






www.ohbasil.com

Oh Basil's Catering will add a stylish 
touch to your evening banquet! A large 
office party or a small family reunion, 
casual or formal, our experienced staff 
will provide the special touch you are 
looking for. We feature a variety of 
wonderful and affordable menus. Our 
menus can be geared towards groups 
from 10 to 100. We are committed 
to excellence and diversity. All of our 
products are of the highest quality 
ingredients to ensure the freshest meal 
possible for your guests.

Please call us for your next office 
luncheon, company picnic, open house, 
backyard party. We would be happy to 
personalize any of our menus to better 
suit your needs.

Vietnamese and Thai Cuisine
1910 St Laurent Blvd Ottawa, ON K1G 1A4 (613) 521-3301

Please call us for a free consultation at (613) 521-3301 
Or email in your request to info@ohbasil.com
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SARAZEN REALTY • 1090 Ambleside Dr. Ottawa, ON K2B 8J7

(613)
 

596-4133
 

WORK
(613)

 
324-4663 CELL

(613)
 

825-8956 HOME
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CUNG CHÚC TÂN XUÂN

791 Somerset St. W Ottawa, ON K1R 6R3
Tel. 613-230-7352 
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NH N
Chuy t

Campuchia

653 Somerset St. Ottawa,  ON.  K1R 5K3
(Bên hông Ngân Hàng Scotia Bank)  Tel.: 613-565-8838

Chuyên bán:

D NG C  LÀM
 

P:
Bánh cu Bánh kh
Bán Bánh bèo;
Bánh quy; Bánh in;

• Máy hút khói b p
• Các t ông 

và m ngh Vi

M ày: 9: :

Đủ loại vật dụng phong thủy
Phone Cards
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Công ty may MiLa Fashion xin chân thành cảm tạ quý 
Anh Chị Em đã tận tình đóng góp và hợp tác 

với công ty trong những năm vừa qua.

Nhân dịp đầu Xuân, kính chúc các Anh Chị Em 
và gia đình cùng thân quyến một năm mới 
An Khang Thịnh Vượng và Vạn Sự Như Ý.

Mai Loan
Phone: 613-291-6880

Email: loantmai@hotmail.com
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Provide consulting services for z/OS mainframe 
operating systems: capacity planning, 

performance analysis and tuning, 
storage management, database management.

782397 ONTARIO Inc.
Data Processing Consulting Services

Thu Mai
Senior DBA Consultant
Phone: 613-286-1002
Email: thuvmai@hotmail.com

125 Sherwood Drive
Ottawa ON K1Y 3V1



11



12



13



14

Cộng đồng người Việt tại Ottawa thân mến, 
Kính thưa quý vị,

Năm 2017 kỷ niệm 150 năm thành lập của đất nước Canada cũng là năm đánh 
dấu 42 năm lưu vong tỵ nạn cộng sản của cộng đồng người Việt chúng ta tại 
Canada và khắp mọi nơi trên thế giới. Trên đất nước tự do dân chủ và nhân 
quyền này chỉ có một cộng đồng người Việt mà thôi đó là cộng đồng người 
Việt Tỵ Nạn Cộng Sản. Bốn mươi hai năm qua chúng ta không bao giờ quên ơn 
người Canada đã mở rộng bàn tay nhân đạo cưu mang chúng ta qua nhiều thế 
hệ, con cháu chúng ta đã có nhiều cơ hội trưởng thành và thành đạt những ước 
mơ trong cuộc đời là nhờ một đẩt nước mà quyền làm người đã được xem như 
là một quyền lực tối cao trong quốc gia đó. Năm vừa qua biến cố ở Syria đã đưa 
đẩy làn sóng người tỵ nạn ùn ùn bồng bế nhau đến tỵ nạn tại các nước Âu châu 
đã làm chúng ta sống trở lại những ngày tháng đen tối của tháng Tư năm 1975. 
Đã hơn 40 năm qua những hình ảnh đó vẫn còn sống mãi trong lòng người 
Canada gốc Việt qua nhiều thế hệ. Con cháu chúng ta sẽ mãi mãi không quên 
được nguồn cội, văn hóa của một dân tộc bất khuất và sẽ nhớ muôn đời lý do mà 
ông cha đã bỏ nước ra đi. Thế hệ trước ra đi, thế hệ sau tiếp nối kể nhau nghe sự 
nghiệp của cha ông trước sự ác độc, hung tàn của đảng Cộng Sản Việt Nam, con 
cháu chúng ta sẽ gìn giữ, bồi đắp và lưu truyền những di tích, dấu tích để trăm 
năm sau, ngàn năm sau sẽ mãi mãi nằm trong dòng lịch sử nhân loại. Nếu muốn 
làm được những điều này. Chúng ta, những người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản phải ý 
thức đến sức mạnh của sự đoàn kết, không đặt quyền lợi của cá nhân trước tập 
thể, có như vậy thì con cháu chúng ta mới hăng hái tham gia các sinh hoạt, các 
công trình mà chúng ta đã dầy công xây dựng và mang đến kết quả tốt đẹp cho 
tương lai của cộng đồng người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Canada nói chung và 
Ottawa nói riêng.

Tháng 9 năm 2016 là thời điểm quan trọng của cộng đồng người Việt Tỵ Nạn tại 
Canada. Sau 2 năm tranh chấp, sự chia rẽ trong nội bộ đã làm yếu đi tiềm năng 
chống Cộng cũng như khả năng thực hiện các dự án quan trọng trong đó có 
Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân. Các vị Chủ Tịch của các thành viên trong Liên Hội 
Người Việt Canada đã ngồi lại với nhau trong tình đoàn kết, gạt bỏ hết những 
hiềm khích, tranh chấp trong quá khứ, cùng nhau nhìn về tương lai dưới sự lãnh 
đạo của vị bác sĩ trẻ Lê Thuần Kiên và một ban chấp hành đầy nhiệt huyết, có đủ 
đại diện từ đông sang tây của cộng đồng người Việt tại Canada. Sẵn sàng hy sinh 

Lá thư đầu Xuân của Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Ottawa
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gầy dựng lại lòng tin của đồng bào. Việc làm quan trọng nhất của BCH Liên Hội 
là hợp thức hóa Trung Tâm Người Việt Canada vì nếu không làm thì chính phủ 
Canada sẽ giải tán TTNVC và tất cả những đóng góp của chúng ta trong 40 năm 
qua sẽ tan theo mây khói. Công việc này còn gặp khó khăn vì cần sự đồng thuận 
của những người đã liên hệ với Trung Tâm Người Việt và dự án VBTTN. Chúng 
ta hy vọng rằng mọi người hãy hy sinh lợi ích riêng tư của mình và nghĩ đến lợi 
ích chung của tất cả những cộng đồng người Việt quốc gia, yêu chuộng tự do và 
bình đẳng trên toàn cõi Canada, để thế hệ mai sau hãnh diện với xứ sở này và thế 
giới nói chung. Trong năm qua Cộng Đồng Người Việt Ottawa đã đóng góp tích 
cực về mặt nhân sự cũng như tài chánh trong hai sinh hoạt có tầm quan trọng 
đối với chính phủ liên bang và đại học Ottawa đó là Buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày 
Canada nhận lãnh Huy Chương Nansen Refugee Award và buổi triển lãm và thuyết 
trình của Viện Nghiên Cứu và Giáo Dục về Nhân Quyền tại Đại Học Ottawa.

Năm qua cũng là năm thử thách cho cộng đồng người Việt tại thủ đô Ottawa. Mọi 
người đã rất hoang mang và nhầm lẫn vì sự ra đời của nhiều tổ chức mới trong đó 
có Hiệp Hội Canada Việt Nam, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Ottawa v...v... Tuy 
vậy uy tín và tinh thần trách nhiệm của Cộng Đồng Người Việt Ottawa từ nhiều 
năm qua đã làm cho mọi người yên tâm trong việc duy trì các truyền thống văn 
hóa Việt như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu và Bữa Cơm Tình Thương của cộng 
đồng người Việt Tỵ Nạn. Hơn nữa trong năm qua Cộng Đồng Người Việt Ottawa đã 
hợp tác với Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Somerset West trong một trách nhiệm 
mới, để đem đến những sinh hoạt hữu ích, vui tươi lành mạnh cho các cụ cao 
niên, làm nâng cao sức khỏe tinh thần cũng như sức khỏe thể xác của họ, cụ 
thể là các buổi tập thể thao, các buổi họp mặt hàng tuần, du ngoạn, các buổi nói 
chuyện của các nhà chuyên môn để học hỏi, tìm hiểu về sức khỏe tuổi già... kết 
quả là số người tham gia các sinh hoạt mỗi ngày một đông... Về sinh hoạt văn 
hóa, Cộng Đồng Người Việt Ottawa đã cộng tác với Sở Cảnh Sát Ottawa, Thành 
Phố Ottawa và Khu phố Tàu Somerset trong các chương trình đa văn hóa. Trong 
những dịp này các cuộc triển lãm cũng như các buổi trình diễn văn nghệ đã 
thu hút nhiều khán giả với những lời khen tặng đến với Cộng Đồng Người Việt 
Ottawa. Thành quả tốt đẹp là cũng nhờ đến công lao của các thiện nguyện viên 
trong cộng đồng cũng như sự hợp tác chặt chẽ của các hội đoàn bạn.

Trước thềm năm mới chúng tôi cầu nguyện ơn trên cho dân tộc Việt Nam sớm 
thoát khỏi cảnh kìm kẹp của chế độ độc tài của đảng cộng sản và đi đến thái 
bình, độc lập, tự do, dân chủ và khắp nơi trên quê hương mọi người đều hưởng 
quyền làm người. Đại diện Ban Chấp Hành và Hội Đồng Quản Trị chúng tôi 
kính chúc đồng bào một năm Đinh Dậu nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào và sự 
nghiệp thăng tiến.

Kính thư

Nguyễn Danh Lam
Đại Diện Ban Chấp Hành 
Cộng Đồng Người Việt Ottawa
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OTTAWA-CARLETON 
DISTRICT SCHOOL BOARD

Preparing children for the global village
 

Ottawa-Carleton District School Board offers over 40 
different languages at various sites on Saturdays. Presently 
we are offering Vietnamese Language for the elementary 
students at Bayshore PS, Cambridge St PS, Queen Mary PS 
and Farley Mowatt PS. We have over 350 students registered 
in our program who are learning the Vietnamese language 
and culture. High school students can also earn credits in 
Vietnamese language. The secondary program is offered at 
Glebe CI. Spread the word in your community and encourage 
the parents to enroll their children in the program.

For more information, please call: 613-239-2703    

Chuẩn bị cho trẻ em
tham gia Cộng Đồng Thế Giới

 

Hội đồng Giáo dục Ottawa - Carleton hiện có trên 40 ngôn 
ngữ được dạy vào mỗi thứ Bảy tại các địa điểm khác nhau.  
Chúng tôi đang có chương trình Việt ngữ tại các trường tiểu 
học Bayshore, Centennial, Queen Mary và Farley Mowatt. 
Chúng tôi hiện có trên 350 học sinh ghi danh với chương 
trình này để học tiếng Việt và tìm hiểu văn hoá Việt. Học 
sinh trung học cũng có thể  đạt được các credit cần thiết 
khi theo học chương trình Việt ngữ. Chương trình nay đang 
được thực hiện tại trường trung học Glebe. Xin quý vị phổ 
biến trong cộng đồng và khuyến khích các phụ huynh ghi 
danh cho con em theo học chương trình này. 

 

Mọi chi tiết xin liên lạc: (613) 239-2703    
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Office: 613 270 8200
Direct: 613 255 2128

Fax: 613 270 0463
Toll Free: 1 800 499 8445

Email : kim.vo@royallepage.ca

Royal LePage Team Real Estate Brokerage
555 Legget Drive, Suite 101
Kanata, Ontario K2K 2X3

A referral from a client is a 
valuable seal of approval. 

I appreciate each and every one! 
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Dr. Võ Như Ngọc
BS Nhãn Khoa Thị Lực
153 O’Connor St
Ottawa (Ontario) K2P 2L8
Tel.: 613-237-7278

4210 Innes Road, Unit 3B 
Orléans (Ontario) K4A 5E6
Tel.: 613-841-8703 
Fax: 613-841-3140

Chúc Mừng Năm Mới

 Văn Phòng Luật Sư

Vũ Đức Khanh LL.L., LL.B., MPA.
 

 343 Preston St., Suite 1186, 
 Ottawa Ontario K1S 1N4

 Tel.: (613) 867-2071 Fax: (613) 291-1001 
 Email: vdklawyer@yahoo.com 

Chuyên tư vấn & hỗ trợ các dịch vụ luật pháp:  
Địa ốc – Thương mại – Di trú – Gia đình

Di chúc thừa kế và các dịch vụ luật pháp khác

Tự hào phục vụ cộng đồng Việt Nam

Cung Chúc Tân Xuân
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• Cắt Tóc Nam, Nữ. Uốn, Nhuộm, Duỗi thẳng cho 6 tháng...
• Nối lông Mi, Mascara mọc lông Mi...
Đặc Biệt
• Xâm, Thêu, Microbading Lông Mày theo kiểu mới nhất hiện nay.
  Màu mực (made Korean or Canada), Âu, Á tuỳ chọn.
• Nu Skin.com  •  Bich_hanh25@yahoo.com
  Lê Tiết Hạnh - ID: CA00131669
• Có Bán Kem Trị Mụn cho 
   tuổi Teen rất hiệu quả
• Kem Trị Nám, Rỗ
• Supplement Giãm Cân Nam và Nữ.
 Mọi Chi Tiết please call: 
 Tiết Hạnh 613-286- 0684

Helen’s Nail Spa & Unisex Hair Care
2430 Bank St., Ottawa ON K1V 0T7

Cell: 613-286- 0684
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Bác Sĩ
Nguyễn Thế Minh 
  F.R.C.P.(C) PEDIATRICIAN
  F.R.C.P.(C) NEUROLOGIST
RIVERSIDE PROFESSIONAL CENTER
1919 Riverside Dr., Suite 205, Ottawa ON K1H 1A2
  Tel.: (613)737-3121

CHUYÊN KHOA 1: Bệnh trẻ em, 
Khám bịnh định kỳ, chích ngừa, v...v...
CHUYÊN KHOA 2: Các chứng bệnh liên quan 
đến não bộ hoặc hệ thống thần kinh của người lớn 
và trẻ em (với giấy giới thiệu của bác sĩ gia đình)

LYAN

Cung Chúc Tân Xuân
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Nha Sĩ 
PHẠM HOÀNG DŨNG

Dr. Pham Dental Centre
22 McArthur Avenue,

Ottawa, Ontario K1L 6R2
Tel: (613) 747-1999

Bus.: 613-783-3333 ext. 156
Cell: 613-298-3814 • 
20-838 Somerset St. West, Ottawa ON K1R 6R7
email: quang.huynh.tri@sunlife.com
www.sunlife.ca

Fax 613-695-4333
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Chúc Mừng Năm Mới
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Hallmark Realty Group Brokerage
Independently Owned and Operated
2255 Carling Ave., #101 Ottawa ON K2B 7Z5
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Để có được một mái tóc mượt mà, hợp thời trang 
cho mọi lứa tuổi, hãy đến với

Tel. (613) 230-6263
Trung tâm phố Tàu Ottawa

779 Somerset St. West Ottawa, 
Ontario K1R 6R3

Thứ Ba-Tư-Bảy-Chủ Nhật: 10am - 6pm
Thứ Năm-Sáu: 10am - 7pm

Xin chân thành cảm tạ sự ủng hộ nồng nhiệt
của các quý khách trong thời gian qua.

7-1600 Merivale Rd, Ottawa, ON K2G 5J8
Toll Free: 844-228-1800 Local: 613- 228-6967

www.vivianflowers.ca
www.flowersbyvivian.com

Chuyên bán các loại hoa tươi hàng ngày
Nhận đặt hoa cho đám cưới, sinh nhật,

khai trương, tân gia và đám ma

Kính chúc Quý Khách hàng 
Năm Mới An Khang và 

Thịnh Vượng
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Bác sĩ gia đình 

Lê Trọng Tùng
346 Bronson Ave. Ottawa • Tel : (613) 233-9505

HỒN VIỆT
Spirit of Vietnam Radio

Chương trình tiếng Việt hằng tuần tại Ottawa
Mỗi thứ Bảy 17g30, trên làn sóng FM 93.1

hoặc trực tiếp trên trang mạng ckcufm.com

Chương trình lưu giữ tại:
cod.ckcufm.com/programs/133/info.html

Liên lạc/góp ý: Twitter.com/sov_ottawa

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 

Cung Chúc Tân Xuân

Giờ làm việc
Thứ Hai đến thứ Năm: 9 AM - 5 PM
Thứ Sáu: 9 AM - 12 PM
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Dr. Tina Mai, DDS
Dr. Marc Noël, DMD

341 Booth St., Ottawa, ON K1R 7K1
Tel: 613-230-6663 – Fax: 613-230-6665

Giờ làm việc:
Thứ 2, Thứ 3 và Thứ 5: 9am - 5pm

Thứ 4: 12am - 4pm
Làm việc theo hẹn : 6pm- 9pm

Thứ 6: Nghỉ • Thứ 7: 10am -4 pm
(theo hẹn mỗi 2 tuần)
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a700 March Road, Kanat

Tel.: (613) 599-0006
www.phu-yenrestaurant.com

(at Terry Fox Dr. - Across from Alcatel - Lucent)

Hours of Operation

Mon-Fri: 11:00 AM – 9:00 PM
Saturday: 12:00 PM – 8:30 PM

Sunday: 4:00 PM – 8:30 PM

Cơm, Phở, Mì, Hủ Tiếu, Việt, Thái, Hoa
Phục vụ ân cần
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Nha khoa
Tổng quát   Lấy tuỷ
Trồng implant  Làm răng giả
Nhổ răng cấm  Niềng răng

Giờ làm việc
Thứ Hai và thứ Tư:  8am - 6pm
Thứ Ba và thứ Năm:  8am - 4pm
Thứ Sáu:    theo hẹn
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Phone: 613-254-6580
Cell: 613-277-5483 
Fax: 613-254-6581

Sutton group
Premier Realty Ltd.
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• Phụ trách tất cả chế độ thuốc : Bảo hiểm • Người  
 già • Nghỉ hưu • Trợ cấp xã hội • Trillium (chính  
 phủ trả một phần, bệnh nhân trả một phần).
• Miễn lệ phí $2.00 cho người già thu nhập thấp.
• Chỉ dẫn cặn kẽ về mọi chứng bệnh, công dụng   
 thuốc và cách dùng bằng tiếng Việt và tiếng Anh. 
• Có máy đo huyết áp miễn phí.
• Đóng gói thuốc uống trong từng vĩ định kỳ theo  
 tuần, tháng (Dosettes).
• Giúp bệnh nhân theo dõi kiểm tra thuốc dùng   
 hàng năm (Medscheck).
• Sẳn sàng chuyển toa thuốc từ nơi khác về 
 Clinic Pharmacy An dễ dàng.
• Giao thuốc và nhận toa bác sĩ miễn phí tận nhà
 bệnh nhân.
• Tặng máy đo đường cho bệnh nhân tiểu đường có 
 toa bác sĩ theo thời gian qui định.

CLINIC PHARMACY AN
Tel : 613 230 1368  Fax : 613 230 0058
Mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Bảy   
Từ  9 giờ sáng đến 7 giờ tối

829 Somerset St. West, Ottawa, Ontario, K1R 6R4
(Trong building Bác sĩ Dương Hữu Thành –Bác sĩ Dương Hữu Nhân)

Chúc Giáng Sinh Vui Vẻ 
& Năm Mới Hạnh Phúc 
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Bá

General Practice, MD, GP

Bá

Family Practice, MD, CCFP

húc 
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