Bản Tin
Mùa Hè 2008
Thưa quý ñồng nghiệp,
Lại một mùa Hạ ñến, nhanh quá! Mới ñây thôi, tôi viết về một Mùa Hè Rực
Rỡ, và mọi người còn ñang reo vui về sự thành công của Thế Hệ Thứ Hai, thì
một năm ñã trôi qua! Nhưng mùa Hè năm nay quả là bận rộn: chúng ta ñang lo
tổ chức ðại Hội Kỷ Niệm 20 năm thành lập Hội YNDVNFL vào Tháng 11 tới
ñây! ðể khỏi mất thì giờ vàng bạc của quý bạn, xin mời ñọc các tin tức sau ñây
về ðại Hội ñể biết thêm chi tiết, và chuẩn bị ghi danh. Cũng không quên nhắc
quý bạn: ngày 30 Tháng Tám 2008 là hạn chót ñể bạn gửi bài ñăng trên Giai
Phẩm Xuân Kỷ Sửu Kỷ Niệm 20 Thành Lập Hội YNDVNFL.
TM Ban Báo Chí
BS Trần Mạnh Tung

Thư Chủ Tịch
Ngày 1 tháng Bảy năm 2008
Kính gửi Quý Vị Giáo Sư, Quý Vị
Huynh-Trưởng, Quý ðồng-Nghiệp
Hội Y Nha Dược Sĩ Việt Nam tại
Florida.
Thưa Quí Vị,
Kể từ ngày Hội ñược thành lập vào
mùa Thu năm 1988, chúng ta ñã cùng
nhau kết hợp trong y nghiệp, gắn bó
trong tình ñồng hương, cùng với
ñồng bào duy trì sắc thái văn hoá dân
tộc và xây dựng một cộng ñồng
thịnh vượng, lành mạnh.
Hội chúng ta ñã tổ chức thành công
ðại Hội Quốc Tế Y Nha Dược vào
năm 1993 và ðại Hội Y Sĩ Việt Nam
tại Hoa Kỳ vào năm 2003. Nhiệt tâm
của chúng ta ñã ñể lại lòng cảm mến
của bao khách tham dự. Chúng ta
cũng ñã tích cực ñóng góp vào việc
thành lập và ñiều hành tổ chức cộng
ñồng người Việt tại các thành phố và
tiểu bang, ñể lại tiếng vang cho tập
thể y giới Florida.
Nay Ban Chấp Hành cùng với Ban

Tổ Chức ñang tiến hành chương
trình ðại Hội kỷ niệm 20 năm thành
lập Hội, ñánh dấu những thành quả ñạt
ñược và ñặt công tác cho tương lai.
Qua các buổi họp hàng tháng, nội
dung chương trình ñã ñược hoàn tất.
ðại Hội sẽ diễn ra vào ngày 21 và 22
tháng 11 tại khách sạn Orlando World
Center Resort Marriott. Ngoài chương
trình Khoa Học Y Nha Dược còn có
phần thuyết trình về Nghệ Thuật, Xã
Hội và lớp computer. Chương trình
văn nghệ do Hội nhà, Ca ðoàn Áo
Trắng và ít hội bạn trình diễn. Trong
phần dạ vũ, hai ca sĩ Diễm Liên và
Trần Thái Hòa sẽ cống hiến những bài
hát thật ñặc sắc, chắc chắn sẽ làm hài
lòng khách mộ ñiệu. Sau ngày ðại
Hội, chúng ta có chuyến du ngoạn
bằng tàu thăm các ñảo Bahamas, St
Marteen và St Thomas.
ðể quí ñồng nghiệp theo dõi sinh
hoạt của Hội và diễn tiến việc tổ chức
ðại Hội một Website: YND-FL.org
ñã ñưọc thành lập.
Ban Tổ Chức mong sao ðại Hội
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hoàn mỹ, ñem lại những ngày vui cho tất cả gia ñình
Y Nha Dược Florida và gia ñình các ñồng nghiệp từ
phương xa tới chung vui với chúng ta. Rất mong
ñược toàn thể các ñồng nghiệp nhiệt liệt hưởng ứng,
ñến dự thật ñông ñảo.
Xin chân thành cảm tạ sự ủng hộ của quý ñồngnghiệp.
Kính chào.
B.S Phi-Yến Nguyễn-Tương
Chủ Tịch

th

Thành Kính Phân Ưu
ðược hung tín:
Cụ ðỗ Văn Huệ
Thân Phụ BS ðỗ Ngọc Long và BS ðỗ Ngọc Giao
Qua ñời ngày 19 Tháng 6 Năm 2008
tại San Jose, California
Hưởng Thọ 93 tuổi
Hội YNDVNFL thành thật chia buồn cùng anh chị
Long , anh chị Giao và Tang Quyến. Cầu Nguyện
Anh Linh Cụ Ông sớm tiêu diêu Miền Cực Lạc.

2008 VAPDP-FLORIDA

20 ANNIVERSARY CONVENTION
November 21-22, 2008
ORLANDO, FLORIDA
THEME:
“The Health Care Professionals and the Community”

SCHEDULE OF EVENTS
Friday, November 21, 2008

4:00 p.m.- 6:30 p.m.
6:30 p.m.- 7:00 p.m.
7:00 p.m.-10:00 p.m.

Registration Open
Reunion Dinner Reception (PEACOCK RESTAURANT)
Reunion Dinner

Saturday, November 22, 2008
7:00 a.m.- 8:00 a.m.
8:00 a.m.- 9:15 a.m.
9:00 a.m.- 9:15 a.m.
9:30 a.m.-11:30 a.m.
11:30 a.m.-1:00 p.m.
1:00 p.m- 5:00 p.m.
7:00 p.m.- 1:00 a.m.

Registration and Continental Breakfast
Opening Ceremony
Welcoming Remarks:
Keynote Speaker: Tai Quyen Nguyen, MD
Continuing Education Programs (Medicine, Dentistry,
Pharmacy, Cultural and Social Topics)
Luncheon
Continuing Education Programs (Medicine, Dentistry,
Pharmacy, Cultural and Social Topics)
GALA Banquet
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Hội Y Nha Dược Sĩ Việt Nam
Tại Tiểu Bang Florida.
Tiểu bang Florida, ñược mệnh danh là Sunshine
State, nằm ở vùng ñông nam Hoa Kỳ, với bờ biển dài
từ bắc chí nam cả hai miền ñông tây, nắng ấm bốn mùa,
rau trái tươi quanh năm; ñặc biệt về miền nam có
những vườn ổi xá-lị, soài cát, nhãn, vải, mãng cầu.....
Vào khoảng năm 1981-1984, trên 100 Y Nha Dưọc Sĩ
VN ñã chọn Florida làm quê hương thứ hai, sau nhiều
năm tháng ñi khắp các nẻo ñường nước Mỹ, kiếm việc
làm, tìm chỗ dung thân.
ða số dời quê hương vào những năm 1979, 80, 81,
vào thời ñiểm chương trình huấn luyện hậu ñại học bị
cắt giảm ngân sách, giới hạn những y sĩ tốt nghiệp
ngoài nước Mỹ (FMG) vào chương trình.
May thay, tiểu bang Florida còn cấp giấy hành nghề
với ít nhiều thuận lợi. Các anh chị ñi trước ñã chứng tỏ
luơng tâm chức nghiệp cao, khả năng chuyên môn
vững, tạo ñiều kiện tốt cho các bạn tới sau.
Trên mọi nẻo ñường, từ Pensacola - Tallahassee tới
Jacksonville, xuôi về miền trung Orlando, Tampa, cho
tới tận miền nam Miami, ñâu ñâu cũng thấp thoáng
bóng người áo trắng tỵ nạn Việt Nam
Sau khi an cư, một số anh chị em cố gắng vận ñộng
thành lập Hội Y Sĩ VN.
Vào buổi sáng ngày 2 tháng 10, năm 1988, dưới ánh
nắng vàng nhẹ và bầu trời thanh khiết tiết thu, trên 50
y sĩ, cùng với gia ñình, tổng cộng trên 100 người, ñã tới
thành phố ñại học Gainesville dự buổi họp mặt ñầu
tiên, tại nhà hàng “Inn of the White Lotus”, chủ nhân
là phu nhân một ñồng nghiệp.
Sau bữa ăn ñượm hương vị quê hương và sau nhiều
giờ thảo luận trong tình huynh ñệ, Hội Y Sĩ Việt Nam
Florida ñã ñược khai sinh trong không khí tưng bừng
và niềm hân hoan của tất cả mọi người.
BS Nguyễn Quyền Tài ñã ñưọc bầu vào chức vụ Chủ
Tịch; các BS Nguyễn Minh Vân, Huỳnh Thiên Hậu,
Thái Thanh, và Hồ Chung Tú, chức vụ Phó Chủ Tịch
và ðại diên các vùng trong tiểu bang; BS Mã Xái,
Tổng Thư Ký; BS Hoàng Cầm, Thủ Qũy.
Mục ñích của hội là qui tụ tất cả các Y sĩ VN trong
tiểu bang. Ngoài việc thăng tiến y nghiệp, giữ gìn y
ñạo, Hội quan tâm tới các sinh hoạt văn hóa, xã hội
trong tập thể y giới cũng như trong cộng ñồng người
Việt. Hội cũng liên lạc với các ñồng nghiệp tại Hoa Kỳ
và tại các quốc gia khác, ñóng góp vào việc phát triển
Hội Y Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ và Hội Quốc Tế Y Sĩ
Việt Nam Tư Do.
Vào ñầu năm 1989, số hội viên tăng lên 114. Nhằm
tăng tình thân hữu trong y giới, sau nhiều buổi họp với
các anh chị trong hai ngành Nha và Dược, ðại Hội
ngày 7 tháng 9 năm 1991 ñã quyết ñịnh thành lập Hội
Y Nha Dược Sĩ Việt Nam tại Florida
Vào mùa thu năm 1991, một số ñông anh chị ñã ñi dự
ðại Hội Quốc Tế Y Nha Dược, tổ chức tại Paris. BS

Nguyễn Quyền Tài, Chủ tịch Ban chấp hành, ñã nhận
lãnh tổ chức ðại Hội Quốc Tế Y Nha Dược Sĩ năm
1993.
Orlando, thành phố du lịch nổi tiếng khắp thế giới,
ñã ñược chọn làm nơi tổ chức. Nói tới Orlando, ai cũng
liên tưởng tới những trung tâm giải trí lành mạnh cho
moị lứa tuổi như, Epcot Center, Magic Kingdom,
MGM Studios, Universal Studios, Sea World và bao
thắng cảnh khác.. với những vẻ ñẹp hùng vĩ, tân kỳ, thơ
mộng. huyền ảo khiến ai cũng mong ước một lần tới
thăm nơi ñây.
ðại Hôi Quốc Tế ñã diễn ra trong một hội trường
rộng lớn tại Convention Center, thiết trí thật lộng lẫy và
ñầm ấm với những Chùa Một Cột, Chùa Thiên Mụ,
Chợ Bến Thành. Hội Y Nha Dựơc Sĩ Florida ñã ñuợc
hân hạnh ñón tiếp trên 1500 khách tới dự ðại hội, gồm
các Y Nha Dược Sĩ và gia ñình từ khắp nơi trên thế
giới.
10 năm sau, vào năm 2003 Hội Y Nha Dược Florida
tổ chức thành công ðại Hội Thường Niên của Hội Y
Sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Qua hai kỳ ðại Hội Quốc Tế và Hoa Kỳ, nhiệt tâm
của gia ñình Y Nha Dược Sĩ Việt Nam tại Florida ñã
ghi lại trong lòng khách tham dự lòng cảm kích, và
tình luyến ái khó phai mờ.
Ngoài sinh hoạt trong y giới, các Y Nha Duợc sĩ Florida cũng tích cực sinh hoạt trong cộng ñồng người Việt
của Tiểu bang.
Nhiều ñồng nghiệp ñã từng giữ các chức vụ quan
trong trong các ban chấp hành của Hội Nguời Việt các
thành phố. Các anh chị tại thành phố ðại học Gainesville luôn luôn hỗ trợ các sinh hoạt xã hội và văn hóa
của các sinh viên VN. Tín Chỉ tiếng Việt ñã ñược ñưa
vào chương trình giáo khoa của trường. Trong những
năm ñầu, các Anh Chị ñã tham gia vào ban giảng huấn
của nhà trường
Về việc thành lập Cộng ñồng Việt Nam tại Florida,
vào ñầu năm 1991, BS Nguyễn Quyền Tài ñã ñược
ðại Hội ðồng người Việt tiểu bang giao chức vụ Chủ
tịch Ban Chấp Hành Lâm Thời có nhiệm vụ tổ chức
cuộc bầu cử vào Tết Nguyên ðán năm 1992 tại những
thành phố có tổ chức Lễ Mừng Tết.
Sau khi nhận nhiệm vụ, Bác sĩ Nguyễn Quyền Tài ñã
cùng các Bác sĩ Mã Xái Hoàng Cầm, vào các cuối tuần
ñã ñến gặp các vị lãnh ñạo tôn giáo và ñoàn thể tại
nhiều thành phố ñể phổ biến tin tức về việc thành lập
Cộng ðồng Việt Nam tại Florida (CDVNF) và vận
ñộng với các ban chấp hành các cộng ñồng người Việt
tại các ñịa phương ñể chuẩn bị cho việc tổ chức cuộc
bầu cử Ban Chấp hành và các ñại biểu của CDVNF.
BS Hoàng Cầm ñã giữ chức vụ trưởng ban bầu cử.
Cuộc bầu cử ñã ñược diễn ra tại các thành phố: Pensacola, Panama City, Tallahassee, Jacksonville, Orlando, Nam Florida, và Tampa-St Petersburg.
(xem tiếp trang 6)
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DU LỊCH HẬU ðẠI HỘI
Quí anh chị nào muốn ñi cruise, xin liên lạc trực tiếp với hãng Vacation to go ñể biết thêm chi tiết và
ghi danh.
Khi gọi, xin mention: FASTDEAL #26351
VacationsToGo.com
FASTDEAL #26351
7 days departing November 23, 2008 on
Royal Caribbean's Mariner of the Seas
Cheapest Inside
Cheapest Oceanview
Cheapest Balcony
Cheapest Suite

$749
$899
$1,049
$1,699

____________________________________________________________________________________
Early booking bonus! Book now and receive a FREE $75 per cabin onboard credit on select categories.
Restrictions may apply.
____________________________________________________________________________________
No brochure rates were provided by Royal Caribbean. The prices shown are US dollars per person, based
on double occupancy, and subject to availability. They include port charges but do not include airfare or
(where applicable) airport or government taxes or fees.
ITINERARY
____________________________________________________________________________________
DAY
DATE
PORT
Sun
Nov
23
Port Canaveral, FL
DEPART : 4:30pm
Mon
Nov
24
Coco Cay, Bahamas
ARRIVE : 7:00am DEPART: 4:00pm
Tue
Nov
25
At Sea
Wed
Nov
26
St. Thomas, U.S. Virgin Islands
ARRIVE: 9:00am DEPART: 8:00pm
Thu
Nov
27
St. Maarten, Netherlands Antilles
ARRIVE: 8:00am DEPART: 6:00pm
Fri Nov
28
At Sea
Sat Nov
29
At Sea
Sun
Nov
30
Port Canaveral, FL
ARRIVE: 7:00am
____________________________________________________________________________________
800-338-4962
Open Mon-Fri 5:30am to 1am, Sat 8am to 10pm, Sun 9am to Midnight, CST
Important Note: Availability is extremely limited on all FASTDEALS and must be reconfirmed at time of
booking. All prices are subject to change without notice by cruise lines, and must be reconfirmed at time of
booking. Please have your credit card ready.
From: "VacationsToGo.com" <vtglist@vacationstogo.com>
This message has been sent to you by Pauline Nguyen at Paulinekobe@yahoo.com.
The last-minute cruise special below and many others can be found online at http://
www.VacationsToGo.com. Once there, click on a link to the 90-Day Ticker or Find A Bargain and complete the short registration for access to the cruise industry's best kept secrets.
Tường trình
BS ðỗ Văn Hội
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HỘI VIÊN ðÓNG NIÊN LIỄM VÀ ỦNG HỘ NĂM 2008
BS Cao Tấn Phương $100, BS Châu Ngọc Hiệp $90, BS Châu Lam Sơn $100, BS
Dương Hoàng Anh $100, BS Dương Bào $50, BS Dương Mạnh Tài $30, NS Dương Thái
$50, BS ðỗ Ngọc Long $100, BS Hoàng Cầm $150, NS Hoàng Tố Nguyên $150, NS
Hoàng Tố Nhàn $100, BS Lê Thanh Chương $50, BS Lê Kim Lộc $50, BS Lê Văn Trung
$50, BS Ngô Trọng Vĩnh $90, DS Nguyễn Bảo Côn $100, BS Nguyễn Bá Cường $50,
DS Nguyễn Tương David Phước $50, BS Nguyễn ðệ $50, BS Nguyễn Mỹ ðức $50, BS
Nguyễn Hanson $50, BS Nguyễn Bỉnh Hiền $150, BS Nguyễn Tương Hiệp $50, BS
Nguyễn Trác Hiếu $50, BS Nguyễn Mậu Hưng $100, BS Nguyễn Tương Phi Yến $100,
NS Nguyễn Tấn Phú $50, BS Nguyễn ðức Phùng $50, BS Nguyễn Quyền Tài $70, BS
Nguyễn Trọng Tín $100, BS Phạm Hữu Phước $120, NS Phi Hồng Oai $100, BS Phùng
Văn Bá $50, BS Tôn Thất Liêm $100, BS Thái Thanh $80, BS Trần Văn Hưng $50, BS
Trần Xương Nghĩa $150, BS Trần Thị Nhung $50, BS Trần Tấn Trọng $50, BS Trần
Mạnh Tung $50, BS Trần Văn Út $50, BS Vũ Trọng Hùng $70.
Chúng tôi thành thật cảm ơn quí Hội viên ñã sốt sắng ñóng niên liễm và ủng
hộ tài chánh trong thời gian qua, giúp Ban Chấp Hành có phương tiện hoạt ñộng. Chúng
tôi mong mỏi ñược quí anh chị tiếp tục ủng hộ trong thời gian tới.
Niên liễm (ñược miễn thuế) cho Hội viên ñang hành nghề là $50, Hội viên
thường trú (Residents) là $25, có thể ñóng bất cứ lúc nào trong năm. Hội viên không hành
nghề, không phải ñóng niên liễm.
Trong danh sách trên, nếu có phần nào thiếu sót, xin quí vị cho hay ñể chúng tôi ñiều
chỉnh.
Xin ña tạ,
Hòang Tố Nhàn, Thủ quỹ
Thông Báo của Ban Báo Chí
Hội YNDSVNFL ñược thành lập tại Gainesville,
Florida ngày 2 / 10 / 1988, ñến năm 2008 ñược 20
năm! ðể ñánh dấu thời gian hai thập niên ñáng kể
ñó, chúng ta phải làm một số báo ñặc biệt Giai
Phẩm Xuân Kỷ Sửu, Kỷ Niệm 20 Năm Thành
Lập Hội YNDVNFL! sẽ phát hành vào ngày ðại
Hội November 21-2008. ðể chuẩn bị bài vở cho thật
kỹ và ñặc sắc, xin quý bạn gởi bài về cho Ban Biên
Tập trước ngày 30 Tháng 8 năm 2008. Bài viết
dùng Unicode, VNI, VPS ñều ñược. Xin download vào
CD hoặc email về:
Tung M. Tran, MD
tmtran1132@embarqmail.com
1132 E. Tuskawilla Point
Winters Springs, Fl 32708
Xin cám ơn quý bạn,

HỶ TÍN
ðược tin vui Anh Chị BS Dương Bào sẽ
làm Lễ Thành Hôn cho Thứ Nam là:
BSNK Dương Thái,
Tổng Thư Ký của Hội YNDVNFL,
ñẹp duyên cùng
BS Trần Thúy Vi, Trưởng Nữ của Anh
Chị BS Trần Mạnh Hùng, California.
Hôn Lễ sẽ cử hành ngày 6 Tháng 9 Năm
2008 tại Anaheim, CA.
Hội YNDVNFL mừng Anh Chị Bào chọn
ñược Dâu Hiền. Chúc Tân Lang và Tân Giai
Nhân Long Phụng Kỳ Duyên - Sắc Cầm
Hảo Hiệp.
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THƯ MỜI
Kính thưa quí niên trưởng
Thưa các anh chị em trong gia ñình Y Nha Dược Việt Nam
Năm nay Hội Y Nha Dược Việt Nam (VAPDP) hân hoan tổ chức ðại hội Kỷ niệm 20
năm ngày thành lập hội.
Trong nhiều năm tháng qua Hội Y Nha Dược VN Florida ñã cùng các hội bạn hăng say
góp phần vào các sinh hoạt của cộng ñồng y giới Việt Nam tại hải ngoại. Nhiều Y Nha
Dược sĩ Việt Nam từng sinh sống và hành nghề tại Florida nay ñã hưu trí hay ñã di chuyển
qua các bang khác ở Hoa kỳ. Nhưng tre già măng mọc, so với những năm qua, số lượng Y
Nha Dược Việt Nam tại Florida nay ñã tăng gấp bội và các ñồng nghiệp trẻ này cũng rất
hăng say tham gia vào mọi sinh hoạt của hội nhà.
ðể ñánh dấu quãng ñường gập ghềnh ñầy vui buồn nghề nghiệp ñã trải qua Hội Y Nha
Dược Florida ñã chọn ngày 21 tháng 11 năm 2008 làm ngày lễ kỹ niệm 20 năm. Lý do ñây là
tuần lễ trước ngày Thanksgiving ñể thân hữu và ñồng nghiệp có nhiều thì giờ du lịch.
Chương trình sau ðại hội gồm có thăm viếng thắng cảnh ñịa phương, du lịch và 7 ngày
cruise trên biển ðại Tây Dương
Hội Y Nha Dược Florida thân ái kính mời quí niên trưởng và quí ñồng nghiệp trong và
ngoài Florida về Orlando tham dự ngày ðại hội kỹ niệm này.
Sự hiện diện của quí vị sẽ nói lên tinh ñoàn kết gắn bó trong gia ñình Y Nha Dược Việt
Nam và lòng ưu ái của quí vị ñối với Hội Y Nha Dược Florida.
Xin kính mời và hẹn gặp quí vị.
Trưởng Ban Tổ Chức
___________________
BS Nguyễn Mậu Hưng

Hội Y Nha Dược Sĩ Việt Nam
Tại Tiểu Bang Florida.
(tiếp theo trang 3)
BS Hoàng Cầm ñã giữ chức vụ trưởng ban bầu cử.
Cuộc bầu cử ñã ñược diễn ra tại các thành phố: Pensacola, Panama City, Tallahassee, Jacksonville, Orlando, Nam Florida, và Tampa-St Petersburg Liên
danh ông Chu Bá Yến ñã trúng cử nhiệm kỳ 19921994.
Nay Hội Y Nha Dược Florida ñang bận rộn tổ chức
ñại hội kỷ niệm 20 năm thành lập Hội vào tháng 11,
2008. Trong những buổi họp hàng tháng, lại thấy các
anh chị ñã từng gắn bó với Hội trong mọi sinh hoạt,
nhất là trong việc tổ chức các ðại Hội 1993, 2003,
ñang cùng với các mái ñầu xanh của các Y Nha Dược
sĩ thế hệ thứ hai, bàn soạn việc tổ chức sao cho hoàn
mỹ.

Với chủ ñề của ðại hội : Y Giới Với Cộng ðồng, Y
giới Florida ñang hướng về y giới khắp nơi, gắn bó
trong tình ñồng nghiệp ñể phục vụ cộng ñồng.
Ban Tổ Chức ðại Hội, rất mong toàn thể các Y Nha
Dược Sĩ Florida tới dự ñầy ñủ, ñể chúng ta cùng
nhau nghênh ñón các ñồng nghiệp và gia ñình từ
phương xa .
BS Hoàng Cầm

Xin mời vào Website: YND-FL.org
ñể xem Sinh Hoạt của Hội YNDVNFL và
ghi danh ðại Hội Kỷ Niệm 20 Năm.
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VIETNAMESE ASSOCIATION OF PHYSICIANS, DENTISTS AND PHARMACISTS OF FLORIDA
20TH Anniversary Convention – November 21-22, 2008
Orlando World Center Resort Marriott
8701 World Center Drive – Orlando, FL 32821 – Phone: (407) 238-8702
REGISTRATION FORM
Last Name ______________________ Middle Name ______________________First Name
____________________________________
Physician

Dentist

Pharmacist

In Practice

Retiree

Resident/Fellow/Student

School of Graduation _____________________________________Year __________ Degree(s) ______________
Address_____________________________________________________________________________________
City ____________________________ State ______________________

Zip __________________________

Telephone (Home) __________ (Office) _________________ (Cell) ________________ (Fax) _______________
Email _______________________________ Name of Spouse __________________________________________
REGISTRATION FEE: Please register before 10/31/2008
Postmarked Before 10/31/08

After 10/31/08

$350.00

$385.00____

=

________

All meals, no CE

$250 x ____

$275x ____

=

________

Student, Resident, Fellow, Retiree

$250 x ____

$275x ____

=

________

Gala Only

$150 x ____

$165 x ____

=

________

SUBTOTAL

=

________

Full Registration

Reunion Dinner :

USD

Total

$50.00 x ___

________
GRAND TOTAL =

________

Pick your dinner: Fish: __________ Beef: ___________ Veggie: ________________
Register early to obtain above rates. After 10/31/08, registration will not guarantee admission tickets to the Gala Dinner.
Cancellation Policy: Please call or write before 11/05/08 for refund, less $50 administration fee.. No refund after 11/05/08
On-site registration is possible but due to space limit, we cannot guarantee admission to the Gala Dinner.
Youth Social Event on Friday November 21, 2008 at 7pm limited to professional students and young professionals only.
Location HIGH VELOCITY SPORTS BAR. If interested, please check ____ YES
Please make check payable to: VAPDP/FL Convention, and mail with the completed registration form to:
2008 Convention —Hoang To Nhan, D.D.S
1634 Spring Branch Dr. West – Jacksonville, FL 32221-7651 - USA
For Hotel reservation: Contact Orlando World Center Resort Marriott at 1-800-564-3181. Mention code VAPDP-FL for
special rate $159/night (before 10/24/2008)

Cruise: VacationsToGo.com FASTDEAL #26351 - 7 days departing November 23,2008 on Royal Caribbean's
Mariner of the Seas
Please call 800-338-4962 and mention Fastdeal# 26351 for VAPDP

___________________________________________________________
Signature

____________________________________
Date

Please visite our website ynd-fl.org for more information.
Any question, concern please contact Nguyen Mau Hung, MD at (407) 679-9738 or hnguyen7@cfl.rr.com;
Hoang To Nhan, DDS at nhan@hoang.name; (904) 781-4103. Fax: 904-781-9141
For Cruise contact Do Van Hoi, MD at henrydo@bellsouth.net or (321) 217-7893 / (407) 234-3596
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