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It is our pleasure to send greetings from the Board of Directors. This past year, as relief

for the Covid-19 pandemic arrived and the world began to open up again, we saw the

return of some of GAVE's most beloved and popular events and the continuation  of the

new programs that began during the pandemic. It was wonderful to see everybody's

faces again in celebration, joy, and love. 

This year was also the year we reached some of our biggest milestones and took the

biggest steps towards completing our Tuoi Hac Village project, and we are so grateful

to have shared these experiences with you all.   We thank all of our volunteers,

supporters, partners, advisors for adapting with GAVE and helping us to build resilience

moving forward as we continue to advocate, to be engaged, and to support members of

our Vietnamese-Canadian community in the Greater Toronto Area. 

In previous years, November is a time for our Town Hall - Hội Thoại when we come

together to share our progress, recap our activities, and interact with our community as

we plan for the year ahead. Given the success of last year's Annual Report, we have

decided to again prepare a summary of our progress that can be shared among all our

supporters and kept. 

We will also address any comments and inquiries through a public engagement

process. We welcome comments and inquiries to info@tuoihac.org until the end of

February 15th, 2023. We will provide responses to these inquiries through the

Vietnamese newspaper, our website, and email at the end of February 2023.

Once again, thank you for being part of our journey and helping to make Tuoi Hac

Village a reality for our community. Your contributions are crucial to the success of this

project. We look forward to seeing your smiling faces again soon, and we wish you all a

wonderful holiday season and a happy New Year!

Best wishes to you and your family always,

Board of Directors 

Golden Age Village for the Elderly.

Message from the Board



Chúng tôi, Ban Quản Trị (BQT) Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc (LDL TH), rất vui gởi đến toàn

thể quý vị lời chào mừng thân ái. Năm nay thoát được đại dịch Covid-19 toàn thế giới bắt

đầu hồi sinh với những hoạt động bình thường và cũng nhờ vậy LDL TH đã có thể thiết

lập lại những chương trình văn nghệ gây quỹ luôn được cộng đồng yêu thích trong nhiều

năm qua cũng như những chương trình đặc biệt do Làng tổ chức trong thời kỳ đại dịch.

Thật tuyệt vời khi được gặp lại những gương mặt thân quen trong niềm hân hoan thương

mến.  

 

Năm nay cũng là năm chúng tôi đạt được những bước tiến khả quan để có thể hoàn thành

dự án Tuổi Hạc và chúng tôi xin được chia sẻ những niềm vui này đến tất cả quý đồng

hương. Xin cảm ơn toàn thể quý vị Cố vấn, anh chị em Thiện nguyện viên, quý vị Mạnh

Thường Quân, những ân nhân cộng tác đã đồng hành với LDL cũng như đã giúp chúng

tôi có những bước tiến bền vững mỗi khi chúng tôi lên tiếng kêu gọi sự đóng góp để giúp

đỡ các vị cao niên của cộng đồng chúng ta trong khu vực Đại đô thị Toronto.

 

Những năm trước đây tháng 11 là thời gian LDL có buổi Hội thoải để chúng tôi có thể

chia sẻ những bước tiến, để tường trình những sinh hoạt của Làng với cộng đồng cũng

như trình bày những dự tính cho năm tiếp theo. Vì dịch bệnh Covid không thể tổ chức Hội

thoại, năm ngoái chúng tôi gởi ra bản Tường trình sinh hoạt của Làng trong suốt năm và

bản Tường trình đã được đón nhận rất nồng nhiệt, với sự thành công đó chúng tôi quyết

định một lần nữa sẽ tóm tắt những sinh hoạt của Làng để chia sẻ đến tất cả quý vị đã

quan tâm và ủng hộ cho dự án.

 

Chúng tôi sẽ ghi nhận những ý kiến cũng như các câu hỏi qua info@tuoihac.org từ nay

cho đến ngày 15 tháng 2, 2023 và sẽ hồi đáp tất cả các câu hỏi này trên các báo Việt ngữ

cũng như trên trang mạng LDL Tuổi Hạc và qua Email vào cuối tháng 2, 2023.

 

Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi để giúp dự án Làng Tuổi Hạc

trở thành hiện thực cho cộng đồng chúng ta.  Đóng góp của quý vị thật sự tối cần thiết

cho sự thành công của dự án này.  

Chúng tôi rất mong được sớm gặp lại quý vị, xin cầu chúc tất cả quý vị và gia đình một

mùa Giáng Sinh thật đẹp và Năm Mới tràn đầy an vui, hạnh phúc.

Ban Quản Trị LDL Tuổi Hạc.

Vài lời từ Ban Quản Trị 
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Board of Directors 
Ban Quản Trị 

Most Ven. Thich Thien Tam
Chair

Hoà Thượng Thích Thiện Tâm
Chủ Tịch

Tanya Thanh-Nha Nguyen, B.Sc 
Secretary General & CEO
Nguyễn Thị Thanh Nhã

Tổng Thư Ký

Van-Hoa Duong, B.Ed 
Vice Chair, Internal
Dương Văn Hoá

Phó Chủ Tịch Nội Vụ

Quynh Huynh, MD, MSc
Vice Chair, External

Bác sĩ Huỳnh Thân Như Quỳnh
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ  

Simon Tran, B.Sc 
Deputy Secretary
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Trần Sĩ Minh

Phó Tổng Thư Ký

Linh Nguyen, CPA, CA
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Nguyễn Thị Trúc Linh
Thủ Quỹ

Andrew Truong, 
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Trương Việt Andrew

Phó Thủ Quỹ
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Advisory Board
Ban Cố Vấn

Hon. Patrick Brown

Mayor, City of Brampton

Jeff Bowman

Huy Anh Do, LLB, LLM

Partner, Fasken Martineau DuMoulin LLP

Mario Ferri, B.A, M.A

Local and Regional Councillor, City of Vaughan

Joseph Gulizia

CEO/President, Universal Care Inc.

Hoi Thi Hoang

Pharmacist

Richard Mahoney, LLM

President, MPA Advocates

Martin Medeiros

Ward 3 & 4 Regional Councillor, City of Brampton

San Duy Nguyen

MD, FRCPC

Pha Nguyen, B.Sc.

Sandra Yeung Racco, B.M

Sam Seyadoussane

Founder, Virtual Medical Miracle Network

Joseph Wong, MD

Founder, Yee Hong Centre for Geriatric Care
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About GAVE
Về LDL Tuổi Hạc Ontario 

In the Golden Age Village, our residents, their happiness, their safety,
and their well-being are the highest priority.
Our approach is cemented on understanding, loving-kindness,
compassion, tolerance, and respect for the principles of freedom and
democracy.

To provide affordable housing and support services for seniors of our
community, including personal care, meals, nursing, and medical
assistance.
To facilitate a happy, healthy, and fulfilling lifestyle for our seniors
through diverse cultural, heritage, and religious activities.
To relieve the loneliness and isolation often found in this stage of life,
and to improve their physical, psychological, and spiritual health, as
well as that of their loved ones, with recreational and outing programs.

The Golden Age Village for the Elderly (GAVE), incorporated as a not-for-
profit entity in April 2013 and registered with the CRA as a charity in
November 2014, was established with the objective of building and
operating a seniors’ retirement village serving the cultural, economic, social
and unique dietary needs of the more than 100,000 Vietnamese
Canadians in the Greater Toronto Area and adjacent regions

In cooperation with municipal, provincial and federal governments, our
organization serves to build a fully integrated Campus of Care consisting of
a long-term care home, affordable rental apartments for seniors, and a
cultural center – a place to celebrate culture, tradition, and heritage.

VISION 

MISSION
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About GAVE
Về LDL Tuổi Hạc Ontario 

Chúng tôi đặt ưu tiên hàng đầu về việc chăm lo cho sự vui sống, sự an
toàn và lành mạnh của người cư ngụ.
Cách tiếp cận của chúng tôi dựa trên sự hiểu biết, lòng thương yêu,
nhẫn nhịn, vị tha và tôn trọng nguyên tắc tự do, dân chủ.

Cung cấp chỗ ở vừa túi tiền, cung cấp những dịch vụ giúp đỡ cho người
cao niên trong cộng đồng, kể cả săn sóc cá nhân như bữa ăn, giúp ăn
uống và thuốc men.
Tạo một chỗ cư ngụ vui vẻ, lành mạnh và một lối sống đầy đủ ý nghĩa
thông qua nhiều khác biệt về văn hóa, di sản và sinh hoạt tôn giáo.
Loại bỏ sự cô đơn và tình trạng cô lập thường thấy trong cuộc sống của
các vị cao niên, cải thiện sức khỏe thể chất, tâm lý và sức khỏe tinh thần
của người cư ngụ cũng như thân nhân của họ với các chương trình giải
trí và du ngoạn bên ngoài.

LDL Tuổi Hạc Ontario đã được ghi danh với chính phủ như một tổ chức
bất-vụ-lợi từ tháng 4 năm 2013 và trước bạ với Sở Thuế Vụ Canada như
một Hội đoàn Từ thiện vào tháng 11, năm 2014 – tổ chức được thành lập
với mục đích xây dựng và điều hành một trung tâm an dưỡng cho người
cao niên với những dịch vụ về văn hóa, kinh tế, xã hội và ẩm thực riêng biệt
theo nhu cầu của một cộng đồng hơn 100,000 người Canada gốc Việt
trong vùng Đại đô thị Toronto và các vùng phụ cận.

Với sự hợp tác cùng các chính phủ địa phương, Tỉnh bang và Liên bang,
Hội đoàn chúng tôi có mục đích xây dựng một Trung tâm Chăm sóc gồm
có: khu săn sóc dài hạn (long-term care), khu nhà ở cho các cao niên còn có
thể tự túc (senior housing) và một trung tâm văn hóa (cultural centre) – nơi
tổ chức những buổi sinh hoạt về truyền thống và di sản văn hóa.

CHỦ TRƯƠNG

 NHIỆM VỤ
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 age-in-place and spend more time living in the same neighbourhood; 
 receive high-quality medical and healthcare services;
 build meaningful relationships with other residents;
 connect with youth through culturally specific programming and events. 

We aim to build a smart, innovative, and modern Campus of Care with a 160-
bed Long-Term Care facility, an Affordable Seniors' Housing apartment building
with 98-100 units, and a Vietnamese Cultural Center. This will be located at
8950 McLaughlin Rd South, Brampton (Flower City Community Campus). 

This integration would allow our seniors to:

An cư dài lâu trong cùng một khu phố;
Nhận được dịch vụ y tế có chất lượng; she 
Tạo lập các mối quan hệ ý nghĩa với hàng xóm láng giềng;
Kết nối với thế hệ trẻ qua những chương trình và sự kiện văn hoá.

Trung tâm Chăm Sóc giúp các cao niên: 

Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một Trung tâm Chăm sóc thông minh, cải
tiến, và hiện đại với 160 giường chăm sóc dài hạn (Long-term care), 98-100 đơn
vị nhà ở cho cao niên với chi phí thấp, và một trung tâm văn hoá Việt Nam.
Trung tâm này sẽ được xây dựng tại 8950 McLaughlin Rd South, Brampton
(Flower City Community Campus). 

Tuổi Hạc Village Project – Dự Án Làng Tuổi Hạc
Overview – Về Dự Án
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*Site plan (in progress)
*Bản vẽ (vẫn còn tiếp tục sửa đổi)
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Tuổi Hạc Village – Dự Án Làng Tuổi Hạc  
Milestones — Các Tiến Triển

2013 -2014
GAVE was established as a non-profit
charity and bought 5.7-acre property in
Vaughan. 
LDL Tuổi Hạc được thành lập như một Hội
đoàn Từ thiện bất vụ lợi và đã tạo mãi được
một cơ sở với 5.7 mẫu đất tại thành phố
Vaughan.

2014-ONGOING
GAVE built relationships with other
organizations and 3 levels of government,
conducted fundraising activities and
delivered programs for seniors. 
Xây dựng những liên hệ với các hội đoàn
khác và 3 cấp chính quyền, liên tục tổ chức
các sinh hoạt gây quỹ và thực hiện nhiều
chương trình dành cho cao niên.

02. 2020
The City of Brampton designated a 5-acre
parcel of land in the Flower City Community  
Campus for GAVE's Campus of Care
project. 
Hội đồng Nghị viên thành phố Brampton chỉ
định một sở đất rộng 5 mẫu tại Flower City
Community Centre cho LDL xây dựng trung
tâm chăm sóc “Tuổi Hạc Campus of Care”.

10. 2020
Federal CMHC awarded GAVE SEED
funding for seniors' affordable housing. 
Cơ quan CMHC của Liên bang tài trợ SEED
funding cho dự án LDL xây gia cư với giá
thuê vừa phải cho cao niên.

11. 2020
Ministry of Long-Term Care awarded
GAVE 160 new long-term care beds.
Bộ Long Term Care tỉnh bang Ontario đồng
ý tài trợ cho LDL xây dựng 160 giường
chăm sóc dài hạn.

04. 2021
Designated land was declared surplus and
leased to GAVE.
Sở đất thành phố Brampton chỉ định cho
LDL được tuyên bố thặng dư và chính thức
cho LDL thuê để xây dựng dự án.

04.2021-ONGOING
The Technical team was formed and is
currently working on the design for  our
Campus of Care. 
Nhóm chuyên viên kỹ thuật được thành lập
để vẽ sơ đồ kiến trúc xây dựng “Trung tâm
Chăm sóc Tuổi Hạc”.

03.2022
The long-term care development
agreement was signed.
Hợp đồng xây cất Long Term Care được ký
kết.

05. 2022
The Groundbreaking Ceremony was
celebrated on May 1st in the Flower City
Community Campus in the City of
Brampton.
Lễ Động Thổ Đặt Viên Đá Đầu Tiên được cử
hành tại thành phố Brampton.

08. 2022
The site plan application was submitted. 
Nộp bản vẽ xây cất.
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Tuổi Hạc Village – Dự Án Làng Tuổi Hạc  

GAVE is working with IBI Group and a highly-experienced
project team of industry experts to prepare architectural and
construction plans for Tuổi Hạc Village. 
LDL đang làm việc với công ty kiến trúc IBI và một đội ngũ
đầy kinh nghiệm để hoàn thành bản vẽ của công trình, và
đang trong công tác chuẩn bị xây dựng Trung tâm Chăm sóc. 

Next Steps – Kế Hoạch Kế Tiếp

*This information is subject to change as the project progresses. 
*Những thông tin này có thể thay đổi khi dự án phát triển thêm.

2022-2025

2025

DEVELOPMENT AND
CONSTRUCTION PHASE 
Phát triển & Xây dựng

OCCUPANCY READY 
Sẵn sàng chào đón cư dân
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PLANNING AND DESIGN
PHASE  
Lập kế hoạch và thiết kế

2021-2023



How to Register 
Cách Ghi Danh

LONG-TERM CARE HOME - KHU CHĂM SÓC DÀI HẠN
The Long-Term Care registration process is done through the Ontario government's  Home
and Community Care Support Services. A coordinator will help you navigate your eligibility,
costs, and choosing up to 5 long-term care facilities. You will be notified when your application
is approved and a bed becomes available to you. When your application is approved, you will
be connected to the Long-Term Care that you chose (in this case, Tuoi Hac Village). You can
learn more on the Ontario’s website: ontario.ca/page/about-long-term-care.

Quý vị phải thông qua cơ quan Home and Community Care Support Services của chính phủ
Ontario để ghi danh vào khu Chăm sóc Dài hạn. Một điều phối viên sẽ giúp quý vị hiểu thêm
về điều kiện, chi phí, và chọn 5 hoặc ít hơn cơ sở chăm sóc dài hạn. Khi đơn được thông qua,
quý vị sẽ được kết nối với nhà Chăm sóc Dài hạn mà quý vị chọn (trong trường hợp này là Tuoi
Hac Village). Quý vị có thể tìm hiểu thêm về quá trình này trên website của Ontario:
ontario.ca/page/about-long-term-care.

Affordable 
Housing

Long Term 
Care

Cultural 
Center

Tuoi Hac Village
Làng Tuổi Hạc 
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SENIORS AFFORDABLE HOUSING - NHÀ Ở CAO NIÊN
You can apply directly to GAVE by providing a $5000 non-interest loan to register for a
unit in the Seniors’ Affordable Housing side. The pledge form for the $5000 non-interest
loan and the registration form is on the next pages. Please email us at info@tuoihac.org
to learn more.

Quý vị có thể ghi danh trực tiếp với LDL bằng cách cho mượn không lãi $5000 để giữ chỗ
trong khu nhà ở Chi phí Thấp cho Cao niên.  Xin tham khảo Phiếu Ủng Hộ và Đơn ghi
danh trong các trang sau.  Xin email chúng tôi lại info@tuoihac.org để tìm hiểu thêm.

http://healthcareathome.ca/central/en/Getting-care/Getting-Long-Term-Care


Our Activities in the Past Year
Các Hoạt Động trong Năm Qua

FEB. 5, 2022
LUNAR NEW YEAR TẾT CELEBRATION

We had a small group to celebrate Lunar New Year, Year of the Tiger, since the Covid-19 was
not completely clear at that time. 

Tháng 2, 2022: Chúng tôi chỉ có một nhóm nhỏ họp mặt mừng Xuân Con Cọp vì tình trạng
Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. 

 FEB. 14, 2022  
VALENTINES DAY COURTESY OF MINISTER STEPHEN LECCE

This past Valentines Day, Ontario Minister of Education Stephen Lecce generously gifted 100 of
our seniors with beautiful roses that were delivered to their doorstep, bringing a warm smile to
each person.

Ngày Lễ Tình Nhân năm nay Ông Stephen Lecce, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục đã rất hào phóng gởi
tặng những đóa hoa hồng xinh đẹp đến từng nhà của 100 bác cao niên.
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APR. 2, 2022
DINNER & DANCE GALA - XUÂN CHO TUỔI HẠC 7 

In April of 2022, after a hiatus in 2021 due to the Covid-19 pandemic, GAVE saw the return of
our annual fundraising Dinner and Dance gala, which has always been a fun, favourite event of
our community with enticing performances. Thanks to our supporters and sponsors, we raised
$105,057.97.

Sau khi bị gián đoạn vào năm 2021 vì tình trạng dịch bệnh Covid-19, tháng 4, 2022 LDL hân
hoan được trở lại tổ chức buổi gây quỹ Dạ Tiệc Dạ Vũ thường niên, một buổi Dạ vũ luôn được
cộng đồng chờ đón với những tiết mục văn nghệ đặc sắc Nhờ vào sự bảo trợ và đóng góp của
cộng đồng chúng tôi đã gây quỹ được $105,057.97.
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MAY 1, 2022 
GROUNDBREAKING CEREMONY

The most significant and exciting milestone for the GAVE Project so far was celebrated on May
1, 2022, with the ground-breaking and ‘laying the first stone’ ceremony in the heart of Brampton.
The City of Brampton has dedicated a 5-acre piece of land in the Flower City Community
Campus for the building of the GAVE Campus of Care. Despite the poor weather, everyone from
community members, building contractors, financiers, and government officials from all three
levels were eagerly present! Everyone was excited to lay the foundation for a much anticipated
future and hope for the GAVE Campus of Care.

Ngày 1 tháng 5, 2022 - Lễ Động thổ, Đặt Viên đá đầu tiên.
Sự kiện nổi bật và bước phấn khởi nhất cho dự án xây dựng Làng Dưỡng Lão là buổi lễ Động thổ
- Đặt Viên đá đầu tiên ngay tại trung tâm thành phố Brampton. Thành phố đã chỉ định cho LDL
một sở đất 5 mẫu tại khu vực Flower City Community Campus để xây dựng Trung Tâm Chăm
Sóc Tuổi Hạc. Mặc dù thời tiết xấu rất nhiều đồng hương cũng như đại diện các công ty xây dựng,
tài chánh và đại diện ba cấp chính quyền đều hiện diện. Ai ai cũng hân hoan phấn khích dự phần
vào việc đặt nhát cuốc đầu tiên cho nền móng xây dựng Trung tâm Chăm sóc Tuổi Hạc của cộng
đồng chúng ta.
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It has always been our goal to nurture and invest in the next generation in our community. With
the help of our summer students and professionals in the community, we hosted two 
 workshops: How to Thrive in University and Careers in Science. The workshops aimed to shed
light and help aspiring students navigate through University and to find  their way as a
professional in the field of Science.

JUNE 25-26, 2022 
YOUTH SEMINARS

25 - 26 tháng 6, 2022 - Các hội nghị chuyên đề
Nuôi dưỡng và đầu tư vào các thế hệ kế tiếp luôn là mục tiêu của LDL Với sự cộng tác của các
sinh viên làm việc mùa hè và những chuyên viên trong cộng đồng chúng tôi đã tổ chức hai buổi
hội nghị chuyên đề: Làm thế nào để vượt trội trong Đại Học và Bàn về các chuyên ngành khoa
học. Hai buổi sinh hoạt này mang mục đích soi rọi thêm ánh sáng và hướng dẫn sinh viên vượt
qua đại học dễ dàng và chọn lựa con đường trở thành những người chuyên nghiệp trong các
ngành khoa học

MAY 26 - JULY 8, 2022 
CANADA SUMMER JOBS

We are extremely grateful to receive funding from the Canada Summer Jobs Program to hire five
amazing summer students as our Marketing Coordinator, Fundraising Event Coordinators,
Grants and Funding Coordinator, and Social Service Worker from May to July. It was a pleasure
working with you, Yahya Polat, Michelle Pham, Denise Le, Jennifer Truong, and Caitlyn Dinh!

26 tháng 5 - 8 tháng 7, 2022 - Công việc mùa Hè.
LDL rất cảm kích nhận được sự tài trợ từ Chương trình Công việc Mùa hè của Canada để có thể
thuê mướn 5 sinh viên xuất sắc phụ trách những việc Marketing Coordinator, Fundraising Event
Coordinator, Grants and Funding Coordinator và Social Service Worker từ tháng 5 đến tháng 7,
2022. Rất vui được làm việc với các em Yahya Polat, Michelle Pham, Denise Le, Jennifer Truong
and Catlyn Dinh.
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Thanks to funding received from the Government of Canada’s New Horizons for Seniors
Program (NHSP), GAVE was able to host our weekly Tai-Chi, Choir and Line-Dancing classes,
as well as our monthly Cooking and Photography classes. These activities improved their health,
encouraged community engagement, and helped seniors build relationships with each other.

JUNE - NOV. 2022 
TAI CHI, LINE DANCING, PHOTOGRAPHY, CHOIR AND COOKING
CLASSES - FUNDED BY  CANADA'S NEW HORIZONS FOR SENIORS
PROGRAM

Cám ơn sự tài trợ từ Chính phủ Liên bang LDL đã có thể mở các lớp Tai Chi, Line dancing hằng
tuần, cũng như lớp Học Nhạc mỗi 2 tuần và các lớp Gia chánh, Nhiếp ảnh mỗi tháng một lần.
Những sinh hoạt này đem thêm sức khoẻ cho người cao niên cũng như khuyến khích họ có
những giao tiếp và liên hệ gắn bó với nhau.
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AUG. 20, 2022 
VOLUNTEER APPRECIATION PICNIC

GAVE wanted to continue to show our volunteers how much we appreciate them, so we
organized a picnic in August. We updated our volunteers about our Campus of Care progress,
and we had so much fun sharing a good time with dancing, singing, good food, and relaxing
time with one another. 

Để chứng tỏ sự cảm kích của LDL đối với các Thiện nguyện viên chúng tôi đã tổ chức một buổi
họp mặt ngoài trời trong tháng 8. Và nhân tiện chúng tôi cũng trình bày cùng tất cả TNV về
những bước tiến của dự án, mọi người đã có một buổi họp mặt vui vẻ, náo nhiệt với nhiều nhân
vật tài năng trong nhóm ca hát, trình bày nhiều bản nhạc Việt Nam được yêu thích. 
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Sau 2 năm đình trệ Chương trình Nhạc Thính Phòng gây quỹ hằng năm của LDL lại được
tiếp tục tại Hý viện Rose ở Brampton. Cùng với những món ăn nhẹ rất ngon và những
màn trình diễn xuất sắc năm nay chúng tôi còn trình bày thêm những tấm ảnh lớn cho
thấy những bước tiến của dự án và những hính ảnh cập nhật của Trung tâm Chăm sóc
Tuổi Hạc. Xin chân thành cảm tạ sự ủng hộ và bảo trợ của quý Mạnh thường quân, nhờ
đó chúng tôi đã gây quỹ được $184,275.94 + $1,450.00USD.

SEP. 10, 2022
ANNUAL FUNDRAISER CONCERT - TIẾNG HẠC QUÊ HƯƠNG 7

After two years, our beloved annual Fundraiser Concert finally returned at Brampton’s
Rose Theatre to a packed crowd. Along with the delicious hors d'oeuvres and amazing
performances that are always expected of our concerts, we also presented a photo
exhibit of our major milestones and significant updates on our Campus of Care. We
updated our audience with a video of our current development status as well as a huge
announcement of a generous $125,000 donation from TD Bank. Thanks to our
supporters and sponsors, we raised $184,275.94 + $1,450.00USD. 
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OCT. 1 - 2, 2022
 CLEANUP AND CAMPFIRE

To prepare for the cold weather, GAVE volunteers gathered together at our center in Vaughan 
 to have a clean up. After spending the whole day cleaning, we wound down to enjoy the calm,
cool weather and shared a energizing, enjoyable night by the campfire with lots of singing and
laughter.

1 - 2 tháng 10, 2022 - Dọn dẹp và lửa trại
Sau một mùa hè bận rộn anh chị em Thiện nguyện viên LDL đã tổ chức một ngày cùng
chung tay dọn dẹp cơ sở tại Vaughan, sau đó mọi người đã ở lại đêm đốt lửa trại, cùng
vui hưởng thời tiết mát dịu bên ngọn lửa ấm áp tại Làng.

DEC 21, 22 & 23, 2022
BAKING CHRISTMAS LOGS FOR FUNDRAISING

This December, GAVE’s food team will resume baking delicious Buche de Noel cakes to
fundraise and celebrate Christmas. 

Tháng 12 này Ban Bếp Làng sẽ tiếp tục chương trình làm bánh Khúc Gỗ Giáng sinh để
mùng lễ Giáng sinh và gây quỹ cho Làng.
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Financial Highlights
Báo Cáo Tài Chính

Net Fundraising Income and Donations in the past 9.5 Years
Số tiền Gây quỹ và Đóng góp trong 9.5 Năm qua

*sau khi trừ các chi phí

GAVE's fiscal year (FY) ends March 31st of each year. We
included the last column for the April-October 2022 period for
more inclusive data. 
Năm tài chính (FY) của LDL kết thúc vào ngày 31 tháng Ba
hằng năm. Chúng tôi bổ sung cột cuối cho khoảng thời gian
tháng Tư-tháng Mười 2022 để thông tin được đầy đủ hơn. 

Total funds raised as of October 31st, 2022 is $2,386,304.
Tổng cộng số tiền gây quỹ cho tới ngày 31 tháng 10, 2022 là
$2,386,304.
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Total:
$2,386,304

Bank & Community Loan Repayment
Trả khoản nợ ngân hàng và cộng đồng

Property Expenses: Taxes, Mortgage Interest, Repair,
Maintenance, Insurance, Furniture and Building Improvement
Chi phí bất động sản: Thuế, Tiền lãi khoản vay thế chấp, Sửa chữa,
Bảo trì, Bảo hiểm, Nội thất và Tu bổ Cơ sở

Operating Expenses: Bank charge, Advertising,
Supplies, Printing, License, Travel
Chi phí hoạt động: Chi phí ngân hàng, Quảng cáo, Văn
phòng phẩm, In ấn, Giấy phép, Di chuyển 

Cash in the bank as of October 31, 2022
Tiền mặt trong ngân hàng vào ngày 31 tháng Mười 2022

Usage of Fundraising Income and Donations
Cách LDL Sử dụng Số tiền Gây quỹ và Đóng góp
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Bank Loan
Khoản nợ ngân hàng

Community Loan
Khoản nợ cộng đồng

Bank Loan Balances in the last 9.5 years
Khoản nợ Ngân hàng trong 9.5 năm qua

In 2014, GAVE bought the property in Vaughan for $2,791,570  and took on a total loan (bank
and community) of $2,706,600 to fund the purchase.  We have repaid $1,015,845  in total; and
the outstanding loan balance as of October 31, 2022 was $1,690.755. 
Vào năm 2014, LDL Tuổi Hạc đã mua bất động sản ở Vaughan với giá $2,791,570 với khoản nợ
tổng cộng (ngân hàng và cộng đồng) là $2,706,600. Chúng tôi đã trả tổng cộng $1,015,845; và
vào ngày 31 tháng Mười, 2022 thì khoản nợ còn lại là $1,690.755. 

Bank and Community Loans Balances in the last 9.5 years
Khoản nợ Ngân hàng và Cộng đồng trong 9.5 năm qua
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Funding and Grants from the Government, United Way Greater Toronto
(UWGT), and Myseum of Toronto in the last 4 years

Ngân guỹ và Trợ cấp từ Chính phủ, United Way Greater Toronto (UWGT), và
Myseum of Toronto trong 4 năm qua

Community Loan Balances in the last 9.5 years
Khoản nợ Cộng đồng trong 9.5 năm qua
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 APR. 2, 2022
DINNER & DANCE GALA -
XUÂN CHO TUỔI HẠC 7 

Dr. BS. Nguyễn Thị Thanh Mỹ

TapTap Send  

Alex Nguyen Noriega

Radiation Solutions Inc.  

Amico Properties /

Infrastructure / Design Build

IBI Group

Complete Purchasing –

An Aveda Group Company

Victoria’s Glam & Beauty

Lounge

UniversalCare Canada Inc.

Dr. BS Nguyễn Tuấn Anh &

Tâm

Giáng Châu Flowers

EyeLike Optical / Saigon

Optical

Billy Trieu Homelife

Landmark

Crowe Soberman Canada

Nuland Realty Inc. Brokerage

Vicky Tan Mortgage

Providers

Minh Chau Jewellery &

Watches

Dr Tran Cuong & Family

Giang Chau

Trong Da & Kim Lien

Nguyen Trang

Dang & Associates C.A.

Hong Nguyen Beauty Studio

SHS Consulting

Angela & Aura

CareRx

Dr & Bà Bùi Xuân Nhiếp

Sponsors & Donors - Các Nhà Tài Trợ & Mạnh Thường Quân
Huynh Huu Tung & Melody

Huynh

Ban Bếp Làng 

Truong Son & Thai Binh

Dr Nguyen Duy San

Hanna Do

Organic Nail Bar

Pho 90

Signature Insurance Brokers

Inc.

ADC Ao Dai Canada

Hung Vuong Learning Centre

Beverly Hills Pharmacy

VBN

Phan Ánh Nguyệt

Như Liên

Tuyền Võ

Đỗ Dư & Khoman

Duy & Kim

Bác Tâm Hoa

SenCap Partners

Ginger Pho Corp

Oasis Real Estate

Duke Rec Studio

244 Pizza & Wings

Thuan Le iPro Realty

Dr Nguyen Tran Nghi Uyen

Lý Đức Quang Family

Ông Bà Dương văn Hóa

Nguyễn Thị Sang

Odile Nguyen

Ms Lee Tuyết Mai

Cô Đinh Lê Ảnh

Anh chị Quảng & Tú Anh

Hien Minh Nguyen

AHC Aesthetics & Hairstyling

College of Canada

Huong Sandwich by Dessert

Trends

Ẩn Danh

Trang Đặng

Thu

Hoàng Bình Minh

Ho Quan T Bích

Ngo Hanh

Võ Thành Tân

Phuong Vu

Truong Vinh Ho

Sylvie Duong

Bang Van Phan

Khoa Dang Pham

Phan Anh Nguyet

Vu Minh

Nguyen Huu Ky

Truong Xuyen Bao

Ho Kim Chi

Huynh Bao Ngan

Duong Van Hoa

Pham Khanh Chi

Phật tử Nguyên Hạnh

Anh Hien Nguyen

Hong, Oanh, Cuong

Do Gia Huan

Bui Van

Chau Nam

Van Cong Quan

Tran Khue H

Lara

Bui Tien

Tuyen Thuong

Nam Thieu Lam

Nguyen Con

Cam Chau Hoang

Saigon Canada

Thời Mới Canada

TV Việt Tiến

VBS Canada

McMaster University
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 SEP. 10, 2022
ANNUAL FUNDRAISER CONCERT
- TIẾNG HẠC QUÊ HƯƠNG 7

Hội Y Sĩ VN Ontario

WinMagic

Chi Nha

Nha Si Tran Hieu Liem

Phở Anh Vũ

AC Da Lien

Co Nguyet

AC Queenie

Do Du

AC Thuong Cuong

Kha Dang & Associates

Dr. BS Nguyễn Tuấn Anh & Tâm

AC Nam Tuyen

Saigon Optical

Melody Huynh

Chi Jessica

Billy Trieu

Lac Vien Restaurant

Chi Dung Nguyen

Tiem vang Minh Chau

Crowe Soberman

SHS

Nha Si Thanh Nhan

AC Khang & Hang

Dr. BS Trần Hưng Quốc

C Cathy Huong Le

Anh Thọ Lê Real Estate Agent 

"Văn Phòng Khám Chân 

Lương Trọng Ái"

Chi Vien Bich Ngoc

AC Duc Phuong

AC Minh Hanh (Pizza Nova)

Co Minh Chau

Ban chi Queenie

Co Thuy Huong

Mr. & Mrs. Tram N. Pham

Chi Tân Lê

Odile Nguyen

AC Quang Nhan

AC Duy Kim

Hồng Helen Brow

Dr. BS & Bà Bùi Xuân Nhiếp

OB Huỳnh Huệ & Lâm

Chi Sang

Ty Ty & James

Pho Anh Tu

Tram Joanna

Anh Ton That Hung

Tiem Thanh Phat

Kim Lân & Kim Nga Lê

SENCAP

Me Louis

Bui Bao Son

Co Giang Chau

Chi Phuo.ng 

Chi Huong (vo anh Donald Duong)

Anh Chi Minh Hanh

Anh Hach & Chi Diem Huong

Anh Viet Tien

Thanh Tam

Thoi Moi

McMaster University VSA 

We are deeply grateful to all of our
supporters. Thank you for your dedication
throughout the years.  

LDL vô cùng biết ơn sự ủng hộ của tất cả
các mạnh thường quân. Xin cảm ơn quý vị
đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. 
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Volunteers
Các Thiện Nguyện Viên

We are incredibly lucky to have a dedicated and supportive volunteer team. Our volunteers
actively contributed their time and effort to the success of  senior programs and fundraising
events. 

LDL thật may mắn khi có được những thiện nguyện viên vô cùng tâm huyết. Các thiện nguyện
viên đã đóng góp rất nhiều thời gian và công sức cho các chương trình phục vụ cao niên và
các sự kiện gây quỹ. 

Alex Do

Alex Trịnh Gia Bảo

Andrew Huỳnh

Andrew Việt Trương

Andrew Yoon

Ánh Kee

Ánh Nga

Anh Thư Hoàng

Anna Nhã-An Noriega

Bao Nghi Nadia Nguyen

Bảo Vũ

Ben Duy Vo

Ben Nguyễn

Betty Bùi

Bích Phương Trần-Diệp

Bích Quân Hồ

Binh Nguyen

Brian Bao Khang Dang

Buu Nguyen

Caitlynn Dinh

Catriona Nguyen

Châu Mai

Châu Nam Vũ

Châu Tú Anh

Chiến (Tom) Hoàng

Chiều Trần

Chris Vo

Collin Le 

Đà Liên

Đà Nguyễn

Dam Trung Phan

Đạt Huỳnh

David Huỳnh

Diệp Cần Đức

Điệp Tôn

Diệu Hạnh

Diệu Tú

Diệu Tú - Liên Nguyễn

Đỗ Dư

Dr. Cường Trần

Dr. Quỳnh Huỳnh

Đức Diệp

Duy (Kim)

Duy Phạm

Eddison Pham

Elly Ngọc Võ

Emma Pobol

Ethan Carter

Evonne Tran

Gerardo Noriega

Gia Nghi Jenny Pham Tran

Gia-Vinh Lâm

Giáng-Hương Lê

Giavinh Lam

Hanh Tang

Hanna Trần

Headline Band

Henry Cho

Hoàng T Hồi

Hoàng-Anh Đặng

Huệ Nhiên Trần-Nguyễn

Huỳnh Hoa

Huỳnh Ngọc Băng

Ian Noriega

Isabel Lu

Ivy Nguyễn

Jacqueline Đoàn

Jasmine Carter

Jason Chang

Jayden Dinh

Jenn Hardy

Jennifer Hane

Jennifer Phượng Nguyễn

Jenny Giang

Jens Hovgaard

Jimmy Châu

John Tadros

Jolie Trang

Julie Diep

Julie Ha

Julie Mẫn Ngọc Trần

Julie Nhu Ha

Katelyn Sampath

Kathy Luu

Kelly Hong Le

Kelly Hồng Miên Lê

Khánh Chi Phạm
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Pavit Bhamra

Pha Nguyễn

Phú-Hữu Nguyễn

Phúc Nguyễn

Phương Loan Theresa Trần

Phương Thọ

Phương-Hạnh Lê

Prof. Văn Hoá Dương

Quán Nghệ Sĩ

Quang Huynh

Quang Trần

Quế Linh Phạm

Quế Trần

Queenie Quí-Nhi Trần-

Nguyễn

Quynh Huynh

Rehan Khan

Richard Conway

Richard Hieu Nghia Tran

Richard Trần

Ryan Le

Samantha Dang

Sarah Lang

Sarah Thoai Tran

Sĩ- Minh Tran

Simon Wang

Skyler Luu

Sơn (Bình)

Sophia Trang

Steven Nhan

Sư cô Diệu Liên

Sue Võ

Tâm Bùi

Tammy Thanh Trần-

Nguyễn

Tanya Nguyễn

Tatiana Nguyen

Thái-Bình Trần

Thanh-Nhàn Nguyễn

Thao Pham

Thảo-Quỳnh Nguyễn

Theresa Tran

Thị Điệp Nguyễn

Thị Kim Yến Huỳnh

Thị Lan-Hương Nguyễn 

Thi Pham

Thị Trúc Linh Nguyễn 

Thu Pham

Thục Kiều Từ

Thương Đinh

Thuỳ Hương

Thủy Nguyễn

Thuy Pham

Thùy-Hương Nguyễn

Timothy Thanh-Tịnh Lâm

Tom Thoại Hoàng

Tommy Nguyen

Travis Pham

Trọng Đà

Trúc Linh Nguyễn

Truc Tran

Trường Sơn Nguyễn

Từ Văn Dũng

Tuan Nguyen

Tuệ & Thủy

Tuyết Mai

Tyler Minh Trí Nguyễn

Viên Bích Ngọc

Vincent Luong

Vincent Pham

Virgil Hoài Viễn Lai

William Dao

Xuân Quỳnh

KGA Customs Kitchens Ltd.

& Vilson

Khoa Vu

Khương Đoàn

Kiana Yue

Kim Liên

Kim Minh Trần-Nguyễn

Kim Vương

Kristine (Maika) Phạm- Lê

Kỳ Anh Nguyễn

Lan Hương

Leanne Pham

Liên Nguyễn

Loan Vo

Loi Tieu (Louis)

Long Trần

Lucy Hoàng

Mai Nguyễn

Mẫn-Ngọc

Margaret Van Nguyet 

Max Trần

Meleina

Mina Hồng Minh

Minh Anh Pham Le

Minh Châu Dương

Minh Hoa Hồ

Minh Nguyễn

Mỹ Dung

Nam Tran Nguyen Lam

Nancy Nguyễn

Nga Nguyễn

Nga Quan

Ngô Anh Phụng

Ngoc Diep Kate Pham Tran

Nguyễn Hữu Châu Thi

Như Liên

Oanh La
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Support Us
Ủng Hộ Làng

Viết cheque cho Golden Age Village for the Elderly, và gửi đến địa chỉ của Làng ở: 

Chuyển khoản e-transfer đến email Làng: ldltuoihac@gmail.com
Đóng góp bằng thẻ tín dụng (credit card) hoặc debit card qua PayPal của Làng qua link:
paypal.com/ca/fundraiser/charity/3435245
Đóng góp định kỳ hằng tháng (xin hãy xem Phiếu Ủng Hộ ở trang sau)
Cho Làng mượn $5000 không lời để giữ chỗ trong khu Tự Túc (Seniors' Affordable Housing) trong
Trung Tâm Chăm Sóc Làng Tuổi Hạc (ưu tiên theo số thứ tự dóng góp). Xin hãy xem Phiếu Ủng
Hộ và Đơn Ghi Danh ở các trang sau. 

Những cách đóng góp:

        11088 Pine Valley Drive, Vaughan, ON L3L 0B9

Làng là một tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận, đã đăng ký với CRA, nên có thể gửi cho quý vị biên lai
thuế khi quý vị đóng góp, ủng hộ tài chánh cho Làng. 

Tham gia thiện nguyện:
Để trở thành một thiện-nguyện-viên cho Làng: Hằng năm LDL vẫn tổ chức nhiều buổi gây quỹ cũng
như các chương trình phục vụ cộng đồng. Các buổi gây quỹ gồm có: Trình diễn nhạc thính phòng Tiếng
Hạc Quê Hương, Dạ tiệc Dạ vũ Xuân Cho Tuổi Hạc ... và những chương trình phục vụ cộng đồng gồm
có: Tai Chi, Line dancing, Bữa Cơm Nóng cho Cao niên, Hội nghị chuyên đề cho các bạn trẻ ... Nếu bạn
muốn trở thành Thiện nguyện viên cho một trong các sinh hoạt trên xin vui lòng ghi danh ở website
của chúng tôi:

Write a cheque to Golden Age Village for the Elderly, and send to GAVE at:

E-transfer to GAVE's email: ldltuoihac@gmail.com
Donate with a credit or debit card through GAVE's PayPal:
paypal.com/ca/fundraiser/charity/3435245
Sign up for Monthly donation (please see Pledge Form in the next page)
Provide a non-interest-bearing loan of $5000 as a deposit to register for a unit in the Seniors'
Affordable Housing at the Tuoi Hac Village Campus of Care (on a first-come-first-serve basis).
Please see the Pledge Form and the Registration Form in the next pages.

Ways to donate:

        11088 Pine Valley Drive, Vaughan, ON L3L 0B9

GAVE is a CRA-registered charitable and nonprofit organization and can provide tax receipts for
donors.

Become a volunteer:
Every year, GAVE organizes many fundraising and community service programs and events. Our
fundraising events include: Tieng Hac Que Huong Concert, Xuan Cho Tuoi Hac Dinner and Dance
Gala, etc. Community programs include Tai-chi and Line-dancing classes, Hot Meals for Seniors, career
workshops for youth, etc. If you want to become a volunteer at an event or program, you can register
on our website: https://goldenagevillage.ca/get-involved/volunteer/

https://goldenagevillage.ca/get-involved/volunteer/
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Tanya Nguyen, Secretary General & CEO
tanya.nguyen@tuoihac.org

Dr. Quynh Huynh, Vice Chair, External
quynh.huynh@tuoihac.org

Duong Van Hoa, Vice Chair, Internal
mcduong@rogers.com

Published December 2022

Golden Age Village for the Elderly
www.goldenagevillage.ca

info@tuoihac.org
(905) 832-9909

facebook.com/GoldenAgeVillageON

twitter.com/goldenagevlg

instagram.com/goldenagevillage

linkedin.com/company/goldenagevillageon

Youtube: LDL Tuổi Hạc Ontario – GAVE

Xin cảm ơn các anh chị nhiếp ảnh gia: anh Phú Hữu, anh Chiều, anh Huê, chị Bích Quân, anh Đạt,
anh David, anh Hiệp, anh Peter, anh Việt, và nhiều các anh chị em khác đã giúp ghi lại những
khoảnh khắc đẹp của Làng. 

Thank you to our photographers, Phu-Huu, Chieu, Hue, Bich Quan, Dat, David, Hiep, Peter, Viet,
and many others who had captured beautiful moments at GAVE.


