
 

 

Trương Đỗ Minh Ánh (Ann Nguyen) hay Minh Anh Truong Nguyen một nạn nhân cộng sản từng bị tù vì 

tội vượt biển năm cô 14 tuổi, và qua tuổi 15, bị đưa đi cải tạo lao động tại A-30 gần 2 năm, sau đó được 

cho về nhà chữa bệnh. Năm 1983 Minh Ánh vượt biển thành công được tàu Mỹ USS Sterett vớt đưa vào 

trại tị nạn Thái Lan. Sau đó được hội thánh Tin Lành tại Florida bảo trợ và định cư tại Tampa vào mùa hè 

1984. Cử Nhân về quản trị kinh doanh, chuyên ngành về đầu tư và kinh tế và Cao Học về quản trị cơ sở 

dữ liệu. Từng làm việc cho USPS, Hillsborough County Aviation Authority tại Tampa và Bộ Môi Trường 

cho State of Texas tại Austin, và dạy theo hợp đồng lớp Information Systems cho trường đại học 

Everglades tại Tampa. Xuất thân từ một gia đình gia giáo, am hiểu Phật pháp, thích tìm hiểu về tôn giáo 

và thực hành những điều giúp cho thân tâm an lạc, Minh Ánh tham gia nhiều công tác xã hội và luôn học 

hỏi chỉ dẫn các con trai sống yên vui, đạo đức trong tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, 

và đất nước. Bên cạnh các việc thiện nguyện, Minh Ánh thích du lịch, nấu ăn, làm vườn, viết đoản văn 

(Anh ngữ), khiêu vũ, và chơi đàn piano. Ước nguyện của Minh Ánh là đóng góp xây dựng cho quê hương 

thứ hai được vững mạnh, bình yên, giữ gìn giá trị truyền thống tốt đẹp của hai nền văn hoá Việt-Mỹ, và 

giúp cho quê mẹ được tự do dân chủ. 

Ann Nguyen (Minh Anh Truong Nguyen) was a victim of the Vietnamese communist regime and spent 

almost two years in the horrible labor camp A-30 after a failed attempt to escape Vietnam by boat when 

she was only fourteen. She successfully escaped in 1983 at the Gulf of Thailand from the rescuing of the 

USS Sterett and was sent to a refugee camp in Phanat Nikhom, Thailand  and a transitional camp in 

Bataan, Phillippines. In summer 1984, the Lutheran Church in Tampa sponsored her; she was happily 

resettled there and started a new life with freedom and many opportunities. She had a bachelor degree 

in Business with a major in Finance and minor in Economics and a Master degree in Management 

Information Systems. She worked mostly in IT field for Hillsborough County Aviation Authority (Tampa 

Airport), TCEQ in Austin, Texas, and taught IT course at Everglades University in Tampa. From a 

scholastic family with deep understanding of Buddhism, she loved to practice and lived in mindfullness 

by volunteering in many charity works and teaching her sons to be responsible, moral, and become good 

and dutiful citizens. She also loves travelling, cooking, gardening, writing short stories or poems, 

dancing, and playing piano. He sincere wishes are to protect and build a strong, safe, and peaceful 

United States; keep the heritage and beautiful cutures of Vietnamese and Americans, and help her 

motherland to have the freedom and democracy. 
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