
 

 

ðÓN TIẾP ANH CHỊ HOA TRƯỜNG XUÂN  

TỪ PHÁP QUA THĂM BẮC CALI NGÀY 16/1/2013 

Nguyễn Sĩ Tuất 

ðược tin anh chị Xuân trong dịp viếng 
thăm Hoa Kỳ có ghé thăm Bắc Cali trong tuần 
lễ từ 10/1/13 ñến 18/1/13, AHCC miền Bắc CA 
ñã tổ chức tiếp ñón anh chị Xuân tại nhà hàng 
TOMI buffet restaurant tại San Jose, CA, ngày 
16/1/2013 vào buổi trưa. 
 

ði ñón hai vị khách quý, anh chị Ng Sĩ Tuất 
ñã lái xe từ Brentwood ñến Santa Clara ñể chào 
mừng anh chị Xuân và ñưa ñến tiệm ăn TOMI. 
Tới nơi, quý anh chị Duật, Giang, Võ Hùng, 
Lễ, Nghi, và quý AH Thịnh, Lê Hùng, Diệp, 
Phượng, Tất, Tịnh, ñã tề tựu ñông ñủ. 
 

Buổi tiệc rất vui, lời thăm hỏi sức khỏe xen 
lẫn với những kỷ niệm ôn lại từ thời còn kẹt lại 
trong nước trước khi anh chị ñến bờ tự do. Sau 
’75, Anh Xuân bị kẹt lại làm việc một thời gian 
tại Sở Xậy Dựng T/P cùng với các AH Minh, 
Thiệp, … và tôi trong nhiều năm. Còn ñang nói 
chuyện rôm rả, anh Giang ñã nhắc nên ra về 
sau khi ñã ngồi trên 2 tiếng ñồng hồ tại nhà 
hàng; bạn bè bịn rịn nhưng phải chia tay. Sau 
ñó, anh chị Duật ñã lái xe ñưa anh chị Xuân về 
Santa Clara.  

 
***** 

  
Dưới ñây là một số hình chụp chung, ghi lại 

kỷ niệm ngày gặp gỡ: 
 

 
Từ trái: Chị Duật và các A/C Xuân, Giang và Nghi 

 

 
Từ trái: Các A/C Xuân, Duật, Tuất và Chị Giang 

 

 
Từ Trái, các AH: Hùng, Xuân, Tuất, Nghi 
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Từ trái: các AH: Hùng, Tất, Duật, Xuân, Nghi 

 

 

Từ trái: Chị Duật, Duật, Xuân, Chị Xuân, Chị 

Giang, Chị Nghi, Nghi 

 

 

 

Nếu quý bạn nào muốn xem ñầy ñủ sinh 
hoạt trong ngày họp mặt 16/1/13 này, có thể 
chép/dán link sau ñây ñể mở album webpage 
của chúng tôi: 

https://vimeo.com/57753065 

ngsituat 
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