AVIS DE RECHERCHE

TÌM BẠN

Nguyễn thi Xuân - 1966

Tôi tên LÂM Hồng Mỹ, học ở trường « Ecole Pasteur », đường Sương Nguyệt Ánh, Sàigòn Q1, vào
những năm 1967-1970 (các lớp Seconde, Première
và Terminale).
Tôi muốn tìm lại một người bạn thân thương học
cùng lớp với tôi năm Seconde (67-68) tên là Nguyễn
Thị Xuân ; vì tôi rời quê hương sang Bỉ du học năm
1971, và cũng vì thư từ qua lại khó khăn nên chúng
tôi mất liên lạc với nhau từ năm 1972.
Tôi không biết nhiều về gia cảnh của Xuân, chỉ biết
Xuân và gia đình đã từng sống ở Đà Lạt và hình như
Xuân sinh khoảng năm 1949 hay 1950 thì phảị.
Có thể Xuân đã từng học ở Đà Lạt, trường Couvent
des Oiseaux hoạc Lycée Yersin hoạc Regina Pacis,
ở những năm Tiểu học hoặc Trung Học Đệ Nhất
Cấp (en Primaire ou en Collège). Ngoài ước muốn
gặp lại người bạn cũ vì tình thân năm nào, tôi còn
giữ 1 vật quan trọng cần trao lại tận tay cho Xuân.
Đây là lời kêu gọi tha thiết, xin Quý vị nào có tin
tức của Nguyễn thị Xuân, thì vui lòng liên lạc vớí tôi
qua email address : hongmyfrance@gmail.com
Xin thành thật cảm ơn trước.
Lâm Hồng Mỹ
Kèm theo đây là 2 bức ảnh của Xuân.

Nguyễn thi Xuân - 1971

Bonjour,
Je m’appelle Lâm Hồng Mỹ, ancienne lycéenne
de l’Ecole Pasteur, sise rue Sương Nguyệt Ánh, à
Saigon, Q1. J’y étais en classe de Seconde, Première
et Terminale, dans les années 1967-1970.
Je souhaite ardemment retrouver une ancienne
copine de classe de Seconde ; elle s’appelle Nguyễn
Thị Xuân.
Xuân était pour moi plus qu’une simple copine de
classe ; c’était une amie très chère à mon cœur. J’ai
quitté le VietNam en avril 1971 afin de poursuivre
mes études en Belgique et après quelques échanges
de courriers jusqu’en 1972, je n’ai plus jamais eu
des nouvelles de Xuân.
Je ne connais pas grand-chose sur le passé de Xuân.
Tout ce dont je me souviens, c’est qu’elle avait habité à Đàlat avec sa famille. Peut-être qu’elle avait
suivi ses études primaires et secondaires au Lycée
Yersin, ou au Couvent des Oiseaux, ou encore à Régina Pacis.
Si par le plus pur des hasards vous connaissiez Xuân
ou la reconnaissez dans les photos ci-jointes, je
vous serais infiniment reconnaissante de me le faire
savoir.
Tout détail, même minime est important pour moi.
D’avance je vous remercie de votre aide.
Xuân, si tu lis ces lignes, contacte-moi s’il-te-plait.
J’ai quelque chose précieux que je dois te remettre
absolument.
Lâm Hồng Mỹ : hongmyfrance@gmail.com

