
 1 

 

 

Executive Board 
President: 

Nicholas Trinh, MD 
VP in Medicine: 

My Hanh Nguyen, MD 
VP in Dentistry: 

Diane H Tran, DMD 
VP in Pharmacy: 

Thong M. Tran, PharmD 
Secretary General: 

Thang Duc Ngo, MD 
Treasurer: 

Kimberly Do, PharmD 
  

Standing Committees 
News & Publications: 

Tung Manh Tran, MD 
Art & Cultures: 

Minh-Van Nguyen, MD 
Dinh The Hoang, MD 

Constitution & By Laws: 
Cam Hoang, MD 

Web site:  
Hanson Nguyen, MD 

Marketing:  
Son Lam Chau, MD 

Forum Moderator, CME: 
Tai Quyen Nguyen, MD 

Scholarship/Awards: 
Thanh-My Nguyen, MD 

Social Services: 
Hang Huynh Thai, OD 

Youth Activities: 
Truc Trong Tran, DO 

Membership: 
Thuong Trinh, MD 

  

Board of Directors 
Chairman: 

Truc Chinh Tran, MD 
Vice Chair :  

Tam Nguyen, PharmD 
Comptroller:  

Chien Dinh Mai, MD 
Members:  

Hanson Nguyen, MD  
Oai Hong Phi, DDS 

Phu Tan Nguyen, DDS 
Con Bao Nguyen, PharmD  

  

Regional Representatives 
Thu Duc Nguyen, MD (NE) 

Hung Phuoc Mach, MD (NW) 
Con Bao Nguyen, PharmD  

(Gainesville) 
Loc Kim Le, MD (Central) 

Trang Dinh Hoang, DDS (SW) 
Thanh Thai, MD  
(Winter Haven) 

Oai Hong Phi, DDS (South) 
  
 

 

 

( Xem �ếp Trang Sau) 

 
 Dear friends and colleagues, for the VAPDP-FL Spring newsletter, there’s not really 

much to report since it’s been only a few months since our 2012 Tet Gala.  As always, our En-
tertainment Committee and fellow members, spouses and family have outdone themselves.  
The performances were extravagant and dynamic, the stage decorations were a camera’s 
dream, the food was filling as ever, and the guest attendance was stronger than ever.  Besides 
the full belly and memorable pictures, everyone should’ve gotten a free copy of the 2012 
VAPDP-FL magazine edited by Bac si Tung Tran.  We started the 2012 year in a big way! 

 Yet to come for the year is the very grand AVAD/VAMA national convention held in 
our own backyard…Orlando, FL August 3-5.  Definitely save the date!  VAPDP-FL will assist 
Dr. Diane Tran, president of AVAD, in making sure AVAD will have a successful convention. 
That weekend will be a great opportunity to meet old and new friends from across the country.  
No airplane ticket required!  Please also plan for the Autumn Dinner event this year.  I will al-
ways try to be creative as to location, food and event to keep the gatherings a novelty. 

 For fear of forgetting anyone who definitely deserves recognition for his or her hard 
work and dedication to this great organization (also, the list is very long), I just want to thank 
everyone who I know in this Hoi for helping me last year and into this second year.  It’s easy 

 

(Please turn to Page 2) 

Xuân thắm tươi, én tung bay cao tít trời, 

Vui sướng ñi, cao tiếng ca mừng reọ 

ñừng ñể lòng thổn thức tình mê ñắm 

Ta trẻ vui, ta trẻ vui ñời xuân thắm tươi  

(La Hối) 

Nói đến Mùa Xuân, là phải nói đến Tuổi Trẻ, những nụ hoa non mơn mởn, những đóa hoa mãn khai 

nở rộ. Thế Hệ thứ Nhất qua Mỹ, nay đã và đang vào Tuổi Về Hưu cả rồi. Sau Đại Hội Kỷ Niệm 20 năm 

ngày thành lập Hội YNDVNFL, Hội ta đã chuyền tay từ Thế Hệ 1 ½ (BS Nguyễn Tương Phi Yến) sang thế 

Hệ 2 (BS Hanson Nguyen và bây giờ là BS Nicholas Trinh). Hội Ta đã đi 6ên phong, một bước đi thật 

ngoạn mục! Hiện nay trên toàn cõi Hoa Kỳ, chủ tịch Hội Hoa Kỳ là thành phần trẻ và hầu hết chủ tịch 

các Hội Địa Phương đều là người trẻ.   

Tháng 8 năm nay, Đại Hội Y, Nha Dược VN-Hoa Kỳ sẽ được tổ chức tại Orlando, Florida của chúng ta. 

Như Đại Hội YNDVN-Hoa Kỳ tháng 3 năm 2003, tổ chức tại Orlando, chúng ta đã tổ chức một Đại Hội 
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for me to call and set up a date and time for an event, mail out flyers and record registration.  That’s just the science of 
this organization.  The true artistry of this group goes out to all the first generation members and the young generation 
members who exemplify the Vietnamese culture into our events and way of thinking.  Maybe I’m getting too philosophi-
cal during my last year of this term, but I appreciate everyone more than they know. 

 See you at the next event! 
 
           Nicholas Trinh, MD 
 

 (Continued from Page 1) 

(Tiếp theo Trang 1) 

 
Bản Tin do Ban Báo Chí Hội YNDVNFL  xuất bản ba số mỗi năm vào các mùa Xuân, Hạ và Thu. Riêng mùa ðông, 

Ban Báo Chí xuất bản Giai Phẩm Xuân vào dịp Tết Nguyên ðán.  
Bài vở ñóng góp xin ñánh vào MS Word của computer và gởi bằng CD hoặc email, nếu viết Việt Ngữ dùng VNI, VPS 

hay Unicode ñều ñược. ðịa Chỉ Tòa Soạn: 
 Tung M. Tran, MD 

1132 E. Tuskawilla Pt. 
Winter Springs, Fl 32708 

Email: tmtran1132@embarqmail.com 
 

thật thành công rực rỡ (do BS Đỗ Văn Hội là Trưởng Ban Tổ Chức, BS Cao tấn Phương là Chủ Tịch Hội Ta lúc đó), Đại Hội Năm nay 

cũng tổ chức tại Orlando lại không do Hội Ta đứng ra tổ chức! Hội YNDVN-Hoa Kỳ lại tách ra làm Đôi: Hội Nha VN-Hoa Kỳ và Hội Y-

Dược VN-Hoa Kỳ. Hai Hội sẽ tổ chức ở 2 nơi khác nhau! Theo chỗ chúng tôi được biết thì đây có lẽ là do sự bất đồng  ý kiến của 

Thế Hệ Thứ Nhất và Thế Hệ Tiếp Nối. Thế Hệ Thứ Nhất đã hơi quá khắt khe với Thế Hệ Tiếp Nối chăng? Đây là một Vấn Nạn 

trầm trọng đáng lo ngại! Trong Hội của chúng ta, Thế Hệ Tiếp Nối đang lĩnh đạo Hội, như BS Nicholas Trịnh, BS Ngô Đức Thắng, DS 

Hồ Thanh Thanh…là những người có hiểu biết rất nghiêm túc về Giới Cao Niên. Quý vị đọc bài Nhận Định về Ngày 30 Tháng Tư 

trong Bản Tin Mùa Xuân 2012 này của BS Ngô Đức Thắng sẽ hiểu rõ phần nào. Dù sao, sự việc cũng đã xảy ra rồi, không thể hàn 

gắn! Chúng tôi đang cố gắng kéo Đại Hội Y-Dược VN- Hoa Kỳ lại gần với các Hội Viên trong Hội của chúng ta hơn bằng cách gởi 

các thông 6n cập nhật tới quý vị (do Chủ Tịch Hội YND VN-Hoa Kỳ cung cấp). Còn thông 6n về Hội Nha sẽ do Chủ Tịch Hội Nha VN-

Hoa Kỳ cung cấp (CT Hội Nha VN- Hoa Kỳ cũng là Hội Viên của Hội chúng ta, có thể thông 6n trực 6ếp với quý vị trên Diễn Đàn 

YNDVN-FL).  

Vì năm nay, Hội Chúng Ta không tổ chức Picnic Hè, nên Bản Tin Hôm Nay dành nhiều thông 6n về Đại Hội YND VN-HK Tháng 

8/12 tổ chức tại Orlando. 

Ngày 30 Tháng 4 cũng gần kề. Chúng ta, những người Mỹ gốc Việt, tại sao lại đến xứ sở Hoa Kỳ xa lạ này? Bạn không quên 

nguyên ủy của cuộc ra đi tàn khốc, uất hận, đầy nước mắt này chứ? Đừng làm gì để phản lại cuộc ra đi lịch sử đã làm thay đổi 

hẳn cuộc đời bạn và con cái bạn!  

Sài Gòn ơi, ta có ngờ đâu rằng  

Một lần đi là một lần vĩnh biệt  

Một lần đi là mất lối quay về  

      Một lần đi là mãi mãi thương đau  

(Một lần đi - Nguyệt Ánh) 

Chúc Quý Bạn Một Mùa Xuân có nhiều ý nghĩa, kỷ niệm đẹp. 

                     BS Trần Mạnh Tung 

                        TM Ban Báo Chí 
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Kính thưa Quý Niên trưởng 
Quý ñồng nghiệp thân mến, 

 
Tết ñã qua nhưng không khí xanh tươi của mùa Xuân ñang 

bắt ñầu in dấu vết trên vạn vật cỏ cây. Sau mùa ñông, trồi non 
ñã bắt ñầu hé nở, chim chóc ñã trở về vui hót trên ngọn cây. 

Hội Y Nha Dược Việt Nam tại Florida cũng ñang sửa sọan 
cho những họat ñộng mới. 

Tiệc Tân Niên Nhâm Thìn ñã thành công một cách tốt ñẹp. 
Tham dự viên ngày càng tăng, nhất là giới trẻ. Công lao lớn 
nhất vẫn phải là của BS CT Nicholas. Nói vậy không có nghĩa 
là sự ñóng góp của các thành viên khác về văn nghệ, báo chí,.. 
và nhất là “quan khách” không phải là không quan trọng trong 
việc làm cho không khí ngày Hội thêm vui tươi và ñầm ấm 
hơn. 

Gần ñây, có một số ñồng nghiệp thắc mắc về ñại hội tại Or-
lando vào tháng 8 năm nay. Như ñã giải thích trong các thư 
trước, sau ñây là chi tiết về các ñại hội này. 

Mùa hè 2011, theo dự tính, MỘT ñại hội sẽ ñược tổ chức cho 
Y,Nha và Dược sĩ VN tại Orlando, nhưng sau ngày ñại hội tại 
Toronto, hội Y sĩ VN tại Hoa kỳ (VAMA) t ự ý rút ra và tổ chức 
một ñại hội riêng, cũng tại Orlando và cùng một ngày, chỉ khác 
ñiạ ñiểm họp.  
ðến nay,chương trình ñại hội sẽ diễn tiến như sau : 
CHƯƠNG TRÌNH  ðẠI HỘI : 
I/ Thứ  Sáu 03 tháng 8 năm 2012 : 
  1/ Buổi sáng : 
a) ðại Hội lần thứ 2 của Hội các BS Nha Khoa VN tại Hoa 

kỳ (AVAD) bắt ñầu tại  Rosen Shingle Creek Resort. 
b) ðại Hội thường niên của Hội Y sĩ  VN tại Hoa kỳ 

(VAMA) b ắt ñầu tại Marriott. 
Hai ñại hội này sẽ có chương trình khai mạc, bế mạc và hội 

thảo chuyên môn riêng rẽ. 
  2/ Tối thứ Sáu :  
       ðêm văn nghệ “A Night to Remember”  sẽ do Hội Nha 

khoa ñảm trách tại Rosen  
       Shingle Creek Resort với sự cộng tác của Hội YNDVN/

FL và ca sĩ của Asia/ Paris   
       by night. Tất cả các y, nha , dược sĩ , gia ñình và thân 

hữu ñều ñược mời tham dự  
       buổi văn nghệ này. 
       Giá vé : $100.00/ người. 
II/ Thứ Bảy 04 tháng 8 năm 2012 : 
   1/ Buổi sáng :   
       Chương trình hội thảo chuyên môn cho Nha khoa tại 

Rosen Shingle Creek Resort và  
       cho Y, Dược tại Marriott. 
   2/ Tối thứ Bảy :  
       Gala do VAMA tổ chức tại Marriott cho toàn thể 

y,nha,dược và bạn hữu tại Marriott  
       Giá vé : $150.00/ người. 
     * ðêm văn nghệ “A Night to Remember”  và “Gala” là 

cho TẤT CẢ các Y, Nha,  
       Dược sĩ , gia ñình và thân hữu.  

III/ Chủ Nhật 05 tháng 8 năm 2012: bế mạc ñại hội. 
 Ghi danh tham dư ðại hội và ñêm văn nghệ : 
   1/ Nha khoa : www.avadconvention.org 
   2/ Y, Dược khoa : www.vamausa.com 
CHƯƠNG TRÌNH HẬU ðẠI HỘI : 
       1/ Cruise 4 ngày do Hội Nha khoa ñảm trách : Carnival 

Sensation du ngọan 
            Bahamas khởi hành tại Port Canaveral vào lúc 4 giờ 

chiều Chủ Nhật. 
               Liên lạc : Mary Steiner  
                            Mary@thecruisevacationshop.com 
                            865-482-1450 
       2/ Cruise 7 ngày do VAMA ñảm trách, Allure of the Seas 

khởi hành tại Fort  
               Lauderdale ñi Eastern Caribbean chiêu Chủ Nhật. 
               Liên lạc: www.continuingEducation.NET 
   Quý vị nào không ñi cruise thì cũng sẽ có các chương trình 

thăm viếng các theme parks 
Hy vọng quý vị có một khái niệm về những diễn tiến về hai 

ñại hội kể trên. 
Hẹn gặp quý vị vào buổi họp mùa Hè của Hội chúng ta. 
Trân trọng, 
Bs Trần Chính Trực 
CT/ HðQT  

 
Tiệc Gala mừng Xuân Nhâm Thìn 2012 do Hội tổ 

chức với 180 quan khách, bạn ñồng nghiệp và gia ñình 
ñến tham dự.  ðây là một thành tích kỷ lục kể từ khi Hội 
ñược thành lập.  Con số quan khách tham dự năm nay 
vượt qua con số 160 của năm ngoái Gala Xuân Tân Mão 
2011.  ðễ có ñược thành quả này, là do sự góp sức của 
ban chấp hành, ban tổ chức và tất cả anh chị em trong Hội 
- nhất là tấm lòng nhiệt tình anh chủ tịch Hội chúng ta, 
anh Nicholas Trịnh. 

Năm nay ban chấp hành và ban tổ chức ñã ñồng ý không 
tổ chức hè picnic cho 2012.  Thay vào ñó là hội chúng ta 
sẽ dồn sức giúp ñở vào việc tổ chức hội nghị hằng năm 
của Hội Nha Khoa Người Việt tại Hoa Kỳ và Hội Y Dược 
Khoa người Vi ệt tại Hoa Kỳ, năm nay ñược tổ chức cùng 
lúc tại thành phố Orlando vào ñầu tháng tám.  Sau phần 
hội nghị, CE và CME, tiếp tục cho cuộc vui là 4 ngày và 1 
tuần nghĩ hè bằng 2 Cruise khác nhau, nhưng cùng dọc 
theo bờ biển Caribbean.  Các anh chị ñừng quên ghi danh 
cho tất cả sinh hoạt trên: Nha sĩ  thì  liên lạc với Hội Nha 
(Chủ Tịch là NS Diane Tran, DMD) , Bác Sĩ Y Khoa và 
Dược Sĩ thì liên lạc với Hội Y-Dược Hoa Kỳ (Chủ Tịch là 
BS Jonathan Hoang Lam, MD) ñể biết thêm chi tiết. Post-
er và Brochure ñều có ñăng ñầy ñủ của Hai Hội trong Bản 
Tin này. 

 
 



 4 

Chúc tất cả anh chị em và gia ñình một mùa Xuân vui 
vẻ và hạnh phúc. 

 
(Ngô ðức Thắng, M.D) 

Mùa xuân lại về, muôn hoa ñua nở, nhất là những ñóm 
hoa Anh ðào tại vùng ñông bắc Hoa Kỳ chen nhau nở rộ, 
sưởi ấm cỏi lòng hàng ngàn du khách cùng dân bản xứ.   
Nhưng cũng một mùa xuân cách ñây 37 năm ñã làm tan 
nát 20 triệu con tim của ñồng bào Miền Nam Việt Nam 
khi tập ñoàn cộng sản bắc việt dùng xe tăng ủi xập cổng 
chính Dinh ðộc Lập vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. 

Mổi ñộ Xuân về, mổi người Việt Nam, tùy theo tuổi tác 
và cục diện lịch sử cá nhân mà có ý niệm khác nhau về 
ngày lịch sử này.  ðối với thế hệ cha anh chúng ta, những 
người ñã có ít nhiều ân oán hay nợ máu với ñộc ñảng 
ñương kim cầm quyền cộng sản Việt Nam (CSVN), thì 
ngày 30 tháng 4 là ngày ñen tối nhất trong cuộc ñời họ.  
ðề tài này nhằm ngoài mục ñích của bài này.  Bác sĩ Thu-
an Vu ñã trình bày rỏ cảm nghĩ của những bậc ñàn anh 
ñối với CSVN trong bài viết bằng tiếng anh “ Few 
Thoughts About Charity Works In Viet Nam” (1) ñược 
ñăng trong cuốn Giai Phẩm Xuân Nhâm Thìn 2012 của 
hội Y Nha Dược VN-FL. 
ðối với thế hệ trẻ hơn, nhất là thế hệ thứ II ñã ñược sinh 

ra và lớn lên trên ñất nước Tự Do, thì mổi người có một 
cảm nghỉ khác nhau về ngày 30 tháng 4.  Tác giả chưa tới 
tuổi ñể thuộc hạng thế hệ thứ I và cũng không ñược sinh 
ra ở ngoại quốc ñể thuộc thế hệ II, chắc có lẻ thuộc thế hệ 
I rưỡi.  Tôi còn nhớ những năm ñầu sau ngày 30/4/1975, 
trước khi ñi vượt biên, trong những lớp chính trị sơ cấp 
( thay vì học ñức dục) trung học, tôi ñã nghe những lời ca 
tụng “ cách mạng ñã toàn thắng trong công cuộc chống 
ngoại xâm cứu nước” hoặc là hát những câu vô vị “ ñảng 
ñã cho ta một mùa xuân tươi thắm màu……!”  Lúc ñó 
tôi, chắc cũng như bao bạn cùng lứa khác, không biết gì 
về bản chất của chế ñộ cộng sản, ñã nhai ñi nhãi lại mấy 
khẩu hiệu ñó cho qua chuyện và qua ngày.  Bây giờ nghĩ 
lại thấy mình ñại ngu bởi vì theo luật tuần hoàn tự nhiên 
của vũ trụ thì Xuân Hạ Thu ðông theo thứ tự mà ñến rồi 
ñi, hết Thu rồi ñến ðông, hết ðông rồi Xuân ñến, chứ có 
ñảng nào có thể cho ta một mùa Xuân ñâu?   

Như bao thuyền nhân khác vượt biên ñể thoát khỏi ách 
CSVN, tôi ñược diểm phúc ñến bến bờ Tự Do, nơi mà tôi 
có thể nói ñược những gì tôi muốn nói và ñọc ñược 
những gì tôi muốn ñọc, nơi mà tôi có thể tìm ra sự thật 
qua thông tin báo chí trung thực không bưng bít một 
chiều.  Nhờ vậy mà tôi ñã hiểu rỏ ñược bản chất của chế 
ñộ ñộc ñảng CSVN và những khẩu hiệu rỗng tuếch dùng 

ñể mị ñồng bào Miền Nam Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 
năm 1975. 

Tôi có hỏi một số bạn trẻ cùng lứa và nhỏ hơn tôi về 
ngày ñịnh mệnh lịch sử này.  Có bạn nói tôi sinh ra và lớn 
lên ở Mỹ nên không biết nhiều về ngày này và nhất là bản 
chất của chế ñộ hiện nay.  Có người nói là cục diện ñã 
ñịnh rồi, mình làm ñược gì.  Mặc dầu ñây không phải là 
một cuộc thống kê có tính cách khoa học, nhưng cũng theo 
tôi dự ñoán và trình bày ở trên là tùy theo tuổi tác và hoàn 
cảnh lịch sử cá nhân mà mổi người Vi ệt chúng ta, sống 
trong hay ngoài nước, ñều có một ý niệm khác nhau về 
ngày 30 tháng 4.  Gần ñây tại trong nước, có những bạn trẻ 
- trẻ lắm, có một khái niệm khác về ngày lịch sử này.  
Khác ở ñây là khác với tôi khi tác giả cùng lứa tuổi với họ 
mà phải nhai ñi nhãi lại những khẩu hiệu nhạt nhẻo vào 
cuối thập niên 70.  Còn họ, Huỳnh Thục Vy, Việt khang, 
Lê Thị Công Nhân..v..v. ñã không bị gạt như tác giả trước 
ñây mà họ ñã ý thức ñược và can ñảm bất chấp sự hy sinh 
ñứng lên vạch rỏ âm mưu của ñộc ñảng CSVN ñang cầm 
quyền bán nước mị dân.  Tuổi trẻ bây giờ thông minh hơn 
tác giả nhiều khi ñối ñầu với nhà cầm quyền CSVN bởi vì 
sự tự do thông tin liên lạc qua mạng internet, iPhone, iPad, 
facebooks, Tweeter không còn là ñiều khó khăn nửa.  Họ 
ñọc và cập nhật thông tin thế giới từng phút mà tác giả 
không có ñược vào những ngày cuối thập niên 70 tại Việt 
Nam.  Vừa rồi tôi có ñọc một bài văn rất hay và cảm ñộng 
viết bởi tác giả tuổi 20 trong nước với tựa ñề “ Ngày Phán 
Xét Sẻ ðến.” (2) ðây là một bản cáo chung cho con ñò 
sắp chìm của ñảng CSVN.  Các bạn trẻ ở ngoại quốc cũng 
vậy, nhất là ở Hoa Kỳ vừa rồi ñã hăng say tiếp tay trong 
công cuộc vận ñộng thỉnh nguyện thư lên tòa Bạch Ốc và 
Quốc Hội Hoa Kỳ ñòi trả tự do cho Việt Khang và các nhà 
ñấu tranh bất bạo ñộng cho nền dân chủ Việt Nam.  ðiều 
này cho thấy thế hệ trẻ dần dần thấu rỏ bản chất kinh tởm, 
khát máu, mị dân, bán nước của tập ñoàn ñộc ñảng CSVN. 

Bất luận là mổi người Vi ệt chúng ta có khái niệm khác 
biệt về ngày 30 tháng 4 như thế nào, tác giả xin tất cả hãy 
cùng nhau ñốt một nén hương, ñọc một lời kinh ñể cầu 
nguyện cho ñất nước Việt Nam sớm có ñược Tự Do Ngôn 
Luận, Tự Do Báo Chí, Tự Do Tín Ngưởng và thật sự có 
ðộc Lập và Hạnh Phúc.  Mong ngày ấy sớm ñến với ñồng 
bào Việt Nam. 

 
Ngô ðức Thắng, MD 
Orlando Mùa Xuân 2012 
________________________ 
Ghi chú: 
1.“ Few Thoughts about Charity Works In Viet Nam”  Thuan Vu, MD, Giai 

Phẩm Xuân Nhâm Thìn – Y Nha Dược VN FL, page 71-74 
2.“ Ngày Phán Xét Sẽ ðến” Tuổi 20, Thegionguoiviet.net.  Hoặc Google Ngày 

Phán Xét Sẽ ðến. 

Xin mời ñọc: 

Giai Phẩm Xuân Nhâm Thìn 2012, Giai Phẩm Xuân 
Tân Mão 2011, Giai Phẩm Xuân Canh Dần 2010, Giai 
Phẩm Xuân Kỷ Sửu  2009 và Giai Phẩm Xuân Mậu Tý 
2008 

của Hội Y Nha Dược Sĩ Việt Nam-Florida  tại Website: 

       http://ynd-fl.org/magazine.shtml 
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Dear members of the VAPDP-FL, 
I want to thank all of you for making the 2012 Tet Gala 

such a wonderful night.  And when I mean all of you, I 
mean the EC, the BOD, the Admin team, the entertain-
ment group/committee, Bac si Tung Tran for such a beau-
tiful and well-edited magazine (I can only imagine how 
much time and hard work goes into developing the Hoi 
magazine), Bac si Truc Tran, Chien, Kathleen, Anh Ton 
for the beautiful stage setting (a lot of pictures were taken 
that night b/c of the stage setting) , Nhac si Phuc, Bac si 
Minh Van and Bac si Dinh and the whole entertainment 
group for such a beautiful set of performances. 

A great many thanks to all of the members who partici-
pated in the singing, the ao dai event, the cultural danc-
es.  There was a lot of heart that you put into all of those 
performances. 

And I definitely want to thank all the members, guests, 
family and friends who attended the Tet Gala last Satur-
day.  We filled 19 tables, approximately 190 guests in 
all.  All of you who came made the gala what it 
was.  What a successful Tet Gala! 

Many people congratulated me that night for a job well 
done.  With all my sincerity, I tell them I'm not the one to 
be congratulated.  The congratulations go to all the mem-
bers and guests who spent their time and energy to devel-
oping such beautiful stage settings and performances that 
night.  The easy part was finding a night, renting the 
room, mailing out the flyers.  The hard part was the crea-
tivity, the time and energy to create an entertaining and 
extravagant set of stage performances. 

As I have said before, I have very much respect for the 
older generation of members.  The evening was fun, ex-
citing and lively because of you.  You may think that the 
Hoi needs more young members to keep the association 
alive, but it's really the older generation of members that 
keeps the group young and alive because of your creativi-
ty and energy.  Thank you so much! 

 THANK YOU FOR EVERYONE'S HARD WORK 
AND DEDICATION.  THE CONGRATULATIONS GO 
TO ALL OF YOU! 

  
Best regards, 
Nicholas Trinh, MD 

President - VAPDP-FL 
(407-733-7145) 

Dear Bac Si Tung 
Can you please place the following information in the 

VAPDP-FL upcoming Spring/Summer newsletter: 
First, I would like to re-announce the upcoming 2nd 

National AVAD Dental Convention to held this August 3-
5, 2012 here in Orlando, FL at the Rosen Shingle Creek 
Resort. I have attached a copy of our convention brochure 
for you to please place in the VAPDP-FL newsletters.  

For those who are interested in attending they may 
register online (www.avadconvention.org) or by mail. 

Secondly, I would like to announce that immediately 
following the AVAD National Dental Convention, there 
will be a short 4 day Bahama Cruise on the Carnival Sen-
sation leaving Port Canaveral on August 5, 2012 at 4pm. 
To book your room for this cruise, please contact Mary 
Steiner at #865-482-1450 or by email at 
Mary@thecruisevacationshop.com 

Thank you for your help in announcing AVAD's up-
coming convention to our fellow members, their family 
and friends.   

 
Sincerely,  
Diane Tran, DMD 
President of AVAD 

 
 

Quý Hội Viên không thấy tên mình trong Danh Sách Hội 
Viên ñã ñóng niên liễm 2012 nơi Trang 7. 

Xin vui lòng ñiền tên vào Mẫu Phiếu Ghi Danh, kèm theo 
ngân phiếu $80.00 và gởi về ðịa Chỉ Hội. 

Trân trọng, 
BS Nicholas Trinh 
CT Hội YNDVNFL 



 6 

Kính gửi: 
BS Hoàng Cầm, BS Nguyễn Tương Phi Yến, BS Trần 

Chính Trực, BS Trần Mạnh Tung, BS Trịnh Nicholas, 
BS Nguyễn Hanson. 

Jonathan xin viết email này ñến BS Nguyễn ðức 
Liên, BS Nguyễn Lê Hiếu và BS Trần Duy Tôn ñể giải 
bày là: 

Tuy Hội VAMA và Hội Nha không còn ñứng ra tổ 
chức chung một hotel, không làm CME/
CE programs chung, nhưng hai Hội vẫn phụ 
nhau quảng cáo, phổ biến, ñoàn kết, chung sức tổ 
chức Friday night AVAD Reunion Dinner at Rosen Shing
le Creek Resort và Saturday VAMA Gala at Marriott 
World Center. 

Mấy tuần nay, Jonathan có nhờ Anh BS 
Trần Mạnh Tung, gởi ra Newsletters, thư mời tất cả BS 
Y Khoa và Dược sĩ ñến dự Hội VAMA. Anh BS Han-
son và BS Nicholas cũng ñã liên lạc thường xuyên với 
Jonathan, nói nếu cần gì mấy anh sẽ giúp một tay. Jona-
than vẫn email thường xuyên với NS Chủ 
Tịch Hội Nha Sĩ VN-HK Diane Tran, ñể cùng nhau chung 
sức tổ chức ngày Friday “a nite to remember” và Satur-
day Night Gala, v.v... 

Hẹn gặp tất cả các Bậc Trưởng Thượng và các 
Anh Chị trong Tháng Tám tới... 

Thân mến,   
Jonathan Hoang Lam, MD  
CT HYSVN - Hoa Kỳ 

 

 C ác bài cho cuốn YHTT ñã ñược hòan tất. 
Chúng tôi ñang lay-out và xếp các bài thành chương mục. 
Có tất cả trên 8o bài. Sau khi xắp xếp xong, tài liệu sẽ 
ñược chuyển tới ban ấn loát ñể trình bày, cho thêm hình 
vào các bài nếu ban ấn lóat thấy cần. Tài liệu sẽ chuyển 
vào cuối tháng Tư này. 

BS Hoàng Cầm 
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Quý Hội Viên chưa đóng Niên Liễm 2012, xin vui lòng điền tên vào Mẫu Phiếu Đóng Niên Liễm dưới đây, kèm Ngân Phiếu  

$ 80.00 và gởi về BS Nicholas Trinh. Trân trọng. 
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