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‘UỐNG NƯỚC, NHỚ NGUỒN.’
Cảm Ơn Nước Úc: 40 năm định cư của người Úc gốc Việt.

‘SỢ CHÚNG TA QUÊN.’
Chúng ta sống với lòng biết ơn.
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‘Cảm Ơn Nước Úc:
      1975 – 2015’

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.

Cảm Ơn Nước Úc vì phép lạ ấy thành hình ở đất nước may lành này.

Người Úc gốc Việt mừng bốn mươi năm định cư tại Úc Đại Lợi.

Người Úc gốc Việt mong bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng việc góp ngân quỹ cho Nhà Thương 
Royal Children’s Hospital vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 2015.

Và người Úc gốc Việt cũng mong muốn chú trọng hơn nữa đến những thành đạt mới cho tương 
lai tại Úc Đại Lợi.

Cảm Ơn Nước Úc. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn.

Với phép suy tư cách 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.

- Mời ông, bà, anh, chị, em 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.”

- 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.

- Chúng ta phát huy giá trị văn hóa người Việt và tận lòng đóng góp những giá trị ấy cho cộng 
đồng chính mạch Úc Đại Lợi hầu cả cộng đồng đạt được nhiều thêm nữa thành đạt tương lai.

Người Úc gốc Việt
Sống Với Tâm tình Biết ơn.

CẢM ƠN NƯỚC ÚCCẢM ƠN NƯỚC ÚC
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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
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‘DRINKING WATER, 
WE REMEMBER ITS SOURCE’

Thank You Australia: 40 years of the Vietnamese in Australia

‘LEST WE FORGET’
Together we live with gratitude.
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         1975 – 2015’

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.

The Australian Vietnamese are celebrating their 40th anniversary of settlement in Australia. 

They would like to symbolise the gratitude with contributions for the Royal Children’s Hospital 
on the Good Friday 2015.

And they also would like to focus on new achievements for the future in Australia.

Thank you Australia. Thank you. Thank you.

With systems thinking, 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 are sacrifices conditional for our meaningful, 
peaceful and prosperous living in Australia.

- Let’s us thank Australia for being the lucky country where we and our children and grand-chil-
dren live with dignity and freedom.

- 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.’

- Join us to 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 enhance Australian Vietnamese cultural values and contribute them heartedly to 
Australian mainstream community for all to obtain more achievements for the future. 

Contact us: 
Project: Thank you Australia: 40 years of the Vietnamese in Australia
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

THANK YOU AUSTRALIATHANK YOU AUSTRALIA

We The Australian Vietnamese
Live With Gratitude.

AstcoAstco



CẢM ƠN NƯỚC ÚC:
40 năm định cư của 
người Úc gốc Việt 
1975 - 2015
Lễ Khai Mạc mở đầu hoạt động 
“Uống nước, nhớ nguồn” của người Việt tại Úc
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ự án ‘Cảm Ơn Nước Úc: 40 năm định cư của người Úc 
gốc Việt’ được khai mạc chiều hôm thứ Hai, 12.01.2015, 
tại Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi. 

Ông Lê Dũng, Giám đốc Dự Án, đại diện cho Nhóm Tổ chức - 
gồm các công ty Hollywood Nails, ASTCO, Quang Hải 
Entertainment phối hợp hoạt động với các Tổ chức Good Friday 
Appeal / Royal Children’s Hospital và Cộng đồng người Việt tại 
Victoria – chào đón khách dự lễ. 

Hơn một trăm khách đến dự lễ khai mạc Dự án, gồm các doanh  
nhân, đặc biệt có tu sĩ, đại diện các Chùa và đại diện các tổ chức 
doanh nghiệp như Hội Thương Gia các vùng Footscray, 
Richmond, St. Albans, Sunshine, Springvale, đại diện Hội Phụ 
Nữ Úc Việt, Hội Cựu Quân Nhân, Hội đồng thành phố 
Maribyrnong và các cơ quan truyền thông như Nhân Quyền, 
Viet News, đài phát thanh Tiếng Nước Tôi và đài truyền hình  
VNTV.

Công bố chính nghĩa của Dự án, ông Lê Dũng cho biết 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 bằng việc tham dự một trong những sinh hoạt chính là 
Đại Nhạc Hội vào ngày 25 tháng Tư tới đây.

3. 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.

4. 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.

Ông Lê Dũng tâm tình “Cảm Ơn Nước Úc: 40 năm định cư của 
người Úc gốc Việt” là của mỗi người Việt tại Úc, “Dự án ‘Cảm 
Ơn Nước Úc: 40 năm định cư của người Úc gốc Việt” xin được 
trân trọng giới thiệu đến quý vị để trở thành dự án của chính 
quý vị. Xin quý vị góp tâm ý và công sức để chúng ta cùng thực 
hiện dự án thành công.”

“Nhớ ngày nào, mỗi chúng ta lạc lỏng thấy thương giữa xứ lạ 
quê người Úc Đại Lợi. Nhìn lại hôm nay, mỗi chúng ta đều tự tin 
và thành đạt giữa xứ sở thân yêu đầy ân nghĩa Úc Đại Lợi. 
Chúng ta cần làm những gì? Xin quý vị cho biết! Quý vị góp 
công sức những gì? Xin quý vị giúp cho!”

Ông Lê Dũng mời gọi mọi người tiếp sức thực hiện bốn công 
việc chính của Dự án là:

1. Gây quỹ từ thiện - qua những chiếc lon “Good Friday 
Appeal” ở những nơi có đông người Úc gốc Việt sinh hoạt - để 
hỗ trợ Nhà thương Royal Children’s Hospital. 

2. Tìm cầu người Úc gốc Việt làm ân nhân bảo trợ, tặng chi 
phiếu trực tiếp hỗ trợ cho Nhà thương Royal Children’s 
Hospital.

3. Bán vé Đại Nhạc Hội “Cảm Ơn Nước Úc: 40 năm định cư của 
người Úc gốc Việt” để đông đảo người Úc gốc Việt cùng nhau 
mừng 40 năm an cư lạc nghiệp, đồng thời giúp Dự án có ngân 
quỹ hoạt động.  

4. Bán phẩm vật lưu niệm “Cảm Ơn Nước Úc: 40 năm định cư của 
người Úc gốc Việt” cũng để giúp Dự án có ngân quỹ hoạt động.

Buổi lễ khai mạc dự án là cơ hội cho khách dự tiệc cảm nhận 
được sự đồng lòng ủng hộ dự án qua cảm nghĩ của nhiều nhân sĩ 
trong cộng đồng người Úc gốc Việt. Ông Nguyễn Bon, Chủ tịch 
Cộng đồng người Việt, nói đến những năm tháng khổ đau, chết 
chóc của người Việt tại quê nhà sau năm 1975, rồi những năm 
tháng vượt biển hiểm nguy, những năm tháng nhọc nhằn ở trại 
tỵ nạn và sự ổn định đời sống tốt đẹp tại Úc. Ông nhắc đến chính 
sách của nước Úc, thời Thủ tướng Malcolm Fraser, đón nhận vả 
hỗ trợ người Việt tỵ nạn, giúp người Việt 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. Ông Bon 
cũng giới thiệu với mọi người nhiều hoạt động cảm ơn nước Úc 
trên quy mô lớn do chính tổ chức Cộng đồng Người Việt 
Victoria đã và đang điều hợp thực hiện. 

Ông Nguyễn Công Minh, Hội trưởng Hội Cựu Quân Nhân 
VNCH Victoria, đại diện những người lính từng chiến đấu để 
bảo vệ tự do dân chủ tại Miền Nam Việt Nam, nói người lính 
Việt Nam Cộng Hòa bị ngược đãi sau khi cuộc chiến kết thúc 
nhưng từ khi định cư tại Úc, đời sống của họ được tốt đẹp trở lại. 
Ông Minh nói là, giờ đây, tuy tuổi cao, nhưng những người lính 
như ông hằng tâm góp sức hỗ trợ thế hệ người Việt thứ hai tại 
Úc làm những điều tốt đẹp cho cộng đồng nước Úc.

Thượng Tọa Thích Tâm Phương, Tu viện Quảng Đức, đem đạo 
vào đời, đã đến tham dự buổi lễ và ủng hộ dự án với tâm tình, 
“40 năm 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.” Thượng tọa cũng chúc nguyện mọi người, 
mọi nhà được hưởng một mùa xuân hòa bình, nhân bản, hiếu 
hòa và thịnh trị trải rộng trong và ngoài nước Úc.

~ Khải Minh

D
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he Project called “Thank You Australia: 40 years of the 
Vietnamese in Australia” was launched on Monday, 12 
January 2015 in Melbourne, Victoria, Australia.

Mr Dũng Lê, project manager – representative of the project 
organising group of companies Hollywood Nails, ASTCO, 
Quang Hai Entertainment Pty Ltd, in cooperation with the Good 
Friday Appeal (Royal Children’s Hospital) and Vietnamese 
Community Victoria – welcomed guests to the ceremony.

Over 100 guests came to the ceremony, including business 
people, representatives from Buddhist Temples, business 
associations (from Footscray, Richmond, Sunshine, St. Albans 
and Springvale), the Australian Vietnamese Women’s 
Association, Vietnamese Veterans and Council of Maribyrnong 
City and press organisations such as Human Rights Newspaper, 
Viet News, Tieng Nuoc Toi Radio and VNTV Television.

Stressing the beneficient nature of the project, Mr Le said the 
project “Thank You Australia: 40 years of the Vietnamese in 
Australia” has four objectives:

1. To Express Gratitude: The Australian Vietnamese thank 
Australia for 40 years of living in Australia.

2. To Celebrate: The Australian Vietnamese celebrate their 
well-being and prosperity in Australia with the 40th 
Anniversary Gala of the Vietnamese in Australia.

3. To Contribute: The Australian Vietnamese, showing their 
gratitude, donate to Royal Children’s Hospital via the Good 
Friday Appeal.

4. To aim for Future achievements: The Australian Vietnamese 
together aim to make further achievements for themselves and 
Australia on the occasion of celebrating 40 years of living in 
Australia.

Mr Le shared with everyone the view that the project of “Thank 
You Australia: 40 years of the Vietnamese in Australia’ belongs 
to each Australian Vietnamese person. He said, “I would like to 
introduce to you the project “Thank You Australia: 40 years of 
the Vietnamese in Australia” so that the project becomes yours. 
Please pool together our hearts and deeds so that we can make 
the project come true with flying colours.”

“We still remember the day each of us was lost in the foreign 
land of Australia. But look: today, each of us is confident and 
successful in this beloved country Australia. What do we need to 
do? Please let us know! What can you contribute? Please give 
us a hand!”

Mr Le invited everyone to help and work towards the four main 

tasks of the project which are:

1. Raising charitable funds to support the Royal Children’s 
Hospital, with Good Friday Appeal tins set in areas where there 
are many Australian Vietnamese. 

2. Seeking donations from Australian Vietnamese people who 
will write cheques in support of the Royal Children’s Hospital.

3. Selling tickets for the 40th Anniversary Gala of the Australian 
Vietnamese so that a great many Australian Vietnamese join 
together to celebrate the 40 years of well-being and prosperity, 
and help fund the project.

4. Selling memorabilia for “Thank You Australia: 40 years of 
the Vietnamese in Australia”. This also helps to create funds for 
running the project.

The project launch ceremony was an opportunity for guests to 
learn about the widespread support for the project as shown in 
the sentiments of many Australian Vietnamese speakers. Mr 
Bon Nguyen, President of Vietnamese Community Association 
in Victoria, dwelt on the years of sadness and death in homeland 
Vietnam after 1975, of the challenges in escaping by sea, of 
suffering in refugee camps and at last the goodness of settlement 
in Australia. He reminded the audience of the immigration 
policy in Australia under the then Prime Minister Malcolm 
Fraser that took in, cared for and supported refugees to 
overcome difficulties and settle down in a new land. The fact 
that the Australian Vietnamese thank Australia is wholly good, 
and it also springs from the cultural values of the Vietnamese. 
Mr Nguyen also told the audience about the large-scale 
Australia-thanking programs which had been initiated by 
Vietnamese Community Association.

Mr Minh Cong Nguyen, President of Vietnamese Veterans / 
Victoria, a representative of former soldiers who fought to 
protect freedom and democracy in South Vietnam, said that his 
generation of soldiers had been maltreated after the Viet Nam 
War, but since their settlement in Australia, their lives were 
re-built properly. He said that now, even though they were 
advanced in years, they were always ready to support 
whole-heartedly the second Vietnamese generation in the cause 
of the good of Australia.

Venerable Tam Phuong, of Quang Duc temple, who brought 
religious positivism to life, attended the ceremony and 
supported the project. He said, “Forty years is a long time for 
us, the Vietnamese who live far away from the motherland… 
With our two empty hands, we learned how to save, endure, 
overcome and build our new lives successfully in a new country. 

A ceremony at the project launch commenced
“Thank You Australia” activities by 
the Australian Vietnamese.

~ Khai Minh

T
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Bác sĩ Phạm Phúc Nhân, Đại diện cho chùa Quang Minh và Hội 
Nha Y Dược tỏ ý tán dương mục đích của dự án. Ông cũng nói 
là mục tiêu gây quỹ khoảng năm trăm ngàn Úc kim dẫu nhó bé 
nhưng đầy ý nghĩa và có giá trị phát huy tình đoàn kết và ý thức 
cộng đồng. 

Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng, Giám đốc Chương trình truyền hình 
tiếng Việt VNTV, ngoài việc tỏ ý ủng hộ dự án còn gợi hướng 
tích cực rằng 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.

Đại diện các Hội Thương Gia cũng chia sẻ tâm ý ủng hộ dự án. 
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: ông và gia đình sống ở Úc đã được 35 năm, có đời 
sống phú túc cả vật chất lẫn tinh thần. Ông Nguyên cũng nói 
trong vai trò Hội trưởng FABA, ông sẽ vận động các doanh nhân 
tiếp tay ủng hộ dự án Cảm Ơn Nước Úc. 

Ông Bruce White, Hội trưởng Hội Thương Gia Sunshine (SBA) 
nói rằng ông đã học được nhiều bài học lịch sử qua cộng đồng 
người Úc gốc Việt. Là người Úc, ông cảm thấy ông là người 
may mắn là người dân của nước Úc may mắn và ông cảm nhận 
được lý lẽ của việc người Úc gốc Việt thực hiện dự án Cảm Ơn 
Nước Úc. Ông cũng cho hay là 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.

Ông Nguyễn Vũ, Phó Hội trưởng Hội Thương Gia Richmond 
(RABA), thay mặt cho Hội nói rằng “RABA nhiệt tình ủng hộ, 
ủng hộ hết mình’ Dự án ‘Cảm Ơn Nước Úc’. Ông Vũ cũng kể lại 
tâm sự được ông Lê Dũng chia sẻ ba năm về trước, sau khi tổ 
chức Đại nhạc hội “Nhớ Ơn Anh”, ông Lê Dũng mong ước tổ 
chức được một chương trình lớn lao hơn nữa để cộng đồng xã 

hội Úc cảm nhận được thêm nữa những điều tích cực của cộng 
đồng người Úc gốc Việt chúng ta; và hôm nay, theo ông Vũ, 
“Cảm Ơn Nước Úc” là thể hiện mong ước đó của ông Lê Dũng.

Người dự lễ khai mạc dự án cũng tỏ rõ cảm kích khi nghe những 
chia sẻ ủng hộ Dự án của Thị trưởng thành phố Maribyrnong. 
Ông Quách Nam, người Úc gốc Việt thế hệ thứ hai, nhắc đến tục 
ngữ “Ăn Trái Nhớ kẻ Trồng Cây’ và nhấn mạnh ý hướng ‘học 
hành: học đi đôi với hành’ rằng chúng ta biết ơn nước Úc và 
chúng ta đền ơn nước Úc bằng những việc làm thiết thực xây 
dựng nước Úc.

Những chia sẻ của khách dự lễ thể hiện đáp ứng với mời gọi của 
ông Dũng Lê trước đó, “Là thành viên trong cộng đồng người 
Úc gốc Việt, là những nhà lãnh đạo doanh nghiệp, là những nhà 
lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, tất cả mỗi người trong cộng đồng 
chúng ta đều có thể hợp sức trở thành một đòn bẫy siêu hạng 
nâng dậy những ước muốn và việc làm hữu ích cho tương lai 
của cả cộng đồng.”

Cũng tại buổi lễ, khách dự lễ được thông tin về Đại Nhạc Hội 
“Cảm Ơn Nước Úc: 40 năm định cư của người Úc gốc Việt.” 
Đây là một chương trình nhạc hội có quy mô lớn lao, được tổ 
chức tại khán phòng Palladium, Crown Resorts, với sự đóng góp 
công sức của nhiều nghệ sĩ người Việt tài hoa từ Trung tâm ca 
nhạc Asia cũng như nhiều chuyên gia, công ty người Úc gốc 
Việt hàng đầu trong lãnh vực sân khấu, âm thanh, ánh sáng, thâu 
hình… Khách mời cũng được giới thiệu về việc gây quỹ từ thiện 
qua các lon từ thiện Good Friday Appeal và việc làm ân nhân 
bảo trợ Bạch Kim và Vàng hỗ trợ Nhà thương Royal Children 
Hospital. Khách dự lễ cũng đã chứng thực việc Bác sĩ Phạm 
Phúc Nhân quyết định chọn làm Nhà Bảo Trợ Bạch Kim, đóng 
góp năm ngàn Úc kim cho Nhà Thương Royal Children’s 
Hospital. Bác sĩ Phạm Phúc Nhân, qua hội Nha Y Dược, còn tự 
nguyện góp sức vận động tìm kiếm ân nhân bảo trợ gây quỹ cho 
Nhà thương Royal Children’s Hospital.

Buổi lễ khai mạc Dự án diễn ra trang trọng, lịch lãm và thân ái 
tại Phòng tiệc Groove, Crown Resorts, kết hợp giữa lễ và tiệc 
mừng, và mọi người hiện diện thể hiện được sự vui mừng và 
đồng tâm hiệp lực tham gia hỗ trợ dự án. Và để biểu tỏ niềm vui 
đồng tâm hiệp lực đó, nhiều người đã tham gia chụp hình chung, 
mỗi người cầm một cái lon gây quỹ Good Friday Appeal tỏ 
quyết tâm cảm ơn nước Úc bằng việc vận động gây quỹ cũng 
nhự tự mình đóng góp từ thiện cho Nhà thương Royal 
Children’s Hospital.

“Hôm nay đây, chúng ta cùng khai mạc dự án Cảm Ơn Nước 
Úc: 40 năm định cư của người Úc gốc Việt.’ Hôm nay đây, 
chúng ta cùng thực hiện thành công dự án. Bốn mươi năm nữa, 
nhìn lại hôm nay, mỗi chúng ta sẽ mỉm cười mãn nguyện rằng 
những ơn ích và giá trị tốt lành cho người Việt tại Úc, được 
chính quý vị góp tay tạo dựng!” [Lời kết trong bài diễn văn của 
ông Lê Dũng, Giám đốc dự án].
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We can be proud to say that the overseas Vietnamese who have 
grown mature and strong here in Australia are just as strong as 
any other community who lives overseas.” He also hoped that 
every person and family would find a new year of peace, 
humaneness, harmony and stability in Australia and abroad.

Dr Phuc Nhan Pham, representative of Quang Minh Temple and 
also of the Dentists, Doctors and Pharmacists Association, 
showed his strong support for the Project. He also said that 
raising even five hundred thousand Australian dollars was small 
but meaningful and helpful in developing solidarity and 
community spirit. 

Dr Tien Dung Kieu, Manager of VNTV, not only supported the 
project but also put forward an inspirational view. He said that 
since 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. 

Representatives from business associations also proudly 
supported the project. Mr Wing La, President of FABA, told of 
his personal experience of living a bountiful life, both in 
material terms and in spirituality, as a favour he had received 
from Australia. He also said that as president of FABA he would 
campaign for other business people to support the project 
‘Thank You Australia’. 

Mr Bruce White, president of Sunshine Business Association 
(SBA) said that he had learnt many history lessons through the 
Australian Vietnamese. As an Australian, he counted himself 
lucky for being a citizen of the lucky country and he understood 
the reasons behind the Australian Vietnamese backing the 
project ‘Thank You Australia’. He also said that SBA would 
combine its festive events such as “Food & Wine Festival’ in 
Sunshine with the project “Thank You Australia” and that the 
Mid-Autumn Festival 2015 in Sunshine would be celebrated 
with the theme of the Australian Vietnamese celebrating their 
forty years of living in Australia.

Ceremony attendants showed excitement on listening to the 
speech of the Mayor of Maribyrnong City. Councillor Quach 
Nam, a second generation Australian Vietnamese, recalled the 
Vietnamese proverb “Eating the fruits, we remember those 
having planted the fruit trees” and emphasized the importance 
of ‘knowledge and its application’. He said, “By realising that 
we are grateful towards Australia, then we could contribute and 
pay back with positive things to Australia and to building up 
Australia.”

The sentiments shared among ceremony attendants showed a 
good response to Mr Dung Le’s invitation: “As a member of the 
Australian Vietnamese community, as a leader of a business or 
an organisation, each of us can cooperate with one another to 
become a super lever which can boost up all wishes and deeds 
beneficial to the future of the entire community.” 

The guests were also told about the 40th Anniversary Gala of 
The Vietnamese in Australia. This is a large-scale musical 
performance show which will attract many talented Vietnamese 
performers and singers from the Asian Entertainment Company 
in the United States, as well as top-ranking Australian 
Vietnamese specialists in the entertainment industry to manage 
the stage, sound, light and filming. The guests were also 
introduced to fund-raising activities to get donations to the 
Good Friday Appeal and about how to be a benefactor who can 
make direct donations to the Royal Children’s Hospital. They 
also witnessed Dr Phuc Nhan Pham become the first benefactor 
to pledge to donate five thousand dollars to the Royal Children’s 
Hospital. He said that he would also seek for more benefactors, 
from the Dentists, Doctors and Pharmacists Association, to 
sponsor and support the Royal Children’s Hospital.  

The project launch ceremony was conducted at Groove 
Reception, Crown Resorts in a friendly atmosphere, and 
everyone present showed their happiness and enthusiasm in 
participating and supporting the project. Showing their 
single-mindedness and joyfulness, many grouped together for a 
photograph in which each person held a Good Friday Appeal 
tin. They wanted to show their cheerful determination to 
campaign for fund-raising and sponsorship activities to 
contribute donations to the Royal Children’s Hospital.

“Today together we launch the project ‘Thank You Australia: 40 
years of the Vietnamese in Australia’. Today together we pledge 
to realise the project successfully. In forty years’ time, we shall 
look back to today, and each of us will smile with content 
because benefits and positive values for the Vietnamese in 
Australia have been made by each and every one of us!” said Mr 
Le.



CHIẾC LON
ÂN NGHĨA
Cảm ơn nước Úc, người Úc gốc Việt làm 
đầy các lon Good Friday Appeal, giúp 
trẻ em bệnh tật tại Nhà thương 
Royal Children’s Hospital

hững chiếc lon gây quỹ có tình gắn bó với người Úc gốc 
Việt. Nhớ những dịp lễ lạc như Giáng Sinh, Phục Sinh, 
người ngoài phố được nghe tiếng nhạc của ban kèn 

đồng Đạo Quân Cứu Khổ (Salvation Army) biểu diễn ngoài 
đường. Đồng thời người ngoài phố gặp thấy những thành viên 
Đạo Quân Cứu Khổ tay cầm những chiếc lon, mời gọi người đi 
phố bỏ vào lon ít nhiều tùy hỷ để gây quỹ xã hội và từ thiện… 
Cộng đồng người Úc gốc Việt, năm 2015, kỷ niệm 40 năm định 
cư tại Úc, cũng đang làm việc ‘cầm lon’ gây quỹ cho Nhà 
thương Royal Children’s Hospital để thể hiện lòng biết ơn đối 
với nước Úc.

Nhớ thuở nào, nhất là những năm đầu người Việt định cư tại Úc, 
từ những chiếc lon nhỏ bé của nhiều hội từ thiện tại Úc, tiền bạc 
đã được trích ra để hỗ trợ không ít các đợt người Việt từ các trại 
tỵ nạn bơ vơ đến Úc định cư. Những manh quần tấm áo, những 
nệm, giường, chăn, gối và cả tiền bạc ngày nào từ các hội từ 
thiện, tuy nhỏ bé nhưng ‘đáng ngàn vàng’ cho người Việt những 
ngày đầu bơ vơ đến Úc. Những giúp đỡ ‘của ít lòng nhiều’ ấy đã 
góp phần giúp người Úc gốc Việt tạo nên phép lạ dựng lại 
người, dựng lại nhà được như hôm nay, 40 năm sau năm 1975.

Năm 2015 là năm mừng vui kỷ niệm 40 năm an cư lạc nghiệp 
của cộng đồng người Việt hải ngoại trên khắp thế giới. Trải qua 
cuộc di cư tìm lẽ sống lớn nhất xưa nay trong lịch sử quê hương 
Việt Nam, cả nửa triệu người Việt có được Úc Đại Lợi làm quê 
hương thứ hai, quê hương đất lành chim đậu; cả hàng trăm ngàn 
người Úc gốc Việt, thế hệ thứ hai, thứ ba sinh trưởng tại Úc, đã 
tự nhiên có được nước Úc làm quê hương thứ nhất. Nói chung, 
người Úc gốc Việt trải nghiệm một trang sử mới, an cư lạc 
nghiệp cho từng cá nhân, gia đình và cả cộng đồng. Mừng 40 
năm an cư lạc nghiệp tại Úc, nhiều vị trưởng thượng trong cộng 
đồng người Úc gốc Việt cùng nhau tổ chức nhiều sự kiện trọng 
đại để: (1) Cảm ơn nước Úc, (2) Mừng 40 năm người Úc gốc 
Việt an cư lạc nghiệp tại Úc, (3) thể hiện lòng biết ơn nước Úc 
bằng việc đóng góp ngân quỹ từ thiện cho Royal Children’s 
Hospital và (4) hướng đến những thành đạt tương lai cho cộng 
đồng người Úc gốc Việt nói riêng và cộng đồng nước Úc nói 
chung. Những đồng tiền lẻ của ông, bà, anh, chị, em sẽ góp phần 
tạo nên những thay đổi lớn lao (Your little change will make a 
big change). Ngân quỹ từ thiện ông, bà, anh, chị, em góp phần 
tạo được sẽ được dùng cho mục đích tốt lành là săn sóc trẻ em 
tại nhà thương Royal Children’s Hospital; nơi đó, biết bao em 
nhỏ - và cũng có khi chính con cháu gặp lúc ốm đau của ông, bà, 
anh, chị, em – sẽ được thương yêu và chữa lành. 

Những chiếc lon nhỏ bé, mang tên “Good Friday Appeal”, đang 
đón đợi ân tình của ông, bà, anh, chị, em là người Úc gốc Việt. 
Những chiếc lon nhỏ bé ấy đã bắt đầu được các chủ nhân doanh 

nghiệp và các vị trưởng thượng của nhiều tổ chức, cơ quan đón 
nhận và đặt tại cơ sở của mình để xin người Úc gốc Việt tặng 
vào đó những đồng tiền ân nghĩa.  Ông, bà, anh, chị, em hẳn 
buồn đau khi nhìn thấy trẻ em nhỏ bé, bệnh tật, yếu đuối, và xót 
xa khi có những em nhỏ phải chết vì bệnh nan y; những đồng 
tiền ân nghĩa của ông, bà, anh, chị, em sẽ được Nhà thương 
Royal Children’s Hospital dùng để nghiên cứu và săn sóc cho 
các em nhỏ, khi bị bệnh, vơi bớt nỗi đau bệnh hoạn của phận 
người.

Cho chúng tôi được kể với Ông, Bà, Anh, Chị, Em mẩu chuyện 
nho nhỏ thế này: Tại một doanh nghiệp do doanh nhân người Úc 
gốc Việt làm chủ, nhân viên của doanh nghiệp này được chủ 
nhân doanh nghiệp chia sẻ với họ, xin họ mỗi ngày đi làm, mở 
lòng bỏ vào lon Good Friday Appeal 50 xu. Nhân viên nào cũng 
nghe lời chủ nhân doanh nghiệp, đồng lòng bỏ tiền vào lon, 
nhưng có một điều họ không chịu nghe theo – Ông, Bà, Anh, 
Chị, Em có đoán được điều gì không? – Thưa là: Thay vì bỏ vào 
lon 50 xu mỗi ngày, mỗi người trong họ đã bỏ vào lon nhiều hơn 
50 xu một ngày. Chủ nhân doanh nghiệp này biết được điều đó, 
do chiếc lon ‘Good Friday Appeal’ đầy quá nhanh! Và chủ nhân 
doanh nghiệp cũng biết được là nhân viên của mình là những 
người có lòng tốt.

Các hoạt động “Cảm ơn nước Úc: 40 năm định cư của người Úc 
gốc Việt” gửi gắm tâm lòng ‘Uống nước nhớ nguồn / Drinking 
water, we remember its source” và “Sợ chúng ta quên / Lest we 
forget”. Là người Úc gốc Việt, ông, bà, anh, chị và em đang 
cùng với cả cộng đồng 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 và 
em mở lòng cho tiền vào đó để giúp đỡ chính trẻ em của nước 
Úc, quê hương mới nhưng nặng ân tình với mỗi chúng ta.

Nên biết: 

- Xin xem danh sách những doanh nghiệp, tổ chức trong cộng 
đồng người Úc gốc Việt hỗ trợ việc vận động / cho đặt lon quyên 
góp qua lon gây quỹ Thứ Sáu Tuần Thánh – Good Friday 
Appeal qua các phương tiện truyền thông tiếng Việt.

- Qúy doanh nghiệp, tổ chức muốn nhận lon “Good Friday 
Appeal” để góp công gây quỹ cho nhà thương Royal Children’s 
Hospital, xin liên lạc: 0417 328 165 - Dũng Lê / 0423 814 851 - 
Trị Nguyễn / 0432 120 590 - Quang Hải & 0428 261 932 - 
Phong Phạm

Nguồn:

Tài liệu / Thư viện Dự án: ‘Cảm Ơn Nước Úc: Mừng 40 năm 
định cư của người Úc gốc Việt’.

~ Đại Hữu
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GOOD FRIDAY 
APPEAL’S 
COMPASSION TINS

he Australian Vietnamese have a close relationship with 
fund raising tins. Perhaps many Australian Vietnamese 
remember at festive occasions such as Christmas or 

Easter, people in the street have the chance to hear music from 
Salvation Army brass bands. At the same time they see Salva-
tion Army soldiers, with tins in hand, inviting people to give 
donations into the tins - as much or as little as the giver decides 
- for social and charitable causes… Now the Australian 
Vietnamese, who, in 2015 celebrate their 40th anniversary of 
living in Australia, are doing the same task of holding tins to 
raise fund for the Royal Children’s Hospital to show our 
gratitude towards Australia.

Hardly anyone can forget that, particularly in the early years 
when the Vietnamese started settling in Australia, it was from 
those little tins of many Australian charity associations that 
money was found to support wave after wave of forlorn 
Vietnamese people arriving in Australia from refugee camps. 
Clothing, mattresses, beds, blankets, pillows and money came 
from the charities. Maybe the value in money was not high but 
it was really priceless for the poor Vietnamese in their early days 
in Australia. The help, which might have been small in dollars, 
but came with a golden heart, contributed to help the Australian 
Vietnamese achieve the miracle of re-building the self and the 
family which have been so good for the 40 years since 1975. 

2015 is the year marking the 40th anniversary of the overseas 
Vietnamese around the world. Via the greatest migration in 
Vietnam’s history, almost half a million Vietnamese have been 
blessed to have Australia as their second country - a good land 
for people to live in. Thousands of second and third generation 
Australian Vietnamese, born and raised in Australia, have 
Australia as their first country. The Australian Vietnamese have 
experienced a new page of history whereby individuals, 
families and the entire Australian Vietnamese community live in 
well-being and prosperity. Celebrating 40 years of the Australi-
an Vietnamese in Australia, many Australian Vietnamese people 
join together to organise big events: (1) to thank Australia, (2) to 
celebrate the 40th anniversary of living in Australia, (3) to show 
their gratitude to Australia by donating to the Royal Children’s 
Hospital and (4) to aim at future achievements for the Australian 
Vietnamese in particular and the mainstream Australian 
community in general. 

Your small change will make a big change. The charitable funds 
you contribute will be used for the good cause of taking care of 
sick children at the Royal Children’s Hospital where so many 
youngsters – and perhaps your own children and grandchildren 
if they fall sick – will be loved and cared for.

Little tins named “Good Friday Appeal” are waiting and expect-
ing the compassion of the Australian Vietnamese, from you. 
They have already been received by Australian Vietnamese 
business people and leaders from many organisations and set up 
at their properties to receive compassion coins from the Austral-
ian Vietnamese. ‘Grandpa’, ‘grandma’, elder brother and sister, 
younger brother and sister, you must be sad when you see 
children sick, weak, or disabled and you must suffer when 
children pass away after a serious illness. It is your compassion 
coins that will be used by the Royal Children’s Hospital for 
research and care for sick children whose suffering can be 
lessened by you.

Let me tell you a story: At a business owned by an Australian 
Vietnamese business person, all the staff were asked by the 
business owner to make a donation of 50 cents each day into the 
Good Friday Appeal tin. Every staff member did what the 
business owner had requested; they put money into the tin. But 
there was one way they did not listen to their boss – can you 
guess what that was? – The answer is that instead of putting in 
only fifty cents as asked, they all put in much more than fifty 
cents each day! The business owner knew that because the Good 
Friday Appeal tin in his company filled up so quickly! And he 
also discovered that the staff are generous people.

Activities to “Thank You Australia: 40 years of the Vietnamese 
in Australia” are imbued with the spirit of “Drinking water, we 
remember its source” and “Lest we forget”. Being Australian 
Vietnamese, you, together with all other Australian Vietnamese, 
are celebrating 40 years of well-being and prosperity in Austral-
ia. Each time you go to work, to school, shopping or playing and 
see Good Friday Appeal tins, please open your heart and put 
coins into the tins to help the very children of Australia, a 
second country, new but endearing to each of us.

N.B.

- Please check, via Vietnamese media in Victoria, the list of 
Australian Vietnamese businesses and organisations which take 
part in supporting the Good Friday Appeal and setting the Good 
Friday Appeal tins at their properties for donations.

- Business owners and organisations leaders want to receive 
“Good Friday Appeal” tins to support the fund-raising 
campaign, please contact: 0417 328 165 – Dũng Lê / 0423 814 
851 - Trị Nguyễn / 0432 120 590 - Quang Hải & 0428 261 932 
- Phong Phạm

~ Dai Huu
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With gratitude for Australia, the Australian Vietnamese fill 
up Good Friday Appeal tins, helping sick children at the 
Royal Children’s Hospital

T



10 BẢN TIN  |   SỐ 1 - THÁNG 1 - 2015

90mm



11SỐ 1 - THÁNG 1 - 2015 |  BẢN TIN 



We
The Australian Vietnamese

Live
With Gratitude.

THANK YOU AUSTRALIATHANK YOU AUSTRALIA

AstcoAstco

 

R I C H M O N D  A S I A N  B U S S I N E S S  A S S O C I A T I O N   


