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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

THƯ CHO CÁC AHCC
Thiệp
Thưa các Anh Chị,
Để Lá Thư Ái Hữu Công Chánh số tới khởi
sắc thêm hương nhờ có anh chị tham gia, và
cũng để anh em bạn cũ biết thêm một chút tin
tức của nhau. Xin anh hoặc tham gia viết một
bài về “ Kinh Nghiệm Vui Buồn Trong Nghề
Công Chánh”, hoặc tham gia trả lời những câu
phỏng vấn sau đây, câu nào không tiện trả lời
thì bỏ qua. Cũng là một chuyện vui chơi, không
có gì quan trọng.
Viết tay hoặc đánh náy, không bỏ dấu theo
chữ VN cũng được.
Hoặc email về địa chỉ ban biên tập như sau:
minh_trong_ha@yahoo.com
Hoặc hanhthiep@yahoo.com
hay thư về cho NguyễnThiệp để đúc kết qua địa
chỉ:
4406 New Britian Cmn
Santa Ana CA 92704
Điện thoại: 714-603-6196
Sau đây là câu hỏi dành cho các Ái Hữu đã
về hưu rồi:
1 - Xin anh cho biết sơ lược về tiểu sử (Tên
họ, tuổi, đi làm năm nào, tại sở nào khi còn ở
VN, tại sở nào khi ra ngoại quốc, về hưu năm
nào).
2- Xin anh kể các sinh hoạt tiêu biếu trong
một ngày của một người đã về hưu như anh.
3– Tại sao anh quyết định về hưu?
4- Khi về hưu, anh mất cái gì, được cái gì?
Mất thú vui nào, được thú vui nào?
5- Nghe nhiều ngườì nói về hưu còn bận
hơn thời đi làm, anh có cảm giác đó không?
Tại sao?
6- Nếu được chọn lại ngày về hưu, thì anh
sẽ về hưu sớm hơn hay trễ hơn, hay vẫn như cũ.
Tại sao?
7- Về hưu rồi, có vui không? Có sướng
không? Nếu được xin anh cho vài ví dụ.

.

8- Anh còn hoài bão gì không? Tại sao?
9- Nếu trẻ lại, anh có chọn lại nghề Công
Chánh không? Tại sao. Và nếu chọn nghề khác,
thì anh chọn nghề nào?
10- Anh có tiếc điều gì chưa hoàn tất được
trong tuổi trẻ không?
11- Xin anh kể một vài chuyện vui trong
thời gian làm nghề Công Chánh.
12- Xin anh kể một vài chuyện „đáng buồn‟
mà anh đã gặp trong thời gian còn đi làm.
13- Bây giờ, thì anh thấy cái gì là quý
nhất? Tại sao?
14- Bây giờ, anh còn điều gì ưu tư không?
(Gia đình, xã hội, thế giới, tài chánh ,kinh tế,
sức khoẻ vv..vv)
15- Khi còn trẻ anh định chọn nghề gì
trước khi vào ngành Công Chánh?
16- Khi còn trẻ, anh có mơ ước và cầu
nguyện một điều gì, mà Trời không cho anh.
Bây giờ nghĩ lại, anh có thấy là „may‟ mà điều
ước đó không thành sự thực? Điều gì, viết ra
cho anh em cười chơi.
17- Anh có lo âu chi về tình hình kinh tế
hiện tại sẽ ảnh hưởng đến đời sống còn lại
trong tuổi già về sau không?
18- Trong Công Chánh, xin anh kể tên 3
bạn trong những bạn thân thiết . Xin kể vài kỷ
niệm về họ.
19- Về hưu rồi, anh có đọc sách nhiều
không? Đọc nhiều hơn khi còn đi làm hay đọc
ít hơn . Đọc sách loại gì ?
20- Về hưu rồi, thì các anh chị thường đi du
lịch, xin cho biết đi đâu? Xứ nào vui nên đi? Xứ
nào đừng đi. Hay là nằm nhà cho khỏe, đừng đi
đâu cả. Xin một lời khuyên.
21- Xin cho một lời nhắn chung cho anh em
bạn bè trong Công Chánh.
Sự cộng tác của anh là một đóng góp quý
báu cho lá thư được sống lâu dài hơn, và cái
tình Công Chánh thêm đậm đà. Xin cám ơn thì
giờ về hưu của anh dành cho bạn bè đồng
nghiệp cũ.
Ban phụ trách Lá Thư Ái Hữu Công Chánh.
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Thư cho các AH
còn đi làm
Thưa Anh Chị,
Để Lá Thư Ái Hữu Công Chánh số tới khởi
sắc thêm hương nhờ có anh chị tham gia, và
cũng để bạn bè biết thêm một chút tin tức của
nhau. Xin anh chị hoặc tham gia viết một bài về
“ Kinh Nghiệm Vui Buồn Trong Nghề Công
Chánh”, hoặc tham gia trả lời những câu
phỏng vấn sau đây, câu nào không tiện trả lời
thì bỏ qua. Cũng là một chuyện vui chơi, không
có gì quan trọng.
Viết tay hoặc đánh máy, không bỏ dấu theo
chữ VN cũng được, hay email về địa chỉ ban
biên tập như sau:
minh_trong_ha@yahoo.com.
Hoặc hanhthiep@yahoo.com
hay thư về cho NguyễnThiệp để đúc kết qua địa
chỉ:
4406 New Britian Cmn
Santa Ana CA 92704
Điện thoại: 714-603-6196
Sau đây là câu hỏi dành cho các Ái Hữu
đang đi làm:
1 - Xin anh chị cho biết sơ lược về tiểu sử
(Tên họ, tuổi, đi làm năm nào, tại sở nào qua
các giai đoạn)
2- Xin anh kể các sinh hoạt tiêu biểu trong
một ngày thường của một người đang đi làm
như anh.
3– Công việc của anh đang làm, có căng
thẳng tinh thần lắm không? Khó khăn nhất là
vấn đề gì?
4- Trong tình trạng kinh tế khó khăn của
toàn thế giới, anh chị có lo âu về công việc làm
bấp bênh không?
5- Những lo âu nào làm anh chị bận tâm
nhất. Xin kể vài thí dụ.
6- Cơ duyên nào đưa anh chị vào nghề
Công Chánh. Anh chị có bằng lòng, có vui với
nghề nầy không?
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7- Mỗi năm anh chị đi chơi xa mấy lần?
Mấy ngày ? Đi đâu? Anh chị có nghĩ là để về
hưu rồi, có nhiều thì giờ hơn mới đi không?
8- Anh còn hoài bão gì không? Tại sao?
9- Nếu trẻ lại, mới vào đại học, anh chị có
chọn lại nghề Công Chánh không? Tại sao. Và
nếu chọn nghề khác, thì anh chọn nghề nào?
10- Anh chị có ưu tư cho thời cuộc không ?
Có ưu tư nào cho kinh tế của xứ đang sống
không? Về quê hương VN, anh chị có ưu tư nào
nhất?
11- Xin anh kể một vài chuyện vui trong
thời gian làm nghề Công Chánh.
12- Xin anh kể một vài chuyện „đáng buồn‟
mà anh đã gặp trong khi đi làm.
13- Bây giờ, thì anh thấy cái gì là quý
nhất? Tại sao?
14- Bây giờ, điều gì anh chị lo lắng nhất?
15- Trước khi chọn nghề Công Chánh, anh
chị định chọn nghề gì?
16- Có khi nào anh chị cảm nhận được
mình là một trong những người được trời ban
cho nhiều phước hạnh nhất, so với nhiều tỉ
người bất hạnh, nghèo đói trên thế giới nầy
không? Nếu không, thì vì sao?
17- Anh chị có lo làm thêm việc gì để tài
chánh gia đình được thịnh vượng hơn không, ví
như đầu tư chứng khoán, đánh bài, đầu tư địa
ốc, làm thêm việc khác bán thời gian?
18- Trong ngành, xin anh chị kể tên 3 người
bạn mà anh biết . Xin kể vài kỷ niệm vui về họ.
19- Khi nhận đưọc Lá Thư AHCC, anh chị
thích đọc mục gì nhất? Mục nào đọc trước
nhất?
20- Sau nầy về hưu, anh chị định sẽ làm gì?
Anh chị có nôn nóng để đưọc về hưu không?
Nếu có một phép mầu nào đó, sáng mai anh chị
thức dậy, thấy mình đã đủ tuồi về hưu, đủ thâm
niên để về hưu,thì anh chị có chịu hay không?
Mừng hay buồn? Tại sao?
21- Xin cho một lời nhắn chung cho anh em
bạn bè trong Công Chánh.
Sự cộng tác của anh là một đóng góp quý
báu cho lá thư được sống lâu dài hơn, và cái
tình Công Chánh thêm đậm đà. Xin cám ơn thì
giờ của anh dành cho bạn bè đồng nghiệp.
Ban phụ trách Lá Thư Ái Hữu Công Chánh.

