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 Các anh ch� thân m�n, 

 Cô �ã nh"n ���c th�  m�i h�p cu AHCC. Cô r�t ti�c 
không ��n  ���c, cô �ang còn �au bu�n ch�a nguôi. Dù sao cô 
c�ng cám �n các Anh Ch� trong AHCC �ã ngh� ��n cô. 

 Cô còn nh , lúc sinh th�i th	y r�t vui m�ng v( s. thành 
công r.c r, c�a các Anh trong AHCC. S. thành công �ó không 
nh�ng làm cho các th	y hãnh di�n mà còn �em l�i vinh quang 
cho n� c nhà. Th	y th��ng nói v i cô là kh n�ng chuyên môn 
c�a các Anh không thua kém gì k� s� bn x�, và Th	y r�t hài 
lòng vì �ã không b0 công �ào t�o m�t th� h� m i trong h�t m�t 
ph	n ba ��i s. nghi�p c�a Th	y. Theo cô ngh� , có l- nh� v"y, 
mà �ã giúp Th	y ��t ���c tu&i ��i Th� n�i ��t khách quê 
ng��i. Cho cô g!i ��n các anh l�i cám �n.. 

 Nay Th	y �ã qui tiên, các anh ch� �ã th��ng ti�c, �óng 
góp phúng �i�u r�t nhi(u. Cô, các con, các cháu l�y làm xúc 
��ng và s' ghi nh  mãi mãi. 

 L
 an táng Th	y �ã hoàn t�t t�t �#p, cúng d��ng �	y �� 
nh� ý Th	y mong mu�n . S� ti(n phúng �i�u c�a Các Anh Ch� 
trong AHCC cô còn gi� ch�a dùng t i. Cô xin phép m�y Anh 
Ch� cho cô g!i l�i và xin �( ngh� nh"p vào qu2 t��ng - tr� các ái 
h�u thi�u may m�n, ho$c y%m tr� lá th� AHCC và mong cho lá 
th� �ó ���c tr��ng c�u. �ó là hai �i(u mà Th	y và Cô r�t mong 
mu�n. 

 Cu�i th�, cô xin cám �n t�t c các anh trong AHCC và 
xin chúc m�i � c nguy�n thành công t�t �#p. 

      

   Thân m�n, 

                    
   Cô Ng�c. 

   K/ H�p M$t Mùa Thu 2003 
 

  
 
  
 


