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THƯ NGỎ GỞI CÔ KELLY & BTC 
    Tastes of South East Asians 
 
 
Chào cô Kelly, 
 
Chúng tôi đại diện một số Tổ chức, Hội đoàn tại khu vực GTA và 
các vùng phụ cận có đôi điều muốn chia sẻ với cô sau khi đọc 
qua quảng cáo Tastes of SEAs được đăng trên mạng. 
 
Được biết trong thời gian qua cô là một thiện nguyện viên đa  
năng đã đóng góp nhiều công sức, làm việc tích cực giúp cho một
số Hội đoàn, cơ sở Tôn giáo tại địa phương hoàn thành nhiều  
công tác.Với nhiệt tình và sáng tạo đó, rất mong cô khi làm việc  
với các bạn trẻ Việt Nam, cô luôn giải thích và hướng dẫn các em
hiểu rõ về di sản cội nguồn và bản sắc văn hóa của Cộng Đồng  
người Việt tị nạn đang sinh sống xa quê hương. Chia sẻ với các  
thế hệ kế thừa là vì sao các bậc cha mẹ của các em phải chấp  
nhận hiểm nguy, đánh đổi cả sinh mạng khi rời xa quê nhà, chỉ  
với một ước mong duy nhất là tìm cho các con em một tương  
lai, nơi đó mọi người dân có được Tự Do, Dân Chủ, Nhân 
Quyền, một môi trường sống, học tập và làm việc tự do thoải  
mái như hiện tại. Biểu tượng di sản văn hóa của cộng đồng  
Người Việt Tị Nạn đó là một thực tế phải được bảo tồn một cách  
trân trọng và không thể bị quên lảng. 
 
Chúng tôi đọc tờ quảng cáo “Tastes of South East Asians”, được 

biết cô là một thành viên trong BTC nhưng trong quảng cáo  

không thấy ghi rõ là các thành viên BTC lễ hội SEAs gồm những 

ai, đại diện cho quốc gia hay sắc dân nào ? Mong cô cho biết rõ  



thành phần BTC và các thành viên SEAs nào trong lễ hội để khán

thính giả dễ dàng lựa chọn các tiết mục thích hợp khi tham dự. 

 

Sau cùng, một câu hỏi, bình thường có thể là thừa nhưng trong  

dịp này cũng muốn nêu ra để xác định rõ quan điểm của BTC là 

Cộng Đồng Người Việt Nam Tị Nạn các nơi nói chung và tại tỉnh 

bang Ontario nói riêng có được BTC xem là thành phần của  

SEAs không? 

 

Cộng Đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản yêu cầu Lá Cờ Di Sản, 

Văn Hóa được dương cao trong Lễ Mừng Năm Mới của SEAs. 

Theo văn thư đính kèm, Bộ Trưởng Bộ Sắc Tộc, Văn Hóa và Di 

Dân đã xác nhận Lá Cờ Vàng Ba Sọc đỏ của Cộng Đồng Tị Nạn 

Việt Nam không có ý nghĩa chính trị. 

 

Dù biết cô Kelly đang rất bận rộn với nhiều công việc nhưng  
chúng tôi rất mong sẽ nhận được thư hồi âm của cô càng sớm  
càng tốt.Hy vọng không quá trể sau ngày 30 tháng 11 năm 2022. 
 
Cộng Đồng người Việt Quốc Gia tại Toronto và các vùng phụ cận 
sẽ có một buổi họp tại nhà anh Nguyễn Quốc Hưng, số 1441 
Kirkrow Crescent, Mississauga, vào lúc 2 giờ chiều ngày Thứ Sáu 
02-12-2022, nếu không có gì trở ngại, chúng tôi xin được mời cô 
Kelly và BTC đến họp với chúng tôi ngõ hầu cô Kelly và BTC có 
thể cho Cộng Đồng biết thêm về ý nghĩa, mục đích và quan điểm 
của BTC về 3 ngày lễ hội chợ tết nói trên. 
 
 

Trân trọng, 
 
Hội Phụ Nử Việt Nam Toronto 
Hội Bảo Tồn Văn Hóa Hùng Vương 
Hội Cựu Quân Nhân/QLVNCH Ontario 
Cơ Sở Việt Tân Ontario 
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