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AH Hoàng Ngọc Ẩn 
viếng thăm Canada 

Thân gởi các anh trong BPT, 
 

Nhân dịp tham dự đám cưới của một 
người cháu tại Toronto hồi cuối tháng 6/2007, 
vợ chồng tôi đã viếng Canada vào những ngày 
đầu tháng 7/2007, và đã được dịp chung vui 
cùng nhiều AH tại Toronto trong một buổi 
Họp Mặt AHCC ngày 7/02/07.( xin xem hình 
số 1 đính kèm).  

Sau đó , chúng tôi đã lên Montréal , và 
cũng được gặp vài bạn cũ và vài AH địa 
phương trong một bữa ăn trưa rất vui ngày 
7/09/07.(xin xem hình 2 kèm). 

 
Chúng tôi rất hân hoan vui mừng được 

anh chị em AH ở Canada tiếp đón rất nồng hậu, 
mặc dầu ngày giờ thuận tiện cho chúng tôi đều 
nhằm vào ngày thứ hai trong tuần, mà anh chị 
em cũng sắp xếp để đến chung vui . Có nhiều 
anh chị em chưa được biết chúng tôi bao giờ, 
cũng tham dự và thăm hỏi niềm nở -- Thật là 
tinh thần đặc biệt chỉ có trong nhóm Ái Hữu 
Công Chánh của chúng ta ! 

 
Về lại Maryland , mỗi lần xem lại các 

hình ảnh kỷ niệm , chúng tôi rất nhớ đến các 
anh chị và ước mong sẽ có dịp được trở lại 
Canada một ngày gần đây để gặp lại các anh 
chị với nhiều thì giờ rộng rãi hơn . – Vợ chồng 
tôi xin nhờ BPT LT AHCC chuyển dùm lời 
cảm ơn của chúng tôi đến tất cả AH Canada 
qua mục Thư Tín của LT 89. 

 
Thành thật cảm ơn BPT . 
Hoàng Ngọc Ẩn 

  
Ghi Chú : ( xem hình từ trái sang phải ) 
 
 

 

 
Hình 1 do AH Đề chụp: 
Hàng đứng: AH Trung, Bình, Cơ, Giao, Ẩn, 
Thao, Trấn và Châu 
Hàng ngồi: Các chị Trung, Đề, Ẩn, Giao, Châu 

và Bình 

Hình 2, do nhân viên nhà hàng chụp 
AH Ẩn, Di, Hổ, chị Hổ, chị Ẩn, Khoa và Kim 

 
 


