CÁO PHÓ
Bà Anna Lương Thị Ánh sinh ngày 02 tháng 12
năm 1950 trong một gia đình nông dân tại thành
phố Long Xuyên bên dòng sông Hậu hiền hòa
như tính tình của Bà. Là con thứ 7 trong số 8
anh chị em, thuở thiếu thời, Bà là nữ sinh chăm
chỉ và gương mẫu được thầy cô và bạn bè
thương mến tại trường Trung Học Thoại Ngọc
Hầu, Long Xuyên.
Bà kết hôn với ông Trần Đỗ Cẩm, một Sĩ Quan
Hải Quân QLVNCH vào năm 1966, hạ sinh
được 3 người con, hai trai một gái. Hai con trai
lớn sinh năm 1970 và 1972 tại Vĩnh Long Việt
Nam. Con gái út sinh năm 1976 tại Hoa Kỳ,
Bà theo chồng bôn ba khắp Miền Trung và Nam nước Việt, không ngại
ngần hiểm nguy gian khổ; mặc dù luôn lo lắng vì chồng công tác xa nhà
nhiều ngày, Bà vẫn chịu đựng lo chăm sóc gia đình con cái để chồng yên
tâm chu toàn quân vụ.
Năm 1975, gia đình Ông Bà di tản qua Hoa Kỳ, định cư tại thành phố
Austin, tiểu bang Texas. Mặc dầu đã có 2 con trai và bận bận bịu hòa nhập
với cuộc sống mới, Bà vẫn kiên nhẫn theo học Trường Kỹ Thuật và trở
thành một chuyên viên Điện Toán. Sau đó, Bà làm việc tại Cơ Quan Tài
Chánh Tiểu Bang Texas, liên tục trong thời gian 42 năm dài đằng đẵng. Bà
rất mến Chúa, yêu người nên chịu phép Rửa Tội vào năm 2011.
Sở thích của Bà là trồng hoa, làm vườn, nấu ăn. Bà cũng ưa thích đi du lịch
trên các du thuyền xuyên đại dương. Vào những dịp cuối tuần, bà thường
chung vui với bạn bè nấu nướng, nghe nhạc. Ngoài ra, Bà cũng rất yêu
thương súc vật, nhất là loại chó Chihuahua.
Bà qua đời ngày 10-4-2022 tại Austin, TX, lúc 11 giờ sáng để lại nhiều
thương nhớ cho gia đình và thân hữu.

OBITUARY
Anna Luong Thi Anh was born on December 2,
1950, in a peasant family in Long Xuyen city,
alongside the peaceful Hau River. She was the
7th child out of 8 siblings. In her childhood, she
was a hardworking and an exemplary student,
loved by her friends at Thoai Ngoc Hau High
School in Long Xuyen.
She married LTJG Tran Do Cam, an officer of
the ARVN Navy in 1966, and gave birth to 3
children, two boys and one girl. Two eldest sons
were born in 1970 and 1972 in Vinh Long
Vietnam. The youngest daughter was born in
1976 in the United States.
She followed her husband wandering all over Central and Southern
Vietnam, not afraid of dangers and hardships. Although she was always
worried because her husband worked far away from home for many days,
she still endured and took good care of the family and children, so that her
husband can rest, to complete the military responsibility.
In 1975, her family immigrated to the United States and settled in Austin,
Texas. Although she had two sons, and was busy adjusting to her new life,
she patiently attended Technical School and became a Computer specialist.
After that, she worked at the Texas State Controller Office, continuously for
42 long years. She was baptized in 2011.
Her hobbies were growing flowers, gardening, and cooking. She also
enjoyed traveling on transoceanic cruises. On weekends, she often enjoyed
cooking with friends, listening to music She also loved animals, especially
Chihuahuas.
She passed away on April 10, 2022 in Austin, TX at 11 AM, leaving many
memories for family and friends.

