tôi vui mừng vì những thành quả thế hệ người Úc gốc Việt thứ hai đạt được. Và khi tôi nhìn đến 
những nét rạng trở trên khuôn mặt của các em người Úc gốc Việt thế hệ thứ ba, tôi nghĩ đến cả 
một trời thành đạt. Bản thân tôi, gia đình tôi, và thay mặt cho Đảng Đối Lập của nước Úc, chúng 
tôi cảm ơn từng người Việt đã đến Úc. Chuyện của quý vị là chuyện của chúng tôi. Tôi mong đợi 
được thấy nhiều thế hệ tương lai gồm những bác sĩ, luật sư, lãnh đạo doanh nghiệp, chính trị 
gia… từ những em nhỏ và thanh niên mang tên họ Việt Nam.” 

Liên lạc: 
Dự án: Cảm Ơn Nước Úc: 40 năm định cư của người Úc gốc Việt
3 - 7 Shelley Street, Richmond, VIC. 3121
0417 328 165, Dũng Lê, Project Manager - 0423 814 851, Trị Nguyễn, Marketing & Communications Manager
0432 120 590, Quang Hải, Project Coordinator - 0428 261 932, Phong Phạm, Venue Manager

Người Úc gốc Việt cảm ơn nước Úc vì 40 năm định cư tại Úc. Người 
Úc gốc Việt chung lòng tạo thêm những thịnh đạt mới cho mình và 
nước Úc kể từ dịp mừng 40 năm định cư của người Việt tại Úc.
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GRATITUDE & ACHIEVEMENTS 

- Honourable Bill Shorten, Opposition Leader: 
Future Achievements

“… So many people chose Australia their destination. 
We love the fact the Vietnamese people make Australia 
their home. Once upon a time when you looked at the 
honour boards at the universities and the schools the 
names of the high-achieved students were Smith and 
Jones. Now there will be no high school in the country, 
no university faculty in the nation where there is not a 
child or a young person with the surname Nguyen or 
Huynh or Tran 

“Vietnamese people were welcome to Australia but 
Australia is the better for your coming here. I cannot 
now imagine Australia without Vietnamese Australians. 
I’m excited by what the first generation of Vietnamese 
accomplished in factories and bread shops and kitchens.  I’m excited by what the second genera-
tion achieve. 

“When I look at the brightness on the faces of the third generation Vietnamese Australians, the 
sky is the limit…  And I and my family, and on behalf of the Opposition of Australia, we say to 
every Vietnamese Australian: Thank you for coming to Australia. Your story is our story and I 
look forward to seeing the future generations of doctors, of lawyers, of business leaders, of politi-
cians, children and young people of Vietnamese surnames…”

- Mr Dung Le, “Thank You Australia 1975 – 2015”:

‘Drinking water, we remember its source’ – ‘Lest we forget.’ It is 40 years since 1975, which 
started wave after wave of Vietnamese asylum seekers, via UNHCR refugee camps, to come to 
Australia. From 1975 to 2015, a miracle has happened: they have become happy and successful 
Australian Vietnamese. Thank You, Australia for such a miracle coming into being in this lucky 
country.

“Seeing how the parts make a whole, we, the Australian Vietnamese, extend our gratitude 
towards benefactors who have helped us overcome Vietnamese hardships to obtain well-being 
and achievements in Australia. ‘Blood, sweat and tears’ and even lives were sacrificed; now our 
life in Australia is meaningful, peaceful and prosperous. Let’s us thank Australia for being the 
lucky country where we and our children and grand-children live with dignity and freedom.

“We contribute and pay back to the lucky country and the good-natured people of Australia and 
make copious donations to the Royal Children’s Hospital’s Good Friday Appeal as well as other 
social and charitable organisations in Australia. 

“Join us to celebrate the forty years of the Australian Vietnamese in Australia with flying colours. 
Join us in the ‘Thank You Australia: the 40th Anniversary Gala of the Vietnamese in Australia.’

The Australian Vietnamese thank Australia for 40 years of living in Australia. 
Together they aim to make further achievements for themselves and 
Australia on the occasion of celebrating 40 years of living in Australia.
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an tổ chức dự án Cảm Ơn Nước Úc, hôm Chủ Nhật, 22 
tháng Hai vừa qua, tổ chức họp báo nhằm quảng bá rộng 
rãi hơn nữa mục đích của công cuộc Cảm Ơn Nước Úc 

và phát huy hiệu quả quyên góp ngân quỹ giúp nhà thương Royal 
Children’s Hospital nhân năm 2015 người Úc gốc Việt mừng 40 
năm định cư tại Úc.

Groove Reception thuộc cơ sở Crown Entertainment Complex, 
Melbourne là nơi tiếp đón giới truyền thông, đại diện các cơ 
quan tổ chức và doanh nghiệp Úc, Việt tham dự họp báo. Ban tổ 
chức dự án và nhân sự tiếp tân đón tiếp khoảng 60 khách mời, 
trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin, tài liệu về công cuộc Cảm Ơn 
Nước Úc, cũng như đãi khách bữa ăn nhẹ trước cuộc họp báo. 

Có năm diễn giả chính truyền đạt thông tin bằng hai thứ tiếng 
Việt và Anh với giới truyền thông và khách mời: Ông Lê Dũng, 
Giám đốc Dự Án; Nghị viên Nam Quách, Thị trưởng 
Maribyrnong; ông Nguyễn Bon, Chủ tịch Cộng đồng người Việt/ 
Victoria; Bác sĩ Phạm Phúc Nhân, Đại diện Hội Nha Y Dược/ 
Victoria và nghệ sĩ Nam Lộc, đại diện cho các nghệ sĩ sẽ biểu 
diễn trong Đại Nhạc Hội “Cảm Ơn Nước Úc 1975 – 2015”.

Ông Lê Dũng trình bày với mọi người ý nghĩa chủ đạo của dự án 
Cảm Ơn Nước Úc là người Úc gốc Việt cảm ơn nước Úc vì 40 
năm an cư lạc nghiệp tại Úc. Ông gọi tiến trình đời sống 1975 – 
2015 của người Úc gốc Việt là một phép lạ: từ những người đến 
Úc từ các trại tỵ nạn ngày xưa, người Việt tầm trú trở thành 
những người Úc gốc Việt thành công và tự tin ngày nay. Và để 
cảm ơn nước Úc vì phép lạ đó, nhân việc mừng 40 năm định cư 
tại Úc, người Úc gốc Việt tỏ bày lòng biết ơn đối với nước Úc 
bằng việc đóng góp ngân quỹ giúp nhà thương Royal Children’s 
Hospital vào dịp thứ Sáu Tuần Thánh, cũng như đóng góp ngân 
quỹ giúp các sự nghiệp xã hội và từ thiện khác tại Úc. Như ông 
Dũng cho biết, những công cuộc đóng góp này không những 
được thực hiện năm nay 2015 mà còn được kỳ vọng tiếp diễn 
hằng năm.

Ông Lê Dũng cho biết, dự án “Cảm Ơn Nước Úc: 40 năm định 
cư của người Việt tại Úc” có bốn mục tiêu:

“- Thứ nhất, Cảm Ơn:  Chúng tôi cảm ơn nước Úc vì cuộc sống 
40 năm nay của chúng tôi tại Úc.

- Thứ hai, Mừng Vui: Chúng tôi mừng sự thành đạt và an cư lạc 
nghiệp của người Việt tại Úc.

- Thứ ba, Đóng Góp: Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn nước Úc 
bằng việc đóng góp từ thiện cho Nhà thương Royal Children’s 
Hospital qua việc gây quỹ Good Friday Appeal.

- Thứ tư, Thành Đạt Tương Lai: Chúng tôi chung lòng tạo thêm 
những thành đạt mới cho mình và nước Úc nhân dịp mừng 40 
năm định cư của người Việt tại Úc.”

Ông Dũng nói là, “Chúng tôi tin rằng hằng ngày người Úc gốc 
Việt chúng tôi vẫn sống với lòng biết ơn. Là người Việt, chúng tôi 
được học, ‘Uống nước nhớ nguồn/ Drinking water, we remember 
its source.” và là người Úc, chúng tôi học được“Sợ chúng ta 
quên/ Lest We Forget.” Chúng tôi nhớ ngày nào mỗi chúng tôi 
lạc lỏng thấy thương giữa xứ lạ quê người Úc Đại Lợi, nhưng 
hôm nay, mỗi chúng tôi tự tin và thành đạt giữa xứ sở thân yêu 
đầy ân nghĩa Úc Đại Lợi. Chúng tôi không quên bao năm sống ở 
nước Úc Đại Lợi với muôn điều tốt lành của một đất nước dân 
chủ phú cường, là ‘đất lành chim đậu’ cho mỗi người, mỗi gia 
đình, mỗi doanh nghiệp và cộng đồng người Úc gốc Việt được an 
cư lạc nghiệp. Tính từ năm 1975 đến nay, chúng tôi đã được 
hưởng 40 năm tốt lành tại quê hương thứ hai, Úc Đại Lợi.”

“Chúng tôi tin rằng với những gì tích cực người Úc gốc Việt 
chúng tôi đóng góp được cho nước Úc thì chính chúng tôi cũng 
ở trong số những người nhận được những điều tích cực đó. 
Chúng tôi nhớ đến ý tưởng mà chúng tôi tin phát xuất từ não 
trạng nước Úc rằng ‘Cứ một trái táo rơi xuống đất thì từ trái táo 
đó sẽ có ít nhất hai cây táo mọc lên.’

“Với nếp suy tư hệ thống, người Úc gốc Việt chúng tôi biết ơn 
người ơn đã giúp chúng tôi vượt qua khốn khổ từ Việt Nam để 
được sống an lành và thành đạt tại Úc Đại Lợi. Biết bao ‘máu, 
mồ hôi, nước mắt’ và cả sinh mạng đã phải hy sinh để chúng tôi 
được hưởng đời sống ý nghĩa, an bình và thịnh vượng tại Úc Đại 
Lợi.” 

~ Song Ngọc

B

CẢM ƠN NƯỚC ÚC 1975 – 2015
Cuộc họp báo quảng bá và phát huy việc góp ngân quỹ giúp Nhà Thương 
Royal Children’s Hospital 
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he organising team of the project Thank You Australia, 
on Sunday 22nd February 2015, held a press conference 
to further the objectives of the project and develop the 

effectiveness of the campaign for donations to the Royal 
Children’s Hospital. This year the Australian Vietnamese 
celebrate the 40th anniversary of their settlement in Australia. 

Media people and representatives from Australian and 
Vietnamese organisations and businesses were welcome to the 
press conference at Groove Reception at Crown Entertainment 
Complex, Melbourne. The organisers and staff received about 60 
guests, providing information and documents about the project 
and serving them with a cocktail party. 

There were five main speakers to present the messages of the 
project in both Vietnamese and English. They were Mr Dung Le, 
project manager; councillor Nam Quach, Mayor of Maribyrnong 
City; Mr Bon Nguyen, President of Vietnamese Community 
Association/ Vic, Dr Nhan Pham, Representative of Vietnamese 
Health Professionals Association of Victoria and also 
Representative of Quang Minh Temple and Mr Nam Loc, 
representative of the performers of the Thank You Australia 
Gala.

Mr Dung Le presented the raison d’etre of the project Thank 
You Australia, saying that the Australian Vietnamese thank 
Australia for the 40 years of well-being and prosperity in 
Australia. He considered the improvement of the standard of 
living of the Australian Vietnamese from 1975 to 2015 in 
Australia as a miracle: Coming to Australia from refugee 
camps so long ago, Vietnamese asylum seekers have since 
become confident and successful Australian Vietnamese. And 
to thank Australia for such a miracle, on the occasion of 
celebrating the 40th anniversary of the Vietnamese living in 
Australia, the Australian Vietnamese would like to make 
donations to the Royal Children’s Hospital through the Good 
Friday Appeal and also to other social and charitable causes in 
Australia. He also said that contributions would not only be 
made in 2015 but also in future years.

Mr Dung Le said that the project “Thank You Australia: 40 years 
of the Vietnamese in Australia” has four objectives: 

 “Firstly, to express gratitude: We, the Australian Vietnamese, 
thank Australia for 40 years of living in Australia.

Secondly, to celebrate: We celebrate the well-being and 
prosperity we have in Australia with the 40th Anniversary Gala 
of the Vietnamese in Australia.

Thirdly, to contribute: We, showing our gratitude, donate to the 
Royal Children’s Hospital via the Good Friday Appeal.

Fourthly, together we aim to make further achievements for 
ourselves and Australia from the occasion of celebrating 40 
years of living in Australia. 

Mr Le said, “We believe that each day the Australian 
Vietnamese are living with gratitude for Australia. As 
Vietnamese we were taught “Drinking water, we remember its 
source” and as Australians we learn “Lest we forget”. We still 
remember the day each of us arrived, lost in the new land of 
Australia, but today, each of us is confident and successful in 
this beloved country, Australia. We never forget the years of 
living with so many good things in Australia - a rich democracy 
and a good land for each Australian Vietnamese person, family, 
business and the entire community to live prosperously. From 
1975 till now, we have been enjoying 40 good years in 
Australia.”

“We believe that with any positive contributions we make to 
Australia then it is we who receive positive things. We remember 
the idea that “From each apple which falls to the soil there will 
be at least two apple trees growing up.” 

“Seeing how the parts make a whole, we, the Australian 
Vietnamese, extend our gratitude towards benefactors who have 
helped us overcome hardships from Vietnam to obtain well-being 
and achievements in Australia. “Blood, sweat and tears” and 
even lives were the sacrifices needed for our meaningful, 
peaceful and prosperous living in Australia.

~ Song Ngoc

T

THANK YOU AUSTRALIA 1975 – 2015
The press conference is held to campaign for more donations to the Royal 
Children’s Hospital 



6 BẢN TIN  |   SỐ 2 - THÁNG 3 - 2015

“Chúng tôi cảm ơn nước Úc là đất nước may lành cho chúng tôi 
và con cháu chúng tôi được sống xứng đáng đời người và được 
tự do. 
“Chúng tôi mời quý vị - ông, bà, anh, chị, em người Úc - cùng mừng 
bốn mươi năm người Úc gốc Việt chúng tôi sống ở Úc Đại Lợi cách 
sung mãn thiết tha. Chúng ta vui mừng tham dự Đại Nhạc Hội “Cảm 
Ơn Nước Úc: 40 năm định cư của người Úc gốc Việt.”
Cảm Ơn Nước Úc 1975 – 2015: Người Úc gốc Việt sống với tâm 
tình biết ơn.”
Thị trưởng người Úc gốc Việt, ông Quách Nam, nói đến nước Úc 
là miền đất giàu cơ hội, với chính sách di trú của chính phủ 
Malcolm Fraser vượt lên trên chính sách ‘nước Úc da trắng” để 
đón nhận người Việt vào Úc tỵ nạn. Ông cũng nói đến câu chuyện 
nước Úc mà ông biết được và yêu mến là “chuyện tình bằng hữu, 
là chuyện nước Úc không những tử tế mà còn từ bi bác ái. Một 
nước Úc đa dạng nhưng nối kết tất cả. Một nước Úc đã mở lòng 
ra đón nhận gia đình trẻ người Việt khổ nhọc từ hệ lụy sau cuộc 
chiến tranh. Nước Úc là nơi người ta tạo lập gia đình và xây dựng 
tương lai. Nước Úc là nơi người ta có thể lớn lên, như tôi chẳng 
hạn: Tôi đã lớn lên với cái tên tức cười mà không ai có thể phát 
âm cho đúng, tôi mặc quần áo cũ mua lại, tôi đọc sách giáo khoa 
cũ mua lại và tôi trở thành thị trưởng của một thành phố lớn. 
“Có người nói ngày 30 tháng Tư năm 1975 đánh dấu “Sài gòn 
sụp đổ”. Thực sự tôi không đồng ý như vậy. Tôi cảm thấy ngày 
đó thực sự là ngày sinh của một Sàigòn mới. Một Sàigòn mới 
được dựng xây bằng máu, mồ hôi và nước mắt của người Việt tỵ 
nạn. Sàigòn đó không phải ở trên bản đồ nhưng ở trong tâm và 
trí của người Việt khắp nơi trên thế giới: Footscray, Richmond, 
Springvale, Cabramatta, Orange County, Vancouver, Paris, 
Manila và nhiều nơi khác nữa. Và hôm nay, chúng ta mừng đón 
hoa trái của 40 năm, của Sài gòn mới của chúng ta ngay trong 
tâm hồn chúng ta và ở nơi đây, Úc Đại Lợi.”
Ông Nguyễn Bon ghi khắc thêm nữa với mọi người lòng biết ơn 
của người Úc gốc Việt đối với sự lãnh đạo độc đáo của chính phủ 
Malcolm Fraser đã mở lòng đón nhận và hỗ trợ người Việt định 
cư tại Úc để người Việt có được những thành đạt tại Úc như hôm 
nay. 
Bác sĩ Phạm Phúc Nhân tán dương công cuộc vận động gây quỹ 
cho Nhà thương Royal Children’s Hospital là việc làm chính 
nghĩa và hữu ích cho cộng đồng người Úc gốc Việt. Ông nói, 
“Hơn một tháng vừa qua, nhiều thiện nguyện viên đã đem gần 
500 chiếc lon tình nghĩa đi vận động cùng khắp Victoria. 40 năm 
trước, cũng với những chiếc lon này người Úc đã vận động để 
giúp chúng ta là những thuyền nhân khốn khổ. 
“Số tiền 500.000 tới một triệu Úc kim không nhiều so với ngân 
sách y tế cả 100 tỷ hàng năm, nhưng nói lên tinh thần cao quý 
của người Việt chúng ta mà qua cuộc vận động người Úc hẳn 
thán phục tinh thần ấy.

“Tôi có một câu chuyện nhỏ: Điều trị bệnh ung thư ở Úc, tốn 
tiền triệu. Nếu ở Việt Nam, người bị bệnh ung thư không thể nào 
trả nổi! Riêng ở Úc tôi có điều trị chín bệnh nhân bị ung thư, họ 
không tốn xu nào mà vẫn sống tới năm năm.” Ân tình ấy của 
nước Úc khó ai quên được.”
Và nghệ sĩ Nam Lộc, người đến từ Hoa Kỳ để tham dự cuộc họp 
báo, giới thiệu nội dung chương trình Đại Nhạc Hội: “Cảm Ơn 
Nước Úc: 40 năm định cư của người Úc gốc Việt” có lịch trình 
diễn ra vào ngày Thứ Bảy, 25 tháng Tư tại khán phòng Crown 
Palladium, Melbourne. Chương trình đại nhạc hội này quy tụ 
nhiều nghệ sĩ ưu tú của Asia Entertainment, kết hợp với các nghệ 
sĩ người Úc gốc Việt tại Úc, diễn bày dòng sống lịch sử của 
người Việt tỵ nạn, từ những ngày di tản, đến những ngày vượt 
biển tìm tự do, những ngày sống trong trại tỵ nạn và những ngày 
thành đạt ở nước định cư.” Ông chia sẻ tâm tình rằng âm nhạc 
nghệ thuật nâng tâm hồn người, diễn bày những cảm xúc của con 
người qua từng giai đoạn lịch sử, giúp người ta nhớ quá khứ như 
những hoài niệm làm sức mạnh để sống hiện tại và tương lai 
thành đạt.
Tại cuộc họp báo, khách tham dự cũng được nghe ông Bruce 
White, Chủ tịch Hội Thương Gia Sunshine, bày tỏ cảm kích của 
ông về công cuộc cảm ơn nước Úc của người Úc gốc Việt. Ông 
cảm nhận được ý nghĩa và giá trị của công cuộc này, nên Hội 
Thương Gia Sunshine tự nguyện và hân hạnh được tiếp sức với 
người Úc gốc Việt qua những dự án của Hội như “Sunshine Phở 
Fever” và Tết Trung Thu tại Sunshine để góp thêm ngân quỹ hỗ 
trợ Nhà thương Royal Children’s Hospital. 
Buổi họp báo được tiếp nối bằng phần hỏi đáp. Nhiều đại diện 
khách dự họp đặt câu hỏi và được trả lời về mục tiêu gây quỹ từ 
thiện cho Nhà thương Royal Children’s Hospital. Khoản ngân 
quỹ công cuộc Cảm ơn Nước Úc mong ước đạt được là từ 
500.000 Úc kim trở lên, qua các lon gây quỹ Good Friday 
Appeal và qua việc vận động ân nhân bảo trợ tặng ngân quỹ cho 
Nhà thương Royal Children’s Hospital. 
Các khoản tiền quyên góp qua các lon Good Friday Appeal sẽ 
được tổng kết và gửi thẳng cho Nhà thương Royal Children’s 
Hospital. Các khoản tiền ân nhân bảo trợ tặng cho nhà Thương 
Royal Children’s Hospital được ban tổ chức chuyển thẳng cho 
Nhà thương Royal Children’s Hospital và Nhà thương sẽ gửi 
biên nhận để các ân nhân khai thuế. Có ba dạng ân nhân bảo trợ 
nhà thương Royal Children’s Hospital, gồm Ân nhân Bảo trợ 
Bạch kim đóng góp 5.000 đô la, Ân nhân Bảo trợ Vàng đóng góp 
3.000 Úc kim và Ân nhân Tùy Hỷ đóng góp ‘bao nhiêu tùy ý” 
giúp Nhà thương Royal Children’s Hospital. Tất cả các khoản 
tiền quyên góp được sẽ được công bố tại buổi Đại Nhạc Hội.
Riêng với chương trình Đại Nhạc Hội, từ khoản tiền thâu được 
qua việc bán vé, sau khi trừ đi phần chi trả các tốn phí tổ chức 
Dự án Cảm Ơn Nước Úc, phần còn lại cũng được gửi đóng góp 
thêm cho Nhà thương Royal Children’s Hospital.
Cuộc họp báo diễn ra hơn một giờ đồng hồ, từ 1 giờ đến 2 giờ 20 
chiều, đã giúp giới truyền thông và khách mời hiểu rõ mục đích 
của công cuộc Cảm Ơn Nước Úc. Mỗi người hiện diện hiểu rõ 
hơn nữa chính nghĩa của công cuộc Cảm Ơn Nước Úc để cùng 
đóng góp phần mình vào việc quảng bá cũng như có hành động 
thiết thực giúp Nhà thương Royal Children Hospital.

*
Quý bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về công cuộc “Cảm Ơn Nước 
Úc 1975 – 2015” hoặc muốn trở thành ân nhân bảo trợ Nhà 
Thương Royal Children’s Hospital, xin liên lạc với Ban Tổ Chức 
Dự Án Cảm Ơn Nước Úc: 0417 328 165 - Dũng Lê  / 0423 814 
851 - Trị Nguyễn / 0432 120 590 - Quang Hải / 0428 261 932 - 
Phong Phạm / 0421 974 937 – Đức Lê / 0477 788 868 – Kha 
Nguyễn.



7SỐ 2 - THÁNG 3 - 2015 |  BẢN TIN 

“We thank Australia for being the lucky country where we and 
our children and grand-children live with dignity and freedom.
“Join us to celebrate the forty years of the Vietnamese in 
Australia with flying colours. Join us in the ‘Thank You 
Australia: the 40th Anniversary Gala of the Vietnamese in 
Australia.’
“Thank you Australia 1975 – 2015, we, the Australian 
Vietnamese, live with gratitude.”
The mayor of Maribyrnong City, Councilor Nam Quach, an 
Australian Vietnamese, talked about Australia as the land of 
opportunities with Honourable Malcolm Fraser’s immigration 
policy that overcame the ‘white policy” to welcome the 
Vietnamese refugees. He also said the story of Australia that he 
knew and loved was one “which embodies mateship, it is an 
Australia which is not only kind, but also compassionate. An 
Australia which is richly diverse and inclusive. A country, which 
opened her heart to a young struggling Vietnamese family, 
following the aftermath of war.” 
“She is a nation where you can raise a family and build your 
future. A place where you can grow up, as I have, with a funny 
name that no-one can pronounce, wearing second hand clothes, 
reading second hand school books, and become the mayor of a 
great city. 
“Some people say that the 30th April 1975 marks the “fall of 
Saigon”. But actually I disagree. I feel it is actually the birth of a 
new Saigon.  A new Saigon that has been built through the blood, 
sweat and tears of the Vietnamese refugees. It’s not a place on a 
map, but you can find it in the hearts and minds of Vietnamese 
people all over the world:  Footscray, Richmond, Springvale, 
Cabramatta, Orange County, Vancouver, Paris, Manila… the list 
goes on. And today we can celebrate the fruits of 40th years, of our 
new Saigon, in our hearts, here in Australia.”
Mr Bon Nguyen emphasised further the Australian Vietnamese’s 
gratitude towards the wonderful leadership of Malcolm Fraser 
Administration which had opened the arms to welcome and 
support Vietnamese people to settle down in Australia so much so 
that they have had achievements today.
Dr Nhan Pham praised the campaign for donations to the Royal 
Children’s Hospital as a righteous task which is also beneficial to 
the Australian Vietnamese community. He said, “In the past 
month, many volunteer associations have been going all around 
Victoria with nearly 500 cans to collect donations. With similar 
cans 40 years ago, Australians went around to collect donations 
for us, the Boat People. We started from zero and see where we are 
now!”
“The fundraising money, no matter how much it is - whether 
$500,000 or 1 million dollars, will not be enough for the billion 
dollars health system. However, by doing this, the Vietnamese 

community will be remembered as a good example, a pure mirror 
that reflects kindness and mercy.
“There is something I want to share. Cancers can be cured in 
Australia but at a cost of millions of dollars. Now if you’re a 
cancer patient in Vietnam, ‘you can not suffer from that amount of 
money!’ I have 9 cancer patients here in Australia, they get 
financial support for their treatment and they have been living for 
5 years without having to pay a cent for medication. This is a very 
precious experience to me.”
And MC of the 40th Anniversary Gala Thank You Australia, Mr 
Nam Loc, who came from the USA, introduced the content of the 
40th Anniversary Gala – Thank You Australia: 40 years of the 
Vietnamese in Australia” scheduled on Saturday, 25th April 2015, 
at Crown Palladium, Melbourne. He said that: “The gala which 
engages talented performers of Asian Entertainment Inc. and 
Australian Vietnamese performers expresses the historic living of 
the Vietnamese refugees from the days of evacuation, to the days of 
crossing the oceans for freedom, to the days of living in refugee 
camps and the days of prosperity in settlement countries.” He 
shared his view that musical art lifts up human hearts, expressing 
human feelings through historic periods and helps humans 
resurrect nostalgia that gives them more strength to live well in the 
present and achieve further in the future.
Everyone at the press conference also heard Mr Bruce White, 
President of Sunshine Business Association, express his positive 
sentiments about the Australian Vietnamese project of “Thank You 
Australia”. He has grasped the meaning and value of the project 
and SBA, from its own accord, has supported the project by using 
its festive events such as “Food & Wine Festival” and the coming 
Mid-Autumn Festival in Sunshine to raise funds also for the Royal 
Children’s Hospital.
The press conference continued with questions and answers. Some 
attendees were curious about the fund-raising for the Royal 
Children’s Hospital. They were told that project aims to raise over 
500,000 thousand dollars via Good Friday Appeal tins in the 
Australian Vietnamese community and donation cheques from 
Australian Vietnamese benefactors for the Royal Children’s 
Hospital.
The donations made through Good Friday Appeal tins will be 
counted and sent directly to the Royal Children’s Hospital. The 
donation cheques signed by benefactors will also be sent by the 
organisers to the Royal Children’s Hospital. Benefactors have 
made Platinum donations (of five thousand Australian dollars), 
Gold donations (of three thousand Australian dollars) and ‘At your 
will’ donations (of any amount at their will). All the donations 
collected would be announced at the gala.
As with the 40th Anniversary Gala, of the amount yielding from 
ticket selling, the remaining amount after payment of the 
expenditure of implementing the project would be also sent as 
further contributions to the Royal Children’s Hospital.
The press conference which lasted over one hour, from 1:00 to 
2:20pm, helped media people and attendees grasp the objectives of 
the project Thank You Australia. Everyone has a better 
understanding of how the project is right and good so that they 
themselves can contribute to the promotion of the project and also 
make donations to the Royal Children’s Hospital.

*
For more information about the project “Thank You Australia 
1975 – 2015” or to become a benefactor supporting the Royal 
Children’s Hospital, please contact the project’s organising team: 
0417 328 165 – Dung Le / 0423 814 851 – Tri Nguyen / 0432 120 
590 - Quang Hai / 0428 261 932 - Phong Pham / 0421 974 937 – 
Duc Le.



NGÂN PHIẾU ÂN TÌNH
“Uống nước nhớ nguồn”  - “Cứ một trái táo 
rơi xuống đất, sẽ có ít nhất hai cây táo mọc lên.” 

ự án “Cảm Ơn Nước Úc: 40 năm 
định cư của người Việt tại Úc” đã 
vận hành được khoảng một tháng, 

tính từ hôm Dự án khai mạc ngày 12 
tháng Giêng 2015. Mục tiêu người Úc gốc 
Việt đóng góp ngân quỹ giúp Nhà Thương 
Royal Children’s Hospital để bày tỏ lòng 
biết ơn với nước Úc, đang được cá nhân, 
gia đình, doanh nghiệp, tổ chức người Úc 
gốc Việt tham gia. Việc ký ngân phiếu từ 
thiện giúp Nhà thương Royal Children’s 
Hospital đang diễn ra từng ngày; con số 
cá nhân người Úc gốc Việt trở thành ân 
nhân bảo trợ Nhà thương Royald 
Children’s Hospital đang tăng lên từng 
ngày. Quý Ông, Bà, Anh, Chị, Em, khi 
đọc những dòng chữ này, hẳn vui mừng vì 
nhiều người Úc gốc Việt sẵn lòng trở 
thành ân nhân bảo trợ gửi ngân quỹ giúp 
Nhà Thương Royald Children’s Hospital. 
Có Ân nhân Bạch Kim, có Ân nhân Vàng 
và cũng có Ân nhân Tùy Hỷ (1).
Xin được kể Ông, Bà, Anh, Chị, Em nghe 
tâm tình biết ơn nước Úc của một vài 
người Úc gốc Việt tại Victoria. Một doanh 
nhân (muốn được giấu tên), có doanh 
nghiệp ở Sunshine, chia sẻ, “Vợ chồng tôi 
làm ăn, hằng năm vẫn gửi tiền giúp Nhà 
thương Royal Children’s Hospital. Năm 
nay, người Việt mình có công cuộc Cảm 
Ơn Nước Úc, vợ chồng tôi rất vui được 
tham gia đóng góp. Tụi tôi không chỉ đóng 
góp ở mức Bạch Kim mà có lẽ ‘đấp bồ” 
Bạch Kim. Để tụi tôi về nhà, cuối tuần này, 
mở ống heo ra kiểm. Mỗi tuần, vợ chồng 
chúng tôi đều để dành tiền vào ống heo 
này để đến ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 
hằng năm, mở ống heo ra, đóng góp cho 
Nhà Thương Royal Children’s Hospital. 
Năm nay, chúng tôi chưa kiểm ống heo, 
chưa biết đã để dành vào đó được bao 
nhiêu rồi. Tuần này, chúng tôi kiểm xong, 
sẽ viết ngân phiếu, gửi cho ban tổ chức để 
chuyển cho nhà thương Royal Children’s 
Hospital. Xin cứ tin tôi đi, khoản tiền vợ 
chồng tôi hỗ trợ nhà thương Royal 
Children’s Hospital sẽ nhiều hơn năm 
ngàn đô la, tôi nghĩ là “đấp bồ” luôn… 
Tôi nhớ Mẹ tôi ở Việt Nam, mỗi tháng bà 
vẫn đóng góp tiền và thực phẩm giúp 
người nghèo, người bệnh, thương lắm. Tụi 
tôi cũng theo gương Mẹ, đóng góp được gì 
cho đồng loại thì chúng tôi đóng góp. 
Nhìn lại đời sống của gia đình chúng tôi ở 
nước Úc này, chúng tôi có công ăn việc 
làm, tạo được lợi nhuận, con cái khỏe 
mạnh, no đủ, học hành tới nơi tới chốn… 
Chúng tôi còn mong gì nữa? Chúng tôi 
cảm ơn Trời Đất, cảm ơn nước Úc không 
hết. Được đóng góp để giúp Nhà thương 
Royal Children’s Hospital vợ chồng tôi 

thấy vinh hạnh, thấy mình phải cảm ơn dự 
án Cảm Ơn Nước Úc tạo dịp cho chúng tôi 
đóng góp cho xã hội…”
Một doanh nhân khác (cũng muốn được 
giấu tên), biết đến Công cuộc Cảm Ơn 
Nước Úc qua lời kể của người thân thấy các 
thiện nguyện viên làm việc cho công cuộc 
Cảm Ơn Nước Úc tại Hội Chợ Tết 
Footscray hôm Chủ nhật 8.2.2015 thì hôm 
sau, thứ Hai, 9.2.2015, ông điện thoại đến 
Ban Tổ Chức, nói ông muốn đóng góp 
5.000 Úc kim cho Nhà thương Royal 
Children’s Hospital. Doanh  nhân này, có 
doanh nghiệp tại Queen Victoria’s Market, 
nói là, “Tôi rất vui đóng góp giúp Nhà 
thương Royal Children’s Hospital. Tôi nhớ 
ngày xưa mới đến Úc, tôi được nước Úc 
giúp đỡ thế nào. Tôi cũng nhớ, các con tôi, 
những ngày còn nhỏ, bị bệnh, phải vào ra 
Nhà Thương Royal Children’s Hospital 
không biết bao nhiêu lần, được chạy chữa 
năm này qua năm khác… Tôi làm việc biết 
bao năm nay, làm ra đồng tiền, nhưng tôi 
biết là theo thời gian, sẽ đến ngày tôi không 
còn nữa trên đời này, tiền bạc gì tôi cũng bỏ 
lại hết. Thành ra tôi thấy những điều các 
anh chị làm là điều tốt đẹp tôi muốn làm, 
nhưng đời sống tôi bận rộn, tôi không làm 
được. Anh chị làm công việc tốt đẹp này, tôi 
được tiếp tay và như vậy là tôi vui.” Nhân 
sự của Dự án Cảm Ơn Nước Úc xúc động, 
chân thành cảm ơn ông, cảm ơn gia đình 
ông đã chia sẻ lòng biết ơn nước Úc cách 
nhiệt thành, góp tiền giúp Nhà Thương 
Royal Children’s Hospital. Ông ký sẵn tấm 
ngân phiếu, bỏ thời gian lái xe đến gặp nhân 
sự của Dự Án để trao gởi tấm ngân phiếu. 
Đồng tiền là một dạng năng lượng được 
chuyển hóa từ việc làm việc mà thành. 
Người làm việc đầu tư tài năng, sức lực và 
thời gian vào công việc; việc đầu tư đó tạo 
ra đồng tiền, nên đồng tiền được hiểu là 
một dạng năng lượng. Chính mồ hôi nước 
mắt lao nhọc mỗi người đổ ra - qua dạng 
năng lượng - giúp tạo ra đồng tiền. Đồng 
tiền tự thân là vật có giá trị giới hạn! Khi 
đói, người đói không ăn tiền được. Khi 
khát, người khát không uống tiền được. 
Đồng tiền chỉ giúp con người trao đổi. 
Giao đồng tiền, con người nhận được 
hàng hóa hoặc dịch vụ: Trả tiền, được ăn 
phở; trả tiền, có xe; trả tiền, được đi du 
lịch... Nhưng một khi đồng tiền được 
dùng vào những việc tốt lành cao cả, đồng 
tiền lại giúp tạo nên phép lạ. Ân nhân bảo 
trợ tặng tiền, không đổi lấy thứ gì cả, chỉ 
cho không biếu không, nên phép lạ xảy ra. 
Đồng tiền từ thiện tặng cho người tỵ nạn 
mới đến Úc tạo nên phép lạ dựng lại người, 
dựng lại nhà. Đồng tiền từ thiện tặng cho xứ 

nghèo, giúp xây dựng những giếng nước 
chẳng hạn, tạo nên phép lạ cứu cả làng, cả 
xóm, cả vùng, giúp nhiều người trẻ, già, lớn, 
bé được uống nước sạch, tránh được bệnh 
tật, được khỏe mạnh hơn, làm việc giỏi hơn, 
biến đổi đời sống tốt lành hơn. Năng lượng 
đồng tiền, khi được chuyển thành tình 
thương, tạo nên muôn điều kỳ diệu lạ lùng!
Những tấm ngân phiếu các ân nhân tặng 
Nhà Thương Royal Children’s Hospital 
cũng sẽ tạo nên phép lạ hạnh phúc cho 
nhiều em nhỏ, nhiều gia đình, cả cộng đồng 
Victoria, cả nước Úc, trong đó có người Úc 
gốc Việt chúng ta. Ước mong nhiều người 
Úc gốc Việt –  là người tỵ nạn thuở nào đã 
được nhiều ân nhân giúp đỡ để ngày nay trở 
thành người an cư lạc nghiệp tại xứ Úc đất 
lành chim đậu – trở thành ân nhân giúp đỡ 
Nhà Thương Royal Children’s Hospital. 
“Uống nước nhớ nguồn” là nét văn hóa của 
người Việt. “Cứ một trái táo rơi xuống đất, 
sẽ có ít nhất hai cây táo mọc lên” là suy 
nghĩ của người Úc. Hạt giống ân tình đã 
được nhiều ân nhân ‘mãi mãi không ai biết” 
gieo trong tâm từng người Úc gốc Việt biết 
‘uống nước nhớ nguồn’, hạt giống ân tình 
ấy hẳn giúp trổ sinh gấp đôi, gấp ba những 
việc làm sâu nặng ân tình của từng người 
Úc gốc Việt hôm nay.
Thưa Ông, Bà, Anh, Chị, Em, qua công cuộc 
Người Úc gốc Việt “Cảm Ơn Nước Úc: 40 
năm định cư của người Việt  tại Úc”, Ông, 
Bà, Anh, Chị, Em có thể góp phần tạo nên 
phép lạ diệu kỳ ở đây và bây giờ. Nhà 
thương Royal Children’s Hospital luôn đón 
đợi ân tình của Ông, Bà, Anh, Chị, Em.  
Chú thích:
- Ân nhân Bảo trợ Bạch kim đóng góp 
5.000 đô la giúp Nhà thương Royald 
Children’s Hospital
- Ân nhân Bảo trợ Vàng đóng góp 3.000 
Úc kim giúp Nhà thương Royal Children’s 
Hospital.
- Ân nhân Tùy Hỷ đóng góp ‘bao nhiêu 
tùy ý” giúp Nhà thương Royal Children’s 
Hospital.
Tất cả các khoản tiền đóng góp bảo trợ 
Nhà thương Royal Children’s Hospital 
đều được Nhà thương này chứng nhận và 
cấp biên lai để khai thuế.

*
Quý bạn đọc muốn biết thêm chi tiết về 
việc trở thành ân nhân bảo trợ Nhà Thương 
Royal Children’s Hospital, xin liên lạc với 
Ban Tổ Chức Dự Án Cảm Ơn Nước Úc:  
0417 328 165 - Dũng Lê  / 0423 814 851 - 
Trị Nguyễn / 0432 120 590 - Quang Hải / 
0428 261 932 - Phong Phạm / 0421 974 
937 – Đức Lê / 0477 788 868 – Kha 
Nguyễn.

~ Đại Hữu
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THE DONATION CHEQUES

he project “Thank You Australia: 40 
years of the Vietnamese in 
Australia” has been operating for 

about one month since its launch on the 12th 
January 2015. The objective that the 
Australian Vietnamese make donations to 
the Royal Children’s Hospital to embody 
their gratitude towards Australia is being 
achieved by Australian Vietnamese 
individuals, families, businesses and 
organisations. More and more donation 
cheques to support the RCH are being 
signed. The number of Australian 
Vietnamese benefactors supporting the RCH 
is increasing. When reading these words, 
“Grandpa’, ‘grandma’, elder brother and 
sister, younger brother and sister, you must 
be excited about the fact that many 
Australian Vietnamese have opened their 
heart to become benefactors donating 
money to the RCH. They make platinum 
donations, gold or ‘at your will’ ones (1).
Let me tell you the sentiment of gratitude 
from some Australian Vietnamese people 
in Victoria. A business man in Sunshine, 
who wants to be unknown, said, “My wife 
and I are doing business, and every year 
we regularly send donations to the Royal 
Children’s Hospital. This year we, the 
Vietnamese, have the project called 
“Thank You Australia”. My wife and I are 
happy to join and make our contribution. 
We will not only make a platinum 
contribution, but probably ‘double 
platinum contributions”. On this week 
end, we go home and check with our piggy 
bank. Every week we spare some money to 
deposit into the piggy bank so that when 
the Good Friday appeal comes, we will 
open our piggy bank, get the money and 
donate it to the Royal Children’s Hospital. 
This year, as we have not checked the 
piggy bank yet, we do not know how much 
we have saved in it. This week, after 
checking the amount, we will write a 
cheque and send it to the organising team 
which will send it on to the RCH. Just 
believe me, the amount we donate to the 
RCH will be more than five thousand 
dollars, I think it could be double… I 
remember my Mother, back in Vietnam 
who always thought of the poor and the 
sick and donated money and food to help 
them each month. We follow her example, 
donating what we can to fellow human 
beings who need help. Look at our family 
in Australia! We have stable jobs and 
profits, our children are healthy, well 
looked after, studying properly… we 
cannot demand more than that. We cannot 
thank Heaven and Earth enough. We 

cannot thank Australia enough. When we 
donate to the RCH my wife and I feel it’s 
an honour. We also thank the “Thank You 
Australia” project for helping us make 
contributions to society…”
Another business person, who also wants 
to be unnamed, learned about the “Thank 
You Australia” project from his relatives 
who met project volunteers campaigning 
for donations at the Lunar New Year 
Festival in Footscray on Sunday, 8th 
February 2015. He telephoned the 
organising team on the following day, 
Monday, 9th February 2015, to tell them 
about his donation of five thousand 
dollars to the RCH. The business person 
with his business at Queen’s Victoria 
Market, said, “I’m very happy to make 
some contributions to the RCH. I still 
remember in the past how I was supported 
by the Australian people. I also remember 
how many times my children, because of 
sickness, had to get in and get out of the 
RCH and they were treated year after 
year at the hospital… I have been working 
for many years, I make money but I know 
that in due course of time there will come 
the day I leave this life and I have to leave 
all what I have. That helps me understand 
what you are doing is good. I also would 
like to do it myself, but I’m so busy, I 
cannot do it. Since you are doing good 
things for which I can give a hand; this 
makes me happy.” He had driven to meet 
the organising team and handed the 
already-signed 5,000 dollar cheque. A 
member of the “Thank You Australia” 
organising team sincerely thanked him 
and his family for his enthusiastic and 
grateful donations to the RCH. 
Money can be understood as a form of 
energy created from working. The 
workers invest skills, force and time into 
their work. That investment yields money 
and that is why money can be understood 
as a form of energy. It is the sweats and 
tears of labour - energy - each person 
sheds that helps create money. Money 
itself has a relative value. When hungry, 
the hungry person cannot eat money. 
When thirsty, the thirsty person cannot 
drink money. Money can only help people 
exchange it for what they need. In 
exchange for money, people receive 
goods or services. When they spend 
money they can eat Pho, or buy cars, or 
they can travel… However when money 
is used for noble causes, it can help create 
miracles. When benefactors give money 
away, not exchanging it for anything but 

just giving it away, then miracles come 
into being.
Charity money given to newly-arrived 
refugees in Australia helped create 
miracles by reviving people and 
rebuilding families. Donations made to 
poor countries, say to build wells, create 
miracles saving the whole village, the 
whole region, helping the young and the 
old to drink clean water, avoiding 
diseases, being healthy, working well and 
changing lives for the better. The energy 
of money when transformed into the 
energy of love can make miracles. 
Donation cheques made to the RCH will 
also create miracles of happiness for 
many children, families, the whole 
Victorian community, the whole Australia 
of which we, the Australian Vietnamese, 
are a part. It is expected that many 
Australian Vietnamese people – 
ex-refugees being help by many 
benefactors to become prosperous people 
nowadays – will become benefactors to 
support the RCH. “Drinking water, we 
remember its source” is a Vietnamese 
cultural proverb. “From each apple which 
falls to the soil there will be at least two 
apple trees growing up” is an Australian 
way of thinking. The seeds of compassion 
have been sown by many benefactors who 
are forever ‘unknown” in the heart of each 
Australian Vietnamese person today and 
they can grow into trees that yield double 
or triple fruits of compassion.
 “Grandpa”, “Grandma”, elder brother 
and sister, younger brother and sister, with 
the project “Thank You Australia: 40 
years of the Vietnamese in Australia”, you 
can make contributions to create miracles 
here and now. The Royal Children’s 
Hospital is always there, waiting for your 
compassionate donations.
Notes:
(1) Platinum donation is made up of 5,000 
dollars; Gold donation, 3,000 dollars and 
‘At your will donation” is any amount 
given by the benefactor. All the donations 
will be issued with tax-deductible receipts 
from the Royal Children’s Hospital.

*
For more information on how to become a 
benefactor supporting the Royal 
Children’s Hospital, please contact the 
“Thank You Australia” organising team: 
0417 328 165 - Dung Le / 0423 814 851 - 
Tri Nguyen / 0432 120 590 - Quang Hai / 
0428 261 932 - Phong Pham / 0421 974 
937 - Duc Le.

~ Dai Huu

T

‘Drinking water, we remember its source.’ – ‘From 
each apple which falls to the soil there will be at 
least two apple trees growing up.’ 



Dự án Cảm Ơn Nước Úc: 40 năm định cư của người Úc gốc Việt có bốn mục đích: 

1. Cảm ơn:  Người Úc gốc Việt cảm ơn nước Úc vì 40 năm định cư tại Úc.

2. Mừng vui:  Người Úc gốc Việt mừng vui vì an cư lạc nghiệp tại Úc – Đại Nhạc Hội

3. Đóng góp:  Người Úc gốc Việt, tỏ lòng biết ơn nước Úc, góp ngân quỹ cho Nhà thương Royal Children’s Hospital.

4. Thành đạt tương lai: Người Úc gốc Việt tạo thêm thành đạt cho mình và nước Úc.

Để thể hiện lòng biết ơn của người Úc gốc Việt đối với nước Úc, Ban Tổ Chức Dự Án hân hạnh mời gọi lòng hảo tâm của quý Ân 
Nhân Bảo Trợ rộng tay đóng góp cho hai mục tiêu từ thiện xã hội:

Nhiều Ân Nhân Bảo Trợ Bạch Kim và Vàng hỗ trợ Nhà Thương Royal Children’s Hospital trong chương trình Good 
Friday Appeal năm 2015. Ngân quỹ bảo trợ được Ân Nhân Bảo Trợ gửi thẳng cho Nhà Thương Royal Children’s Hospital.

1. Ân Nhân Bảo Trợ Bạch Kim:  $5,000 (năm ngàn Úc kim)

2. Ân Nhân Bảo trợ Vàng:  $3,000 (ba ngàn Úc kim)

3.  Ân Nhân Bảo Trợ ‘Tùy Hỷ’ (Khoản tiền ‘tùy hỷ’)  

Xin Quý Vị rộng tay bảo trợ và xin chân thành cảm ơn Quý Vị.

Ban Tổ chức Dự Án, ‘CẢM ƠN NƯỚC ÚC: 40 NĂM ĐỊNH CƯ CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI ÚC’

* 

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ BẢO TRỢ
9 quyền lợi xin được gửi đến quý Ân Nhân Bảo Trợ Bạch Kim, Vàng &

‘Tùy Hỷ’ để tỏ lòng biết ơn
1. Chứng thực ghi ơn bảo trợ và biên nhận của Nhà Thương Royal Children’s Hospital.

2. Lòng hảo tâm, Logo, danh tính của quý Ân Nhân Bảo Trợ được ghi nhận trên các phương tiện truyền thông tiếng Việt tại Úc: 
Báo in, Radio, Truyền hình & Internet.

3. Logo của quý Ân Nhân Bảo Trợ được giới thiệu trên các Poster, Banner vận hành Dự Án và các báo in vận động cho Dự án 
(ASTCO, Nhân Quyền, Việt News, Việt Luận…).

4. Logo của quý Ân Nhân Bảo Trợ được giới thiệu trên Tạp Chí “Cảm Ơn Nước Úc: 40 năm định cư của người Úc gốc Việt” – 
song ngữ Anh & Việt, được phát hành từ 5.000 đến 10.000 ấn bản mỗi tháng trong năm 2015.

5. Logo của quý Ân Nhân Bảo Trợ được giới thiệu tại các quầy tiếp thi của Dự Án tại tất cả các Hội Chợ Tết (do các Hội Thương 
Gia và Cộng đồng người Việt tổ chức) tại Victoria và Hội Chợ Tết (do các Chùa tổ chức) dịp Tết Ất Mùi 2015.

6. Quý Ân Nhân Bảo Trợ được tham dự Cuộc Họp Báo: ‘Cảm Ơn Nước Úc: Đại nhạc Hội mừng 40 năm định cư của người Úc 
gốc Việt’ tổ chức ngày Chủ Nhật, 22 tháng Hai 2015 tại Crown Resorts.

7. Quý Ân Nhân Bảo Trợ được tham dự sự kiện “Red Carpet” – ghi nhận sự bảo trợ, chụp hình lưu niệm cùng các nhân vật quan 
trọng tại Úc – tổ chức trước thời điểm Đại Nhạc Hội – tại Crown Resorts, đúng 6 giờ chiều, Thứ Bảy, 25 tháng Tư 2015.

8. Quý Ân Nhân Bảo Trợ nhận được hai vé VIP thưởng thức Đại Nhạc Hội tại Khán phòng Palladium, Crown Resorts, bắt đầu lúc 
7 giờ 30 tối,  Thứ Bảy, 25 tháng Tư 2015.

9. Quyền lợi dành riêng cho Nhà Bảo Trợ Bạch Kim (*): Dự buổi tiệc VIP cùng với những nhân vật quan trọng, nổi tiếng tại Úc 
sau chương trình ‘Red Carpet’ [(*) Do điều kiện không gian của sảnh phòng buổi tiệc có chỗ ngồi giới hạn, nên Ban Tổ Chức 
không thể sắp xếp bữa tiệc đông khách dự hơn được].

ÂN NHÂN BẢO TRỢ 
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Quyết định của Ân Nhân Bảo Trợ

Ngày ………….. Tháng …….……  2015

1. Tôi đồng ý tham gia “Good Friday Appeal”, hỗ trợ Nhà Thương 

    Royal Children’s Hospital, bằng việc làm (√):  

    Nhà Bảo Trợ Bạch Kim □   Nhà Bảo Trợ Vàng □ 

    (tặng 5.000 Úc kim)    (tặng 3.000 Úc kim)

    Nhà Bảo Trợ “tùy hỷ” □     (khoản tiền là: ……………………….…………. Úc kim)

2. Tôi đồng ý nhận đặt lon gây quỹ “Good Friday Appeal” tại cơ sở doanh 

    nghiệp/ tổ chức của tôi để gây quỹ hỗ trợ Nhà Thương Children’s Hospital. □ 

   Số lượng lon tôi nhận là: ………………………………………………………………………...…………………….............  

- Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức bảo trợ: …………………………………………...…….…………………..........................……

- Email, số điện thoại hoặc địa chỉ của nhà Bảo Trợ: ................................................……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

- Tên và chữ ký của Nhà Bảo Trợ: ………………….……………………….…………………………….......................………

- Quý Ân Nhân Bảo Trợ ký Cheque, Bank 
Cheque hoặc Money Order để bảo trợ Nhà 
thương Nhi Đồng Hoàng Gia, xin ghi tên 
tiếng Anh của cơ quan này là: Melbourne 
Royal Children’s Hospital. 

- Quý Ân Nhân Bảo Trợ gửi Cheque, Bank 
Cheque hoặc Money Order bằng đường 
bưu điện, xin vui lòng gửi về Công ty Kế 
Toán ADV – Địa chỉ là: ADV Account-
ants, PO Box 707, Sunshine, VIC 3020.

- ADV Accountants là công ty kế toán độc 
lập, có nhiệm vụ thâu nhận, kiểm soát và 
lập hồ sơ sổ sách tài chính của Dự Án Cảm 
Ơn Nước Úc và thêm một công ty kế toán 
độc lập khác có nhiệm vụ kiểm lại 
(auditor) toàn bộ vấn đề tài chính để bảo 
đảm sự minh bạch tài chính của Dự Án 
Cảm Ơn Nước Úc.  Tất cả các Cheque, 
Bank Cheque và Money được thâu nhận, 
tổng kết và gửi chung một lần trong một 
buổi lễ để trao gửi cho Melbourne Royal 
Children’s Hospital. 

N.B. Ân Nhân Bảo Trợ giữ một bản và nhân sự vận động 
bảo trợ lưu một bản vào bộ văn bản Ân Nhân Bảo Trợ.
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ưới đây là tâm tình Bác sĩ Phạm Phúc Nhân chia sẻ 
trong buổi họp báo “Cảm Ơn Nước Úc 1975 – 2015: 40 
năm định cư của người Việt tại Úc”, tổ chức tại Groove 

Reception, Crown Entertainment Complex, hôm Chủ Nhật, 22 
tháng Hai. Tâm tình của bác sĩ Phạm Phúc Nhân hy vọng khi 
được chia sẻ, sẽ được nhân rộng thêm lên,  tạo thành kiến thức 
và hành động cộng thông của nhiều người Úc gốc Việt tỏ lòng 
biết ơn đối với nước Úc và đóng góp ngân quỹ giúp Nhà thương 
Royal Children’s Hospital.

***

22.02.2015

Kính thưa toàn thể quan khách và đồng hương người Việt tại 
Victoria,

Người Việt chúng ta đã sống ở nước Úc 40 năm, một chặng 
đường dài thành tựu qua cả đời con cháu. Chúng ta rất may mắn 
được người dân và chính phủ Úc cưu mang và đối xử nhân đạo 
từ ngày chúng ta mới bước chân đến Úc. Chúng ta có cuộc sống 
tốt đẹp nhất so với các đồng hương khác đang sống tại các nước 
khác trên toàn thế giới: đời sống sung túc, y tế tốt đẹp.

Người Việt có truyền thống ‘Uống nước nhớ nguồn” – “Ăn trái 
nhớ kẻ trồng cây”. Chúng ta làm gì để trả ơn nước Úc?

Hơn một tháng vừa qua, nhiều thiện nguyện viên đã đem gần 500 
chiếc lon tình nghĩa đi vận động cùng khắp Victoria. Bốn mươi 
năm trước, những chiếc lon này người Úc cũng đã dùng vận 
động để giúp chúng ta là những thuyền nhân khốn khổ. 

Bản thân tôi, đại diện Hội Y Nha Dược và Giáo Hội Phật Giáo 
Chùa Quang Minh, cũng đã đi vận động và được các đồng 
nghiệp cũng như đồng hương hưởng ứng.

Đồng tiền góp vào các lon tình nghĩa, đóng góp của các nhà bảo 
trợ sẽ được giao trực tiếp đến Nhà thương Royal Children’s 
Hospital để xây dựng cơ sở, đầu tư vào các dụng cụ tiên tiến, 

nghiên cứu khoa học để cứu giúp trẻ em, con cháu chúng ta và trẻ 
em nghèo từ các nước khác.

Ý nghĩa của những đóng góp ngân quỹ ấy càng được nhân lên 
gấp trăm lần, vừa trả ơn nước Úc, vừa đóng góp từ thiện cứu 
người. Hạnh phúc này đúng theo lời dạy của Chúa, của Phật, của 
tổ tiên Việt Nam là ‘báo ân và làm việc phước thiện.”

Chúng ta sẽ mãi sống trong niềm tự hào, được người dân Úc và 
các sắc dân khác quý trọng, cũng như làm gương tốt cho con 
cháu chúng ta.

Số tiền 500.000 tới một triệu Úc kim không nhiều so với ngân 
sách y tế cả 100 tỷ hàng năm, nhưng nói lên tinh thần cao quý của 
người Việt chúng ta mà qua cuộc vận động người Úc hẳn thán 
phục tinh thần ấy.

Tôi có một câu chuyện nhỏ: Điều trị bệnh ung thư ở Úc, tốn tiền 
triệu. Nếu ở Việt Nam, người bị bệnh ung thư không thể nào trả 
nổi! Riêng ở Úc tôi có điều trị chín bệnh nhân bị ung thư, họ 
không tốn xu nào mà vẫn sống tới năm năm.” Ân tình ấy của 
nước Úc khó ai quên được.

Một lần nữa xin cảm ơn các quan khách và đồng hương người 
Việt đã phát động phong trào đền ơn nước Úc. Đây là điều vinh 
dự và tự hào của người Việt Nam đối với người Úc và các cộng 
đồng dân tộc khác.

Trân trọng kính chào.

*

Quý bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về công cuộc “Cảm Ơn Nước 
Úc 1975 – 2015” hoặc muốn trở thành ân nhân bảo trợ Nhà 
Thương Royal Children’s Hospital, xin liên lạc với Ban Tổ Chức 
Dự Án Cảm Ơn Nước Úc: 0417 328 165 - Dũng Lê  / 0423 814 
851 - Trị Nguyễn / 0432 120 590 - Quang Hải / 0428 261 932 - 
Phong Phạm / 0421 974 937 – Đức Lê / 0477 788 868 – Kha 
Nguyễn.

~ Dr Phạm Phúc Nhân

D

CHÚNG TA LÀM GÌ ĐỂ TRẢ ƠN NƯỚC ÚC?
“Điều trị bệnh ung thư ở Úc, tốn tiền triệu. Nếu ở Việt Nam, người bị bệnh ung thư 
không thể nào trả nổi!”
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irst of all, I would like to say hello to all guests and all 
Vietnamese people here.

It has been 40 years in the history of Vietnamese Immi-
grants in Australia. Throughout those years, the Vietnamese 
community has been acknowledged with many achievements. 
Our young generation is doing an excellent job in introducing 
our background to the world. We are very lucky to be sponsored 
by the Australian Government and be supported wholeheartedly 
by the Australian citizens since our first steps to Australia.

Compared to other Vietnamese immigrants in other parts of the 
world, we are very lucky to live in the most liveable country with 
excellent facilities: Medical & Healthcare Systems, modern 
lifestyle… It’s a Vietnamese custom that when ‘drinking water, 
we should remember its source’. Therefore, we should do some-
thing to show our gratitude to Australia.

In the past month, many volunteer associations have been going 
all around Victoria with nearly 500 cans to collect donations. 
With similar cans 40 years ago, Australians went around to 
collect donations for us, the Boat People. We started from zero 
and see where we are now!

I, as a representative of the Australian Vietnamese Health Profes-
sionals Association of Victoria and also a representative of 
Quang Minh Temple, have been going around collecting and 
have received a lot of support from my colleagues and from the 
Vietnamese community…

All the funding money will be handed directly to the Royal 
Children’s Hospital for increasing the useable area, for buying 

equipment and for further research. As we all know, the Royal 
Children’s Hospital helps our children and other children who 
come from all over the world. 

The meaning of the fundraising does not stop at showing 
gratitude to Australia, it also includes showing humaneness. This 
is a true blessing for us and for human beings.

The fundraising money, no matter how much it is - whether 
$500,000 or 1 million dollars, will not be enough for the billion 
dollars health system. However, by doing this, the Vietnamese 
community will be remembered as a good example, a pure 
mirror that reflects kindness and mercy.

There is something I want to share. Cancers can be cured in 
Australia but at a cost of millions of dollars. Now if you’re a 
cancer patient in Vietnam, ‘you can not suffer from that amount 
of money!’ I have 9 cancer patients here in Australia, they get 
financial support for their treatment and they have been living 
for 5 years without having to pay a cent for medication. This is a 
very precious experience to me.

Once again, I would like to say thank you to all the guests and to 
the Vietnamese who have been by our sides during the campaign. 

This is a privilege and a source of pride for all of us here.

Thank you.

~ Dr Nhan Pham

F

WHAT CAN WE DO TO SHOW
OUR GRATITUDE FOR AUSTRALIA?
“I have 9 cancer patients here in Australia, they get financial support for their treatment 
and they have been living for 5 years without having to pay a cent for medication. This is a 
very precious experience to me.”



i giàu trí tưởng tượng, đặt mình làm chiếc lon gây quỹ 
Thứ Sáu Tuần Thánh (Good Friday Appeal) qua Công 
cuộc Cảm Ơn Nước Úc của người Úc gốc Việt, có thể 

hiểu rõ thân phận của chiếc lon gây quỹ giờ này ra sao.
“Một con én không làm nên mùa xuân”, một chiếc lon gây quỹ 
được người Úc gốc Việt bỏ tiền đồng vào để trợ giúp Nhà thương 
Royal Children’s Hospital có lẽ sẽ tạo nên khoản tiền “thấy 
thương”. Tối đa vài trăm đô la tiền đồng thì chiếc lon đầy và 
khoản tiền từ một chiếc lon như vậy khác nào hạt muối bỏ biển! 
Nhưng thưa không, không phải vậy! Nhớ lời tổ tiên Việt, “Một 
cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, ban tổ 
chức Dự án Cảm Ơn Nước Úc, phối hợp với Nhà thương Royal 
Children’s Hospital, cùng với Cộng đồng người Việt, đang huy 
động hàng trăm  chiếc lon như vậy. Các thiện nguyện viên, các 
chủ nhân doanh nghiệp, các vị lãnh đạo các tổ chức, trường học 
đang chung sức coi sóc các lon Good Friday Appeal tại khắp các 
phố thị có đông người Úc gốc Việt trên toàn cõi Victoria.
Công cuộc Cảm Ơn Nước Úc đang làm việc với khoảng 500 chiếc 
lon gây quỹ “Good Friday Appeal” và mong ước mỗi cá nhân, 
mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp, mỗi tổ chức, đoàn thể người Úc 
gốc Việt bỏ vào một trong những chiếc lon ấy vài đô la thôi thì 
trong vòng khoảng ba tháng, từ ngày khai mạc Công cuộc Cảm 
Ơn Nước Úc (tháng Giêng) cho đến hai tuần lễ trước ngày Thứ 
Sáu Tuần Thánh (tháng Tư), người Úc gốc Việt tại Victoria sẽ tạo 
được khoản tiền kha khá, góp phần tạo nên phép lạ tình thương 
đối với xã hội nói chung và Nhà thương Royal Children’s Hospital 
nói riêng. 
Ước muốn của người Úc gốc Việt thể hiện lòng biết ơn nước Úc 
bằng việc làm cụ thể giúp Nhà thương Royal Children’s Hospital 
có trở thành sự thật hay không? Việc này tùy thuộc vào tâm lòng 
của từng người Úc gốc Việt, từ em bé đến người cao tuổi, từng gia 
đình, từng doanh nghiệp và từng tổ chức người Úc gốc Việt!
Thưa Ông, Bà, Anh, Chị, Em, hiện tại 500 chiếc lon gây quỹ Good 
Friday Appeal đã có mặt tại nhiều doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức 
của người Úc gốc Việt tại Victoria. Xin Ông, Bà, Anh, Chị, Em 
nhanh tay làm đầy những chiếc lon này để thể hiện lòng biết ơn 
đối với nước Úc, và cùng với cộng đồng nước Úc, giúp ngân quỹ 
cho Nhà thương Royal Children’s Hospital. Là người Úc gốc Việt, 
Ông, Bà, Anh, Chị, Em đang cùng với cả cộng đồng mình mừng 
40 năm an cư lạc nghiệp tại Úc. Mỗi khi an vui đi phố, đi mua 
sắm, đi học, đi làm… và thấy những chiếc lon “Good Friday 
Appeal”, xin Ông, Bà, Anh, Chị, Em mở lòng cho tiền vào đó – 
tiền đồng đã quý, tiền giấy càng tuyệt vời – để giúp đỡ chính trẻ 
em của nước Úc, quê hương mới nhưng giàu ân nghĩa với mỗi 
chúng ta.
Cho đến hôm nay, 500 chiếc lon gây quỹ Good Friday Appeal, mà 
Công cuộc Cảm Ơn Nước Úc đang có trách nhiệm chăm sóc, đang 
sống giữa những nơi có đông người Úc gốc Việt sinh hoạt, tại các 
cửa tiệm, trường học, chùa chiền, nhà thờ… từ trung tâm CBD 
Melbourne, sang các vùng Đông, Tây, Nam, Bắc Melbourne. 
Nhiều lon đã đầy, đã được thâu về và lon mới được đặt thêm vào. 
Nhiều lon sắp đầy và cũng có cả những lon mới đặt. 
Có một chuyện không vui nho nhỏ là hai chiếc lon gây quỹ Good 
Friday Appeal đã vĩnh viễn ra đi! Quý Ông, Bà, Anh, Chị, Em biết 
sao không? Thưa là, đã có người quá khổ - chạy vào cửa tiệm do 
người Úc gốc Việt làm chủ ở trung tâm thành phố Melbourne - 
‘bắt cóc’ chiếc lon Good Friday Appeal và ôm lon bỏ chạy. Làm 
chiếc lon gây quỹ không thôi cũng gặp thử thách! Nhưng không 
sao: Các chủ nhân doanh nghiệp đã có biện pháp bảo vệ chiếc lon 

gây quỹ Good Friday Appeal bằng cách dùng dây đủ loại để cột 
lon vào một chỗ nào đó chắc chắn, hy vọng ngăn ngừa được 
chuyện chiếc lon nhỏ bé bị người quá khổ ‘bắt cóc’. 
Quả là chuyện gì cũng có hai mặt: Có ngày có đêm; có mưa có 
nắng; có buồn có vui, có mất có được. Công cuộc Cảm Ơn Nước 
Úc, gây quỹ từ thiện cho nhà thương Royal Children’s Hospital 
được cái vui, cái được là trong số 500 lon gây quỹ, chỉ hai “em 
lon” bị ‘bắt cóc” mà thôi. Cứ nhìn vào mặt tích cực để luôn hóa 
giải mọi thách đố cuộc đời và thấy cuộc đời luôn tuyệt đẹp: Có 
đến 498 lon an toàn khỏe mạnh, nặng thêm với tiền từ thiện người 
Úc gốc Việt – có cả người Úc nữa – góp vào! Chỉ hai lon bị “mất 
tích’. Thôi thì người ‘bắt cóc’ lon cũng bớt khổ được vài giờ đồng 
hồ vậy! Sao cũng tốt đẹp!
Thưa Ông, Bà, Anh, Chị, Em, những chiếc lon gây quỹ giúp Nhà 
Thương Royal Children’s Hospital đã đến trong cuộc đời chúng 
ta, đón đợi mỗi chúng ta góp tay tạo nên phép lạ. Mỗi người góp 
một vài đô la để cùng tạo nên khoản tiền vài trăm ngàn đô la chẳng 
phải là phép lạ hay sao?  Xin mời Ông, Bà, Anh, Chị, Em nghĩ đến 
những thành đạt của chính mình, người thân của mình, gia đình 
của mình để luôn nhanh tay bỏ chút tiền vào chiếc lon gây quỹ 
Good Friday Appeal, giúp Nhà thương Royal Children’s Hospital, 
để thực hiện phép lạ “Cho là Nhận!” Đúng vậy, mỗi đồng tiền cho 
vào lon Good Friday Appeal gọi là để giúp cho Nhà thương Royal 
Children’s Hospital nhưng thực sự khi nghĩ ngợi bằng chính cái 
tâm, mỗi người chúng ta sẽ hiểu được rằng mỗi người đóng góp 
đã, đang và sẽ giúp cho con em, cháu chắt của mình và biết bao 
nhiêu người khác nhận được nhiều hơn từ săn sóc yêu thương của 
bác sĩ, của y tá ở Nhà thương Royal Children’s Hospital. 
Ông, Bà, Anh, Chị, Em ơi, chiếc lon gây quỹ Good Friday Appeal 
tuy vô tri vô giác nhưng đang được gửi gắm tâm tình biết ơn của 
người Úc gốc Việt. Và những chiếc lon ấy đang đón đợi chính 
Ông, Bà, Anh, Chị, Em tặng tiền vào đó để tạo nên phép lạ!
Nguồn:
Thư viện / Dự Án: Cảm Ơn Nước Úc: 40 năm định cư của người 
Việt tại Úc (1975 – 2015).

* 
Quý bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về công cuộc “Cảm Ơn Nước 
Úc 1975 – 2015” hoặc muốn trở thành ân nhân bảo trợ Nhà 
Thương Royal Children’s Hospital, xin liên lạc với Ban Tổ Chức 
Dự Án Cảm Ơn Nước Úc: 0417 328 165 - Dũng Lê  / 0423 814 
851 - Trị Nguyễn / 0432 120 590 - Quang Hải / 0428 261 932 - 
Phong Phạm / 0421 974 937 – Đức Lê / 0477 788 868 – Kha 
Nguyễn.

~ Đại Hữu

A

CHIẾC LON ÂN NGHĨA
Hàng trăm lon đã đầy, hàng trăm lon sắp đầy 
và chỉ hai lon ‘hy sinh’…
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Tâm Tình
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ith imagination, anyone can think of the role of the 
Good Friday Appeal tin in the project ‘Thank You 
Australia: 40 years of the Vietnamese in Australia’ 

and understand its destiny so far.

‘One swallow will not make spring”. One solitary Good Friday 
Appeal tin, for the Australian Vietnamese to fill with donations, 
will probably get a ‘poor’ amount of money for the Royal 
Children’s Hospital. At most it will get full with a few hundred 
dollars and such an amount will be like a drop of water in the 
ocean. But it is not simple like that! Realising the strength of 
cooperation, the “Thank You Australia” project team in 
cooperation with the Royal Children’s Hospital and the 
Vietnamese Community Association are using hundreds of 
Good Friday Appeal tins to seek for donations. Volunteers, 
business owners and leaders of organisation are working with 
Good Friday Appeal tins in Victorian suburbs with many 
Vietnamese Australians.

With about 500 hundred Good Friday Appeal tins, the project 
team expect Australian Vietnamese people, families, businesses, 
organisations to donate a few dollars each into the tins and as a 
result, within a few months, the Australian Vietnamese together 
will create a miracle by raising a copious amount of donations 
for society in general and the Royal Children’s Hospital in 
particular.

Will the wish of the Australian Vietnamese to embody gratitude 
towards Australia with donations to the Royal Children’s 
Hospital be realised? This relies on the heart of each person, 
from children to adults, in each Australian Vietnamese family, 
business and organisation.

At the moment, 500 Good Friday Appeal tins are set at many 
Australian Vietnamese businesses and organisations. Can you 
please be quick to fill up the tins with thankful donations to 
support the Royal Children’s Hospital? As Australian 
Vietnamese, you are celebrating, together with the whole 
community, 40 years of living in Australia. Each time you go to 
work, to school,  to shop or to play and see the Good Friday 
Appeal tins, please open your heart and put money into the tins 
– either coins or notes are wonderful - to help the very children 
of Australia, our second country, new but endearing to each of 
us.

By today, 500 Good Friday Appeal tins have been set in shops 
and temples from CBD Melbourne to suburbs with many 
Australian Vietnamese people in the East, West, South and 
North Melbourne. Hundreds of tins which were filled with 
donations have been collected and replaced with fresh empty 
tins. Hundred of others are nearly full and fresh ones have been 
newly set. 

There was one sad little event: two Good Friday Appeal tins 
have gone forever! Guess what? A couple of needy people came 
into the shops in CBD Melbourne, ‘abducted’ two tins and ran 
away. How come a fund-raising tin also has its challenges? No 

worry: Business owners have a way to protect the tin; they use 
different types of string to tie the tin onto something solid, 
hoping the little tin can be protected from poor ‘abductors’.

Indeed there are always two sides to everything: day and night, 
rainy day and sunny day, joy and sorrow, winning and losing. 
The positive aspect from the point-of-view of the “Thank You 
Australia” project is that only two tins were ‘abducted’. Let’s 
look on the bright side to overcome our challenges in life, which 
is always wonderful in itself. There are 498 tins which are doing 
well and are heavier each day with donations made by 
Australian Vietnamese and also Australian people. Only two tins 
are ‘missing in action”. Come what may the “abductors” have 
lessened their suffering for a few hours! Everything is fine. 

‘Grandpa’, ‘grandma’, elder brother and sister, younger brother 
and sister, the tins to raise funds for the RCH have come into our 
lives, waiting for each of us to give a hand to create miracles. 
Can not the fact that a couple of dollars from each person add 
together to create the amount a few hundred thousand dollar be 
a miracle? You are invited to think of your own achievements 
and those of your beloved people and your families and then 
eager to add some money into Good Friday Appeal tins to 
support the RCH as well as to create the miracle of giving being 
receiving. Yes, each dollar dropped into the Good Friday Appeal 
tins does support the RCH. But in addition we can understand 
that each contributor will help either their own children and 
grandchildren or many other good people to receive love and 
care from the doctors and nurses at the RCH.

‘Grandpa’, ‘grandma’, elder brother and sister, younger brother 
and sister! Remember that no matter how the Good Friday 
Appeal Tins look or sound, they are symbols of gratitude from 
the Australian Vietnamese people. They are waiting for you to 
fill them up so that miracles can happen.

*

For more information about how to become a benefactor 
supporting the Royal Children’s Hospital, please contact the 
“Thank You Australia” organising team: 0417 328 165 – Dung 
Le / 0423 814 851 – Tri Nguyen / 0432 120 590 - Quang Hai / 
0428 261 932 - Phong Pham / 0421 974 937 – Duc Le.

~ Dai Huu

W

OF THE COMPASSION TIN
Hundreds of tins are full, hundreds of others 
about to be full and only two were “sacrificed”…

The Story 
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ảm Ơn Nước Úc: 40 năm 
định cư của người Việt tại 
Úc” là tư tưởng đẹp, chính 

nghĩa và hứa hẹn mang lại nhiều hoa 
thơm trái lành cho cộng đồng người Úc 
gốc Việt. 
Tư tưởng dẫn đạo hành động, chỉ rõ điểm 
đến cho mọi việc lớn, nhỏ ở đời. Mơ ước 
của con người bay được như chim từng 
được thể hiện qua nhiều nền văn hóa trải 
dài theo lịch sử con người. Ở Trung Đông, 
có chiếc thảm thần thể hiện ước mơ… bay. 
Ở các nước Âu, Mỹ, Á châu, có bà tiên 
lành hay dữ, có “Tề thiên đại thánh” cũng 
thể hiện ước mơ… bay. Nhưng ước mơ đó 
lại chính là ý tưởng ‘hạt mầm’ để mãi đến 
đầu thế kỷ 20, năm 1903, hai anh em 
Wilbur và Orville Wrights mới chế tạo 
thành công chiếc máy bay đầu tiên và để 
ngày nay nhân loại du hành khắp địa cầu 
bằng máy bay siêu âm.
Tư tưởng dẫn đạo hành động: Người Việt 
gìn giữ được quê cha đất tổ, dẫu phải chịu 
gần ngàn năm Bắc thuộc, bởi có tư tưởng 
dẫn đường như của danh tướng Lý 
Thường Kiệt, “Nam Quốc sơn hà Nam Đế 
cư…”. Và cũng vậy, dân tộc Do Thái, mất 
quê hương, lưu lạc khắp địa cầu gần hai 
ngàn năm, đã dựng lại quê hương nhờ tư 
tưởng của Theodore Herzl là “Cần phải 
xây dựng nước Do Thái” và người Do 
Thái khắp nơi chào nhau “Shalom: Sang 
năm, ta về Do Thái’ để rồi ngày 14 tháng 
Năm 1948, quốc gia Do Thái được lập 
nên và sống mạnh.
Dự án “Cảm Ơn Nước Úc 1975 - 2015: 40 
năm định cư của người Việt tại Úc” có thể 
nói là khởi đầu của nhiều điều tốt đẹp bắt 
nguồn từ 4 ý tưởng (và là mục tiêu của dự 
án Cảm Ơn Nước Úc): 1. Cảm Ơn – 2. 
Mừng Vui – 3. Đóng góp & 4. Thành đạt 
tương lai.  Xin được hân hạnh ghi nhận và 
giới thiệu ý tưởng của nhiều người về dự 
án Cảm Ơn Nước Úc 1975 – 2015; những 
ý tưởng này có khả năng tiên báo những 
thành quả tốt lành người Việt tại Úc nói 

riêng - và cũng có thể nói của người Việt 
khắp thế giới nói chung – sẽ tiếp tục đạt 
được theo dòng thời gian.
1. Ý TƯỞNG CẢM ƠN
Người Úc gốc Việt cảm ơn nước Úc vì 40 
năm định cư tại Úc.

- Ông Lê Dũng, Giám đốc dự án “Cảm 
Ơn Nước Úc 1975 – 2015”:
“‘Uống nước, nhớ nguồn’ – ‘Sợ chúng ta 
quên’. Đã 40 năm, bắt đầu từ năm 1975 
khi biết bao làn sóng người Việt tầm trú, 
qua các trại tỵ nạn do Cao Ủy Tỵ Nạn 
Liên Hiệp quốc chăm sóc, đến được Úc 
Đại Lợi. Từ 1975 đến 2015, phép lạ đã 
xảy ra: Người Việt tầm trú đã trở thành 
những người Úc gốc Việt an cư lạc 
nghiệp. Chúng ta cảm Ơn Nước Úc vì 
phép lạ ấy thành hình ở đất nước may 
lành này.
“Với phép suy tư hệ thống, chúng ta, 
người Úc gốc Việt, biết ơn người ơn đã 
giúp chúng ta vượt qua khốn khổ từ Việt 
Nam để được sống an lành và thành đạt 
tại Úc Đại Lợi. Biết bao ‘máu, mồ hôi, 
nước mắt’ và cả sinh mạng đã phải hy 
sinh để chúng ta được hưởng đời sống ý 
nghĩa, an bình và thịnh vượng tại Úc Đại 
Lợi. Chúng ta cảm ơn nước Úc là đất 
nước may lành cho chúng ta và con cháu 
chúng ta được sống xứng đáng đời người 
và được tự do.
“Chúng ta đóng góp để đền đáp ân nghĩa 
của đất nước may lành và con người tốt 
lành Úc Đại Lợi và hoan hỉ đóng góp từ 

thiện Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh để giúp 
ngân quỹ cho Nhà thương Royal 
Children’s Hospital cũng như các tổ chức 
xã hội và từ thiện khác tại Úc Đại Lợi.
“Mời ông, bà, anh, chị, em cùng mừng 
bốn mươi năm người Úc gốc Việt chúng ta 
sống ở Úc Đại Lợi cách sung mãn thiết 
tha. Chúng ta vui mừng tham dự Đại 
Nhạc Hội “Cảm Ơn Nước Úc: 40 năm 
định cư của người Úc gốc Việt.”
- Ông Nguyễn Bon, Chủ tịch Cộng 
đồng người Việt/ Victoria: 
“Nhờ chính sách cứu giúp người tỵ nạn 
của nước Úc, thời Thủ tướng Malcolm 
Fraser, mà người Việt tỵ nạn được đón 
nhận, hỗ trợ và giúp vượt qua khó khăn để 
ổn định đời sống tốt đẹp tại Úc. Việc người 
Việt cảm ơn nước Úc là chính nghĩa thể 
hiện giá trị văn hóa của người Việt.”
- Cụ bà người Việt, ngồi xe đẩy, dự lễ 
khai mạc Hội Chợ Tết tại St.Albans:
“Tôi cảm ơn nước Úc cả đời!”
- Ông La Khải Nguyên, Hội trưởng Hội 
Thương Gia Footscray (FABA):
“… Lấy trường hợp bản thân làm bằng 
chứng cho việc cảm ơn nước Úc: tôi và gia 
đình tôi sống ở Úc đã được 35 năm, có đời 
sống phú túc cả vật chất lẫn tinh thần. 
Trong vai trò Hội trưởng FABA, tôi sẽ vận 
động các doanh nhân tiếp tay ủng hộ dự án 
Cảm Ơn Nước Úc.” 
- Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng & Trúc Hồ:
Grand merci la France, pour vos bras 
ouverts (*)
Thanks Australia, for your open hearts 
Thank you Canada, for the liberty 
Thanks America, for your open arms 
We thank the world  for its true freedom 
We thank the world, we thank the world 
Thank you, we thank you all. 
(Nhạc phẩm “Bước Chân Việt Nam”, của 
Trầm Tử Thiêng & Trúc Hồ, được chọn trình 
bày tại Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Nước Úc)

“C

TƯ TƯỞNG DẪN ĐẠO HÀNH ĐỘNG
“Cảm Ơn Nước Úc 1975 – 2015: 40 năm định cư của người Việt tại Úc” hứa 
hẹn mang lại hoa thơm trái lành cho người Úc gốc Việt. ~ Nguyễn Đông Phong
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hank you Australia: 40 
years of the Vietnamese 
in Australia” is an idea 

which is nice, righteous and promises 
to bring about wonderful outcomes 
for the Australian Vietnamese 
community. 
Ideas lead to actions, pointing to 
destinations for small and big matters in 
life. For example the dream to be able to 
fly like birds has been seen in many 
cultures in history. In the Middle East, 
there were tales of magic carpets, which 
showed that people dreamed about being 
able to fly. In European, American and 
Asian countries, there were tales of fairies 
and the “monkey king”, all showing the 
wish to fly. Those wishes were the seed 
idea. In 1903 it was realised with Wilbur 
and Orville Wrights’ first flying 
machines. We have advanced even more 
since then. Nowadays people can fly in 
supersonic airplanes.
Ideas lead to actions: The Vietnamese 
people can still protect their homeland 
against the Chinese people; in spite of 
nearly one thousand years of Chinese 
domination in the past, ideas like that of 
General Ly Thuong Kiet: “The Southern 
Nation is where The Southern King 
rules.” have come to prevail. Similarly, 
the Jewish people who lost their land and 
wandered the globe for nearly two 
thousand years re-built their nation.  It 
was the idea of people like Theodore 
Herzl that it was necessary to re-build the 
state of Israel. Jewish people everywhere 
would greet one another “Shalom: Next 
year we go back to Israel”. At last on 14th 
May 1948, the state of Israel was 
founded.
The project “Thank you Australia 1975 – 
2015: 40 years of the Vietnamese in 
Australia” can be considered as the 
beginning of positive matters stemming 
from four ideas (that are also the four 

objectives of the project): 1. Gratitude – 
2. Celebrations – 3. Contributions & 4. 
Future Achievements. The ideas 
presented by many people about the 
project “Thank You Australia 1975 – 
2015” are introduced below; they can 
foretell the positive outcomes that the 
Australian Vietnamese in particular – and 
also for the Vietnamese people around the 
word in general – can achieve in due 
course of time. 
1. IDEA OF GRATITUDE
The Australian Vietnamese thank 
Australia for 40 years of living in 
Australia.

Mr Dung Le, manager of the project 
“Thank You Australia 1975 – 2015”:
‘Drinking water, we remember its source’ 
– ‘Lest we forget.’ It is 40 years since 
1975, which started wave after wave of 
Vietnamese asylum seekers, via 
UNHR-refugee camps, to come to 
Australia. From 1975 to 2015, a miracle 
has happened: they have become happy 
and successful Australian Vietnamese. 
Thank You, Australia for such a miracle 
coming into being in this lucky country. 
“Seeing how the parts make a whole, we, 
the Australian Vietnamese, extend our 
gratitude towards benefactors who have 
helped us overcome hardships from 
Vietnam to obtain well-being and 
achievements in Australia. “Blood, sweat 
and tears” and even lives were sacrificed; 
now our life in Australia is meaningful, 
peaceful and prosperous. Let’s us thank 
Australia for being the lucky country 

where we and our children and 
grand-children live with dignity and 
freedom. 
“We contribute and pay back to the lucky 
country and the good-natured people of 
Australia and make copious donations to 
the Royal Children’s Hospital’s Good 
Friday Appeal as well as other social and 
charitable organisations in Australia. 
“Join us to celebrate the forty years of the 
Australian Vietnamese in Australia with 
flying colours. Join us in the ‘Thank You 
Australia: the 40th Anniversary Gala of 
the Vietnamese in Australia.’”
Mr Bon Nguyen, President of Vietnamese 
Community Association/ Vic
“It is the immigration policy under the 
leadership of Honourable Malcolm 
Fraser which had opened the arms to 
welcome and support Vietnamese people 
to settle down in Australia so much so that 
they have had achievements today. The 
fact that the Australian Vietnamese thank 
Australia is wholly good, and it also 
springs from the cultural values of the 
Vietnamese.”
An old Vietnamese lady, sitting in a 
wheelchair, at the Lunar New Year 
Festival in St. Albans:
“I am grateful all my life for Australia.”
Mr Wing La, President of Footscray’s 
Asian Business Association:
“… I can use my personal experience as a 
case for thanking Australia: My family 
and I have been living in Australia 35 
years, we have a bountiful life in terms of 
material and spirituality. As president of 
FABA, I will campaign for other business 
people to support the project ‘Thank You 
Australia’”. 
Songwriters Tram Tu Thieng & Truc Ho:
“Grand merci la France, pour vos bras 
ouverts (*)

“T

IDEAS LEAD TO ACTIONS
The idea of “Thank you Australia 1975 – 2015: 40 years of the Vietnamese in Australia” 
is promising to engender wonderful achievements ~ Nguyen Dong Phong



- MC Nam Lộc:
“Một trong những truyền thống nhân bản 
tốt đẹp của người Việt là lòng nhớ ơn 
trọng nghĩa. Trải qua bao nhiêu cay đắng, 
gian truân và khổ hạnh trong các cuộc 
hành trình tìm tự do, người Việt chúng ta 
giờ đây hầu hết đã tạm yên ổn và có một 
cuộc sống sung túc, bình an nơi xứ người. 
“Sự thành công đó dĩ nhiên là nhờ vào 
lòng kiên trì, nhẫn nại, cần cù, chịu khó 
của người Việt chúng ta, thế nhưng không 
thể nào chúng ta có thể đứng lên được nếu 
không có sự cứu giúp của các quốc gia tự 
do như Mỹ, Úc, Gia Nã Đại, các nước ở 
Âu Châu v.v…”
2. Ý TƯỞNG MỪNG VUI

Người Úc gốc Việt mừng vui vì an cư lạc 
nghiệp tại Úc bằng việc tham dự một trong 
những sinh hoạt chính là Đại Nhạc Hội 
vào ngày 25 tháng Tư tới đây. 

- Thượng Tọa Thích Tâm Phương, Tu 
viện Quảng Đức:
“Bốn mươi năm [là] một chặng đường dài 
của những người con Việt xa xứ… Từ hai 
bàn tay trắng, chúng ta biết chắt chiu, 
chịu đựng, khắc phục và xây dựng đời 
sống mới trên quê hương người thật thành 
công và lớn mạnh. Chúng ta có thể tự hào 
nói rằng, cộng đồng người Việt tại hải 
ngoại chúng ta đã trưởng thành và ổn 
định, là một cộng đồng lớn mạnh sánh vai 
với những cộng đồng khác trên xứ người.” 

- Ông Bruce White, Hội trưởng Hội 
Thương Gia Sunshine (SBA):
“Tôi đã học được nhiều bài học lịch sử qua 
cộng đồng người Úc gốc Việt. Là người 
Úc, tôi cảm thấy tôi may mắn là người dân 
của nước Úc may mắn và tôi cảm nhận 
được lý lẽ của việc người Úc gốc Việt thực 
hiện dự án Cảm Ơn Nước Úc. Hội Thương 
Gia Sunshine sẽ nối kết các sinh hoạt hội 
hè tại Sunshine với dự án Cảm Ơn Nước 
Úc, như lễ hội ‘Food & Wine Festival” để 
góp phần gây quỹ hỗ trợ Nhà Thương 
Royal Children’s Hospital và Tết Trung 
Thu năm 2015 tại Sunshine được tổ chức 
trọng thể để cùng cộng đồng người Úc gốc 
Việt mừng 40 năm định cư tại Úc.”

- MC Nam Lộc:
“… Khi được biết một số thành viên trong 
cộng đồng người Việt tại Melbourne, Úc 
Châu tình nguyện đứng ra tổ chức một 
chương trình đại nhạc hội kỷ niệm 40 Năm 
định cư tại Úc qua chủ đề “Thank You 
Australia” - nhằm mục đích gây quỹ để 
trao tặng cho Bệnh Viện Nhi Đồng Royal 
Children's Hospital ở tiểu bang này như 
một lời cảm tạ gởi đến chính quyền và 
người dân Úc Châu đã giang tay đón tiếp, 
giúp đỡ những người Việt tỵ nạn - anh chị 
em nghệ sĩ chúng tôi rất hân hạnh và sốt 
sắng nhận lời trình điễn trong chương 
trình ca nhạc đầy ý nghĩa này. 
“Một điểm đặc biệt nữa là có rất nhiều 
cộng đồng người Việt ở nhiều nơi trên thế 
giới muốn tổ chức kỷ niệm 40 năm viễn xứ 
vào tuần cuối Tháng Tư, 2015, nhưng vì 
mục đích của buổi đại nhạc hội “Thank 
You Australia” nên anh chị em nghệ sĩ 
chúng tôi đồng thanh quyết định cùng đến 
với cộng đồng người Việt tại Úc Châu nói 
chung và Melbourne nói riêng vào thời 
điểm đánh dấu một chặng đường vô cùng 
thiêng liêng và đáng nhớ này.”
- Ca sĩ Ngọc Đan Thanh
“Là người đã từng vượt biển, sống ở trại 
tỵ nạn, chờ được đi định cư, Ngọc Đan 
Thanh nghĩ là được góp mặt trong chương 
trình Đại nhạc hội “Thank You Australia” 
là niềm vinh dự không phải chỉ riêng cho 
Ngọc Đan Thanh mà là vinh dự cho từng 
người tham dự. Ngọc Đan Thanh hy vọng 
thật đông người Việt tại Úc Châu sẽ có 
mặt tại buổi đại nhạc hội. Đã 40 năm rồi, 
đây là dịp chúng ta cần tỏ bày lòng biết ơn 
đối với đất nước đã cưu mang chúng ta.”
3. Ý TƯỞNG ĐÓNG GÓP 

Người Úc gốc Việt, tỏ lòng biết ơn nước 
Úc, bằng việc đóng góp ngân quỹ cho Nhà 
thương Royal Children’s Hospital qua 
cuộc vận động từ thiện Good Friday 
Appeal 2015.

- Bác sĩ Phạm Phúc Nhân, Hội Y Nha 
Dược:
“Người Việt có truyền thống ‘Uống nước 
nhớ nguồn” – “Ăn trái nhớ kẻ trồng cây”. 
Chúng ta phải làm gì để trả ơn nước Úc? 
Hơn một tháng vừa qua, nhiều thiện 

nguyện viên đã đem gần 500 chiếc lon tình 
nghĩa đi vận động cùng khắp Victoria. 40 
năm trước, những chiếc lon này người Úc 
đã vận động để giúp chúng ta là những 
thuyền nhân khốn khổ. Bản thân tôi, đại 
diện Hội Y Nha Dược và Giáo Hội Phật 
Giáo Chùa Quang Minh, cũng đã đi vận 
động và được các đồng nghiệp cũng như 
đồng hương hưởng ứng.”
- Ông Quách Nam, Thị trưởng thành 
phố Maribyrnong:
Người Việt mình có câu tục ngữ “Ăn Trái 
Nhớ kẻ Trồng Cây’ và hai chữ ‘học hành: 
học đi đôi với hành’. Chúng ta biết ơn 
nước Úc và chúng ta đền ơn nước Úc 
bằng những việc làm thiết thực xây dựng 
nước Úc.
- Doanh nhân người Úc gốc Việt tại 
Sunshine
“…Mỗi tuần, vợ chồng chúng tôi đều để 
dành tiền vào ống heo này để đến ngày 
Thứ Sáu Tuần Thánh hằng năm, mở ống 
heo ra, đóng góp cho Nhà Thương Royal 
Children’s Hospital. Năm nay, chúng tôi 
chưa kiểm ống heo, chưa biết đã để dành 
vào đó được bao nhiêu rồi. Tuần này, 
chúng tôi kiểm xong, sẽ viết ngân phiếu, 
gửi cho ban tổ chức để chuyển cho nhà 
thương Royal Children’s Hospital. Xin cứ 
tin tôi đi, khoản tiền vợ chồng tôi hỗ trợ 
nhà thương Royal Children’s Hospital sẽ 
nhiều hơn năm ngàn đô la, tôi nghĩ là 
“đấp bồ” luôn… Tôi nhớ Mẹ tôi ở Việt 
Nam, mỗi tháng bà vẫn đóng góp tiền và 
thực phẩm giúp người nghèo, người bệnh, 
thương lắm. Tụi tôi cũng theo gương Mẹ, 
đóng góp được gì cho đồng loại thì chúng 
tôi đóng góp. Nhìn lại đời sống của gia 
đình chúng tôi ở nước Úc này, chúng tôi 
có công ăn việc làm, tạo được lợi nhuận, 
con cái khỏe mạnh, no đủ, học hành tới 
nơi tới chốn… Chúng tôi còn mong gì 
nữa? Chúng tôi cảm ơn Trời Đất, cảm ơn 
nước Úc không hết. Được đóng góp để 
giúp Nhà thương Royal Children’s Hospi-
tal vợ chồng tôi thấy vinh hạnh, thấy mình 
phải cảm ơn dự án Cảm Ơn Nước Úc tạo 
dịp cho chúng tôi đóng góp cho xã hội…”
- Nhạc sĩ Trúc Hồ:
“Là một thiếu niện tỵ nạn, đi tìm tự do 
bằng đường bộ, không một người thân bên 
mình, vượt qua bao hiểm nguy, Trúc Hồ 
mới đến được trại tỵ nạn Thái Lan và may 
mắn sống bình an cho đến ngày hôm nay. 
Có lẽ hơn ai hết, Trúc Hồ đã mang ơn rất 
nhiều người: Từ sự hy sinh của những 
người lính VNCH trước năm 1975, cho 
đến các ân nhân giúp đỡ trên đường vượt 
biển, những người bảo lãnh và đặc biệt là 
các quốc gia tự do đã mở rộng vòng tay 
đón tiếp cũng như định cư người Việt tỵ 
nạn trong đó có bản thân Trúc Hồ.”
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Thanks Australia, for your open hearts 
Thank you Canada, for the liberty 
Thanks America, for your open arms 
We thank the world  for its true freedom 
We thank the world, we thank the world 
Thank you, we thank you all.”
(The Song “Bước Chân Việt Nam” by 
Trầm Tử Thiêng & Trúc Hồ, has been 
chosen to be performed at the 40th 
Anniversary Gala: Thank You Australia.)
MC Nam Loc:
“One of the humane traditions of the 
Vietnamese people is gratitude. After 
many bitter challenges and suffering in 
our journey for freedom, most of us 
Vietnamese are now quite settled down, 
living bountiful and safe lives overseas.
“Such success is, of course, caused by our 
own patience and hard work. But without 
the help which saved us, from free 
countries such as Australia, the USA, 
Canada, and Europe we could not have 
rebuilt our lives.”
2. THE IDEA OF CELEBRATIONS

The Australian Vietnamese celebrate the 
well-being and prosperity in Australia 
with the 40th Anniversary Gala of the 
Vietnamese in Australia’.
Venerable Tam Phuong, of Quang Duc 
temple:
“Forty years is a long time for us, the 
Vietnamese who live far away from our 
motherland… From our two empty hands, 
we have known how to save, endure, 
overcome and build our new lives 
successfully in a new country. We can be 
proud to say that the overseas Vietnamese 
who have grown mature and strong can be 
seen as strong as any other community 
who live overseas.” 
Mr Bruce White, president of Sunshine 
Business Association (SBA):
“… I have learnt many history lessons 
through the Australian Vietnamese. As an 
Australian, I think of myself as lucky for 
being the citizen of the lucky country and I 
understand the reason the Australian 
Vietnamese starting the project ‘Thank 
You Australia’. SBA would combine its 
festive events such as “Food & Wine 

Festival’ in Sunshine with the project 
“Thank You Australia” and the 
Mid-Autumn Festival 2015 in Sunshine 
would be celebrated stately with the theme 
of the Australian Vietnamese celebrating 
their forty years of living in Australia.”
MC Nam Loc:
“… Knowing a number of the Vietnamese 
people in Melbourne, Australia who 
volunteer to organise a gala to celebrate 
40 years of the Vietnamese living in 
Australia with the theme “Thank you 
Australia” and to raise funds for the Royal 
Children’s Hospital and this deed is done 
as a thank to the government and the 
people of Australia who welcomed and 
helped Vietnamese refugees and we, as 
musical performers were honoured and 
eager to agree to engage in this 
meaningful gala.
“Remarkably there are other Vietnamese 
communities around the world that also 
plan to organise similar commemorative 
activities in the last week of April 2015, 
but because of the objectives of the 
“Thank You Australia” gala, we were 
unanimous to decide to come and perform 
in Melbourne in particular and Australia 
in general right at the significant time 
marking a special and unforgettable 
milestone.”
Singer Ngoc Dan Thanh:
“I was one of the boat people. I lived in a 
refugee camp and waited for settlement. I 
think the opportunity to perform in the 
“Thank You Australia” gala is an honour, 
not only for me but also an honour for 
everyone who attends the gala. I hope 
there will be a lot of Australian 
Vietnamese at the gala. 40 years have 
gone already. This is the occasion for us to 
show gratitude towards the country which 
has welcome and protected us.”
3. THE IDEA OF CONTRIBUTIONS

The Australian Vietnamese who show 
their gratitude make donations to the 
Royal Children’s Hospital via the Good 
Friday Appeal 2015.

Dr Nhan Pham, representative of the 
Australian Vietnamese Health 

Professional Association of Victoria / 
representative of Quang Minh Temple:
“It’s a Vietnamese custom that when 
‘drinking water, we should remember its 
source’. Therefore, we should do 
something to show our gratitude to 
Australian. In the past month, many 
volunteer associations have been going all 
around Victoria with nearly 500 cans to 
collect donations. With similar cans 40 
years ago, Australians went around to 
collect donations for us, the Boat People. 
I, as a representative of the Australian 
Vietnamese Health Professionals 
Association of Victoria and also a 
representative of Quang Minh Temple, 
have been going around collecting and 
have received a lot of support from my 
colleagues and from the Vietnamese 
community…”
Councillor Nam Quach, Mayor of 
Maribyrnong City:
“We, the Vietnamese people have the 
proverb “Eating the fruits, we remember 
those having planted the fruit trees” and 
the Vietnamese people emphasise the 
importance of ‘knowledge and its 
application’. By realising that we are 
grateful towards Australia, then we would 
contribute and pay back with positive 
things to Australia and to building up 
Australia.”
An Australian Vietnamese business 
person in Sunshine:
“Every week we spare some money to 
deposit into the piggy bank so that when 
Good Friday comes, we open our piggy 
bank, get the money and donate it to the 
Royal Children’s Hospital. This year, as 
we have not checked the piggy bank yet, 
we do not know how much we have saved 
in it. This week, after checking the amount, 
we will write a cheque and send it to the 
organising team which will send it on to 
the RCH. Just believe me, the amount we 
donate to the RCH will be more than five 
thousand dollars, I think it could be 
double… I remember my Motherback in 
Vietnam who always thought of the poor 
and the sick and donated money and food 
to help them each month. We follow her 
example, donating what we can to fellow 
human beings who need help. Look at our 
family in Australia! We have stable jobs 
and profits, our children are healthy, well 
looked after, studying properly… we 
cannot demand more than that. We cannot 
thank Heaven and Earth enough. We 
cannot thank Australia enough. When we 
donate to the RCH my wife and I feel it’s 
an honour. We also thank the “Thank You 
Australia” project for helping us make 
contributions to society…”



Với lòng biết ơn như vậy, khi được biết 
một số quý vị thành viên trong cộng 
đồng người Việt tại Melbourne, nhân 
dịp kỷ niệm 40 năm định cư tại Úc, đã 
tự nguyện đứng ra tổ chức dự án và 
một buổi đại nhạc hội giá trị và ý nghĩa 
mang chủ đề “Thank You Australia” 
với mục đích gây quỹ giúp đỡ nhà 
thương Royal Children’s Hospital như 
một cử chỉ trả ơn cho người dân cũng 
như chính quyền Úc Châu, Trúc Hồ hết 
sức vui mừng và mong mỏi được đóng 
góp một phần nhỏ bé của mình qua 
nhạc phẩm "Bước Chân Việt Nam". Với 
nhạc phẩm này Trúc Hồ đã cùng với 
nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng sáng tác, nói 
lên một phần nào nỗi nhọc nhằn trong 
cuộc hành trình tìm tự do của người tỵ 
nạn VN, đồng thời để cảm ơn các quốc 
gia đã giúp đỡ chúng ta, trong đó có 
Úc Châu, đất nước giàu lòng nhân đạo 
mà biết bao người Việt đang định cư.”

- Doanh nhân người Úc gốc Việt tại 
Melbourne:

“Tôi rất vui đóng góp giúp Nhà thương 
Royal Children’s Hospital. Tôi nhớ ngày 
xưa mới đến Úc, tôi được nước Úc giúp 
đỡ thế nào. Tôi cũng nhớ, các con tôi, 
những ngày còn nhỏ, bị bệnh, phải vào ra 
Nhà Thương Royal Children’s Hospital 
không biết bao nhiêu lần, được chạy 
chữa năm này qua năm khác… Tôi làm 
việc biết bao năm nay, làm ra đồng tiền, 
nhưng tôi biết là theo thời gian, sẽ đến 
ngày tôi không còn nữa trên đời này, tiền 
bạc gì tôi cũng bỏ lại hết. Thành ra tôi 
thấy những điều các anh chị làm là điều 
tốt đẹp tôi muốn làm, nhưng đời sống tôi 
bận rộn, tôi không làm được. Anh chị làm 
công việc tốt đẹp này, tôi được tiếp tay và 
như vậy là tôi vui.”

Ca sĩ Phương Hồng Quế:

“40 năm viễn xứ, chính phủ Úc đã cưu 
mang người Việt chúng ta. Đây chính là 
dịp để chúng ta tri ân nước Úc. Phương 
Hồng Quế rất vinh dự được đóng góp 
tiếng hát mình trong chương trình thật có 
ý nghĩa này. Ước mong đại nhạc hội thật 
thành công để việc giúp các em ở nhà 
thương Royal Children’s Hospital được 
hoàn hảo.”

4. Ý TƯỞNG THÀNH ĐẠT TƯƠNG 
LAI

Người Úc gốc Việt chung lòng tạo thêm 
những thịnh đạt mới cho mình và nước 
Úc nhân dịp mừng 40 năm định cư của 
người Việt tại Úc.

- Nghị sĩ Bill Shorten, Lãnh tụ Lao 
Động Liên bang

“Rất nhiều người đã chọn đến Úc định 
cư. Chúng tôi yêu sự kiện người Việt chọn 
nước Úc làm quê nhà. Ngày xưa khi mọi 
người nhìn vào những bảng danh dự tại 
các trường học và đại học thì thấy tên 
của những học sinh, sinh viên đạt kết quả 
cao là những Smith và Jones, nhưng bây 
giờ không có trường trung học nào ở đất 
nước này, không một phân khoa đại học 
nào tại quốc gia này mà không có bảng 
danh dự ghi tên những em học sinh hoặc 
sinh viên mang họ Nguyễn, họ Trần.

“Nước Úc đón tiếp người Việt nhưng 
nước Úc tốt đẹp hơn nhờ người Việt đến 
đây. Giờ này đây tôi không thể tưởng 
tượng nổi một nước Úc không có người 
Úc gốc Việt. Tôi mừng lòng khi nhìn thế 
hệ người Việt thứ nhất đạt được thành 
công từ những hãng xưởng, tiệm quần áo 
và nhà bếp. Tôi vui mừng vì những thành 
quả thế hệ người Úc gốc Việt thứ hai đạt 
được. Và khi tôi nhìn đến những nét rạng 
trở trên khuôn mặt của các em người Úc 
gốc Việt thế hệ thứ ba, tôi mừng lòng cười 
vui. Bản thân tôi, gia đình tôi, và thay 
mặt cho Đảng Đối Lập của nước Úc, 
chúng tôi cảm ơn từng người Việt đã đến 
Úc. Chuyện của quý vị là chuyện của 
chúng tôi. Tôi mong đợi được thấy nhiều 
thế hệ tương lai gồm những bác sĩ, luật 
sư, lãnh đạo doanh nghiệp, chính trị 
gia… từ những em nhỏ và thanh niên 
mang tên họ Việt Nam.” 

Bác sĩ Phạm Phúc Nhân

“Đồng tiền góp vào các lon tình nghĩa, 
đóng góp của các nhà bảo trợ sẽ được 
giao trực tiếp đến Nhà thương Royal 
Children’s Hospital để xây dựng cơ sở, 
đầu tư vào các dụng cụ tiên tiến, nghiên 
cứu khoa học để cứu giúp trẻ em, con 
cháu chúng ta và trẻ em nghèo từ các 
nước khác.

“Ý nghĩa của những đóng góp ngân quỹ 
ấy càng được nhân lên gấp trăm lần, vừa 

trả ơn nước Úc, vừa đóng góp từ thiện cứu 
người. Hạnh phúc này đúng theo lời dạy 
của Chúa, của Phật, của tổ tiên Việt Nam 
là ‘báo ân và làm việc phước thiện.”

“Chúng ta sẽ mãi sống trong niềm tự 
hào, được người dân Úc và các sắc dân 
khác quý trọng, cũng như làm gương tốt 
cho con cháu chúng ta.”

- Doanh nhân điều hành chuỗi nhà 
hàng tại Melbourne:

“Cái chung là ở đâu, ai cũng đều phải 
làm việc ‘đổ mồ hôi sôi nước mắt’ mới 
tạo ra được tiền của lo cho đời sống bản 
thân, gia đình, con cái. Nhưng cái riêng 
là có những nơi, nhiều người làm việc 
khổ lắm mà kết quả chẳng được bao 
nhiêu, làm việc muốn chết mà vẫn nghèo, 
trong khi chỉ những người có quyền có 
thế thì mới có được nhiều tiền, nhiều của. 
Còn đặc biệt ở Úc thì mọi người được 
hưởng sự công bằng, ai cũng có cơ hội, 
cứ làm việc đàng hoàng thì thành công, 
có tiền có của và đời sống tốt lành, an 
vui, thịnh vượng.” 

- Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng, Giám đốc 
Chương trình truyền hình tiếng Việt 
VNTV:

“Người Việt đã đóng góp nhiều thành tựu 
chuyên môn cho xã hội Úc và nay, đã 40 
năm định cư tại Úc, người Việt có khả 
năng tạo thêm nhiều thành đạt lớn lao 
hơn nữa trong mọi lãnh vực đời sống.”

*

Và để kết luận, tư tưởng của ông Lê 
Dũng, Giám đốc Dự án “Cảm Ơn Nước 
Úc 1975 – 2015: 40 năm định cư của 
người Việt tại Úc” được nêu lên như gợi 
hướng suy tư tích cực về tương lai, 
“Chúng tôi tin rằng với những gì tích cực 
người Úc gốc Việt chúng ta đóng góp 
được cho nước Úc thì chính chúng ta 
cũng ở trong số những người nhận được 
những điều tích cực đó. Chúng tôi nhớ 
đến ý tưởng, chúng tôi tin, phát xuất từ 
não trạng nước Úc rằng “Cứ một trái táo 
rơi xuống đất thì từ trái táo đó sẽ có ít 
nhất hai cây táo mọc lên.” Và “Người Úc 
gốc Việt sống với tâm tình biết ơn.”

Chú thích:

(*): ‘Grand merci la France, pour vos 
bras ouverts: (Rất) cảm ơn nước Pháp vì 
những vòng tay rộng mở’. Quý độc giả có 
thể thưởng thức nhạc bản “Bước chân 
Việt Nam” qua 
http://lyric.tkaraoke.com/20798/buoc_ch
an_viet_nam.html#playMp3
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Songwriter Truc Ho:

“As a refugee kid, with no relatives, I did 
my journey on foot, overcoming heaps of 
dangers and suffering. I reached a 
refugee camp in Thailand and fortunately 
I have live peacefully since then. More 
than many other people, I have received 
so many favours from many people: 
Republic of Vietnam soldiers before 
1975, benefactors on the journey for 
freedom, sponsors and especially the free 
countries which opened their arms to 
welcome and help Vietnamese refugees of 
whom I am one.

“So when I found a number of Vietnamese 
people in Melbourne were volunteering to 
organise the “Thank You Australia” 
project and gala, aiming to raise funds for 
the Royal Children’s Hospital as a symbol 
of gratitude for the Australian government 
and people, I was very excited. I would 
like to make a little contribution with the 
song “The footsteps of Vietnamese 
people”. It is co-written by Tram Tu 
Thieng and I. We would like to voice the 
Vietnamese refugees’ suffering in seeking 
freedom and also to thank the humane 
countries, including Australia, where so 
many Vietnamese people are living.” 

An Australian Vietnamese business 
person in Melbourne:

“I’m very happy to make some 
contributions to the RCH. I still 
remember in the past how I was 
supported by the Australian people. I 
also remember how many times my 
children, because of sickness, had to get 
in and get out of the RCH and they were 
treated year after year at the hospital… I 
have been working for many years, I 
make money but I know that in due 
course of time there will come the day I 
leave this life and I have to leave all what 
I have. That helps me understand what 
you are doing is good. I also would like to 
do it myself, but I’m so busy, I cannot do 
it. Since you are doing good things for 
which I can give a hand; this makes me 
happy.”

Singer Phuong Hong Que:

“For 40 years we have been living far 
from our motherland, and Australia has 
been supporting us, the Vietnamese. Now 
this is the occasion for us to show our 
gratitude towards Australia. I am really 
honoured to contribute my voice in this 
meaningful musical programme. I hope 
the gala will be a great success so that 
the support for children at the Royal 
Children’s Hospital is done well.”

4. THE IDEA OF FUTURE 
ACHIEVEMENTS

The Australian Vietnamese aim to make 
further achievements in the future on the 
occasion of celebrating 40 years of living 
in Australia.

Honourable Bill Shorten, Opposition 
Leader: 

“… So many people chose Australia their 
destination. We love the fact the 
Vietnamese people make Australia their 
home. Once upon a time when you looked 
at the honour boards at the universities 
and the schools the names of the 
high-achieved students were Smith and 
Jones. Now there will be no high school 
in the country, no university faculty in the 
nation where there is not a child or a 
young person with the surname Nguyen 
or Huynh or Tran 

“Vietnamese people were welcome to 
Australia but Australia is the better for 
your coming here. I cannot now imagine 
Australia without Vietnamese 
Australians. I’m excited by what the first 
generation of Vietnamese accomplished 
in factories and bread shops and 
kitchens.  I’m excited by what the second 
generation achieve. 

When I look at the brightness on the faces of 
the third generation Vietnamese 
Australians, the sky is the limit…  And I and 
my family, and on behalf of the Opposition 
of Australia, we say to every Vietnamese 
Australian: Thank you for coming to 
Australia. Your story is our story and I look 
forward to seeing the future generations of 
doctors, of lawyers, of business leaders, of 
politicians, children and young people of 
Vietnamese surnames…”

Dr Nhan Pham:

“All the funding money will be handed 
directly to the Royal Children’s Hospital 
for increasing the useable area, for 
buying equipment and for further 
research. As we all know, the Royal 
Children’s Hospital helps our children 
and other children who come from all 
over the world. 

“The meaning of the fundraising does not 
stop at showing gratitude to Australia, it 
also includes showing humaneness. This 
is a true blessing for us and for human 
beings.

“The fundraising money, no matter how 
much it is - whether $500,000 or 1 
million dollars, will not be enough for the 
billion dollars health system. However, 
by doing this, the Vietnamese community 
will be remembered as a good example, a 
pure mirror that reflects kindness and 
mercy.”

An Australian Vietnamese business 
person in Melbourne:

“Generally everywhere people have to 
work, to shed ‘sweats and tears” to earn 
a living for themselves, their  family and 
children. But there are some places in 
particular where people work very hard 
and what they have is so little. They work 
like mad and they still stay poor. Only 
those with power and position keep 
money and wealth. It is special that in 
Australia, everybody enjoys the fairness 
and everybody has  opportunities. 
Anyone who works properly will have 
money and properties and their life is  
good, safe and prosperous.”

Dr Tien Dung Kieu, Manager of 
VNTV:

“… In the last 40 years the Australian 
Vietnamese have advanced greatly in 
many aspects of living in Australia, so 
now should be the time the Australian 
Vietnamese decide to make more and 
bigger achievements in many aspects of 
living.” 

*

And to conclude, the idea of Mr Dung Le, 
Project manager of “Thank You Australia 
1975 – 2015: 40 years of the Vietnamese 
in Australia” is put forth as an 
inspiration for the future, “We believe 
that with any positive contributions we 
make to Australia then it is we who 
receive positive things. We remember the 
idea that “From each apple which falls to 
the soil there will be at least two apple 
trees growing up.” And “The Australian 
Vietnamese live with gratitude.”

Notes: 

(*): ‘Grand merci la France, pour vos 
bras ouverts: Thank you France for your 
open arms.
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Bước Chân Việt Nam Footprints of Viet Nam 

Trầm Tử Thiêng & Trúc Hồ

Ngày nào Việt Nam tang tóc, đời ta chim xa bầy 
Nặng nề xoải đôi cánh bay, thiên đường càng xa vời quá. 
Là thời thuyền ghe chết đuối, biển sóng gió tơi bời 
Nhận chìm đời không tiếng than, ước mơ cuốn theo nghiệt oan 

Suốt bốn mươi năm qua, ta vẫn nhớ trước sau đời ta 
Suốt bốn mươi năm qua, ta vẫn nhớ trước sau đời ta 

Bầu trời nghìn năm bao la, đời vẫn cứ lao tù. 
Người vì tự do cứ đi, đi hoài dù không hề tới 
Nhờ còn vòng tay nhân ái, ta mới đến bến bờ. 
Gục đầu dằn nỗi đắng cay, cố dắt díu nhau về đây 

Đã bốn mươi năm qua, rồi cuộc sống cũng đã nở hoa 
Những bông hoa xinh tươi, nở giữa chốn nhân ái bao la

Thanks America, for your open arms 
Grand merci la France, pour vos bras ouverts 
Thanks Australia, for you open arms 
Merci Canada, pour la liberté.

Ngày nào còn đầy ngơ ngác, từng tiếng nói xa lạ, 
Nhìn đường phẳng phiu ngút xa, nghe lòng tủi thân từng bước. 
Nhờ đời dạy năng lui tới, thành mến phố quen đường. 
Bạn bè vài mươi sắc dân, nước riêng nhưng thân phận chung 

Ta thấm thía tử sinh, cuối bước nhọc nhằn. 
Ta níu ánh bình minh, giữa cơn tử sinh. 

Đời dù phồn hoa lấp lánh, lòng vẫn nhớ quê nhà 
Mẹ hiền choàng trở giấc mộng, khi trời nửa đêm về sáng 
Đời dù buồn vui vẫn thế, đừng gây thêm chia lìa 
Lạc loài là một nỗi đau, thấy nhau hãy tin còn nhau 

Khắp nơi trên địa cầu, giờ in dấu bước chân Việt Nam 
Những đôi chân miệt mài, đang vươn tới dưới ánh ban mai 
Lâu nay ta lặng thinh, hai mươi năm ngại ngần 
Sống giữa ân và oán, muốn hát lên đôi lần. 

Grand merci la France, pour vos bras ouverts 
Thanks Australia, for your open hearts 
Thank you Canada, for the liberty 
Thanks America, for your open arms 
We, thank the world, for its true freedom 
We thank the world, we thank the world 
Thank you, we thank you all.

Khắp nơi trên địa cầu, giờ in dấu bước chân Việt Nam.
Khắp nơi trên địa cầu, giờ in dấu bước chân Việt Nam. 

Tram Tu Thieng & Truc Ho

I remember my country’s grieves; and lives gone astray
Wings weary with disbelief, heaven was worlds away 
In times, when all seem lost, adrift on stormy seas
Unheard cries of sacrifice, dreams shattered helplessly.

Through all forty years, memories remain alive.
Through those long lost times, still remember all our lives. 

Under the endless skies, there’s still no freedom
Searching for human rights, the journey never ends 
Cause love in an open heart embraced us kindly
Suppressed our wounded souls; so now we have a home. 

Through all forty years, looking back on memories
Touch by human soul, with a love that lasts forever. 

Thanks America, for your open arms
Grand merci la France pour vos bras ouverts
Thanks Australia for your open arms
Merci Canada pour la liberté 

The day when the land was new, each word, such a strange sound
Unknown in endless streets, each step we feel the pain 
The time we learn to live and learn to fly again
Our friends of a different race, we share the same destiny.

We face life and death in every step.
We felt life and death in every step. 

Although our lives fulfilled, we miss our homeland
Mothers spent sleepless nights, wishing for our home. 
And love and life we know, it’s harder to be upon
What’s lost, we feel the pain; united, we’ll survive. 

Through all forty years, looking back on memories
Touch by human soul, with a love that lasts forever.
We must be heard forty years go by
Live in love and hate, found our place in time .

Grand merci la France pour vos bras ouverts
Danke Germany for your open arms
Merci Canda pour la liberté
Thanks America, for your open arms 
We thank the world for its true freedom
We thank the world, we thank the world
Thank you, we thank you all. 

All across the world, scatter footsteps of Viet Nam.
All across the world, scatter footsteps of Viet Nam.

(English translation: Lê Tịnh Thông, Đỗ Phú, Dạ Nhật Yến)

One of the chosen songs for “Thank You Australia 1975 - 2015” GalaMột trong những ca khúc chọn lọc trong Đại Nhạc Hội 
‘Cảm Ơn Nước Úc 1975 – 2015’
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