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HỘI CỰU HỌC SINH BÙI THỊ XUÂN - TRẦN HƯNG ĐẠO ĐÀ LẠT

MIAMI - FLORIDA
Ngày 9 Tháng 5, 2020 đến 16 tháng 5, 2020

BẢN TIN SỐ 3
Ngày 17 Tháng 3 năm 2020

***

Kính thưa quý vị giáo sư, quý thân hữu, quý anh chị em cựu học sinh Bùi
Thị Xuân-Trần Hưng Đạo Đà Lạt.
Trong Bản Tin số 2 gửi ngày 24 tháng 1, 2020, Ban Tổ Chức đã thông báo
lịch trình final payment và group ghi tên tham dự Đại Hội kỳ 11 tổ chức trên
du thuyền Symphony Of The Seas đã hoàn tất trước ngày 30 tháng 1,
2020.
Trong tuần lễ đầu tháng 11-2019 khi BTC vừa đưa ra dự định tổ chức Đại
Hội kỳ 11 vào ngày 9 tháng 5, 2020 thì đã có trên 70 người ghi danh tham
dự và dù sau đó có 4 người cancel vì bệnh và không xin nghỉ phép được
nhưng số người còn lại vẫn hăng hái chờ ngày Đại Hội. Đến tháng 1 và
tháng 2, 2020 dù dịch bệnh đã xảy ra nhưng mọi người đều hy vọng dịch
bệnh sẽ không ảnh hưởng đến Đại Hội của chúng ta, nhưng bước qua
tháng 3 tình hình dịch Covid-19 càng ngày càng nghiêm trọng nên ngày 1
tháng 3, 2020 tôi đã hỏi ý kiến giáo sư Trần Phương Thu, Giáo sư Trần
Kim Phượng và quý vị đã ghi danh tham dự Đại Hội, tất cả đều đồng ý để
tôi quyết định, nếu du thuyền không cancel thì tất cả vẫn cùng đi.

Được mọi người tin tưởng tôi rất vui nhưng lại cảm thấy trách nhiệm thật
nặng nề vì phải hết sức cố gắng để mọi người không bị tổn thất nhiều vì
nếu cancel lúc này thì:
- Những người đi du thuyền sẽ bị mất 50% vé du thuyền.
- Nhóm Bắc Cali (30 người) sẽ mất 200$/ 1 người tiền vé máy bay San
Jose-Miami-San Jose và hãng máy bay chỉ credit số tiền còn lại một năm
đến Jan. 2021 (vé đã mua Jan.27, 2020) chứ không trả lại tiền.
- Một số quý vị ở các nước và tiểu bang khác cũng sẽ bị mất tiền vé máy
bay.
Nhận thấy tình hình dịch bệnh ngày càng lan rộng trên thế giới nên tôi
quyết định phải huỷ bỏ Đại Hội trên du thuyền. Ngày 3 tháng 3, 2020
tôi đã nhờ chị Khánh Hoài cancel du thuyền cho tất cả mọi người, đến ngày
6 tháng 3, 2020 du thuyền cho biết sẽ trả lại 50% vào credit card và giữ lại
50% cho đến ngày 31-12-2021.
(Vì số người cancel quá đông, xin quý vị kiên nhẫn chờ đợi trong 3 tuần tiền
sẽ được credit vào credit card của quý vị.)
Riêng về vé máy bay, nhờ một người bạn làm về travel chỉ dẫn về việc vé
máy bay bị đổi giờ sớm hơn 5 giờ, tôi đã căn cứ vào luật của American
Airline để cancel và sẽ lấy lại được 100% tiền vé, chỉ mất một ít phí cho
văn phòng du lịch, tôi cũng đã thông báo cho nhóm ở Kansas và nhóm đã
cancel và cũng sẽ lấy lại được tiền vé.
Mọi việc xem như đã xong, hôm nay tôi gửi bản tin này để trình bày với quý
vị. Ban Tổ Chức đã chuẩn bị chương trình Đại Hội thật chu đáo và đang
mong đến ngày gặp gỡ nhau nhưng Đại Dịch này đã ngăn trở chúng ta,
thôi thì hẹn nhau vào năm 2021 vậy, hy vọng lần tới Đại Hội của chúng ta
sẽ đông vui hơn.
Với tư cách Trường Ban Tổ Chức Đại Hội lần thứ 4 và Hội Trưởng Hội BTXTHD Bắc Cali, tôi xin gửi lời cảm ơn đến:
- Giáo sư Trần Phương Thu
- Giáo sư Trần Kim Phượng
- Gia đình chị Phan Kim Dung : 8 người.
- 8 người bạn của Sonia Thanh Thủy.
- Gia đình Hạ Bảy (BTX) 5 người.
- Gia Đình Đông Nguyễn (Kansas) : 6 người.

- Gia đình Trần Thị Tiêu (BTX 69) : 5 người.
- Anh chị Phạm Quang Thành (THĐ) (San Jose)
- Anh Chị Trần Băng Thanh/ Ngọc Thành ( San Jose)
- Anh chị Lê Hồng Điểu (San Jose)
- Anh chị Peter Trần (One Man Band)
- Chị Đinh Kim Đấu
- 4 em ở Việt Nam.
- Nhóm thân hữu San Jose (đã dự 3 kỳ ĐH trước)
- Nhóm BTX-THĐ và thân hữu Canada
đã tin tưởng và đồng hành cùng tôi trong 3 kỳ ĐH trước.
Chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho Đại Hội:
- Giáo sư Nguyễn Dương Kim Ngân (Cô Thơm) : 100$.
- Cô Hoàng Trần Xuân Lan : 100$
- BTX Nguyễn Thị Đông (Kansas) : 50$
Tổng cộng: 250$
Số tiền này sẽ được dùng cho ĐH kỳ tới.
Xin cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn đọc bản tin này. Trong tình hình hiện nay,
chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện mong đại dịch sớm được chận đứng
để mọi người trên toàn thế giới được bình an.
Chúc tất cả quý vị giáo sư, hội viên, qúy thân hữu luôn mạnh khoẻ và hẹn
gặp lại ở Đại Hội kỳ 11 năm 2021.
Thân kính,
Trưởng Ban Tổ Chức ĐH kỳ 11
Bùi Thị Thắng Lợi (BTX 65)
PS: Do quá bận rộn cho việc chuẩn bị Đại Hội và sau đó phải lo
cancel du thuyền và máy bay nên các Bản tin về Tiệc Tân Niên
2020, tường trình tài chánh, quỹ từ thiện chúng tôi sẽ gửi đến sau.

