Đại Hội Thân Hữu
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Bản Tin số 2 - Đặc Biệt
Thưa quí vị Giáo sư và các Bạn.
Tiếp theo Bản tin số 1, BTC xin thông báo sự thay đổi sau đây :
Một số lớn các bạn tại Montreal và nơi khác đưa ra ý kiến nên dời lại ngày Đại Hội sớm
hơn để tránh đi phần nào những ngày hơi lạnh và mưa ở Montreal. Thông thường vào đầu tháng
10 tại Montreal trời bắt đầu trở lạnh và đôi khi có mưa nên BTC đã quyết định dời lại sớm hơn
dự trù lúc trươc hai tuần để chắc chắn chúng ta có những ngày đẹp cho Đại Hội. Do đó :

Đại Hội sẽ được chính thức tổ chức tại Montréal, Quebec, Canada
ngày Chủ Nhật 15 tháng 9 năm 2019 vào lúc 18:30.
Như quí vị và các bạn đã biết, Đại Hội là dịp để chúng ta gặp lại nhau, ôn lại những kỷ niệm xa
xưa trong thời niên thiếu cùng học dưới mái trường thân yêu tại thành phố thân thương Đalạt với
bao kỷ niệm êm đềm khó quên của chúng ta.
Xin trình bầy lại dưới đây những nét chính của chương trình Đại Hội 2019 :
1- Đêm Hội Ngộ, Dạ Hội chính thức của Đại Hội : Đêm 15 tháng 9, 2019 tại một nhà hàng
thuộc thành phố Montreal với một chương trình văn nghệ đặc sắc do các bạn BTX-THĐ
thực hiện cũng như anh chị em thân hữu tại Montreal đóng góp.
2- Các cuộc họp nhóm sẽ được ấn định sau tùy theo nhu cầu của quí vị và các bạn. Họp tại
tư gia hay trụ sở Cộng đồng để chúng ta có dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn.
3- Các chương trình giải trí cho những ngày tiền và hậu Đại Hội-Montreal-2019 :
- Du ngoạn tiền Đại Hội :
Du ngoạn bằng đường bộ miền Đông-Duyên-Hải Canada. Du ngoạn dự trù 6 ngày,
ngày khởi hành sẽ được dự trù là ngày 9/9/2019 và trở về Montreal ngày 14/9/2019. Du
ngoạn bằng xe bus thăm những thành phố của miền duyên hải Canada qua các thành phố và
thắng cảnh chính như Federicton - St John, The Hopewell Rocks - Moncton - Bang PEI Halifax - Shediac - Edmunston - City Quebec. Hiện nay BTC chưa có giá chính thức, nhưng
chi phí khoảng trên dưới 800 USD bao ăn ở và xe di chuyển. BTC sẽ thông báo các chi tiết sau.
Du ngoạn này chỉ có thể thực hiện được khi có trên 30 người tham dự. BTC thực hiện chương
trình này vào phần tiền Đại Hội để tránh mưa tại những vùng này vào đầu tháng 10.
Mong quí vị cho ý kiến.
- Du ngoạn hậu Đại Hội bắt đầu từ thứ hai 16 tháng 9, 2019
. Du ngoạn Ottawa, Thủ đô Canada và Toronto với thác Niagara Falls, thăm 1000
đảo vùng Ontario.
. City tour thành phố Montréal, thăm thành phố và các cơ sở quan trọng.
4- Khách sạn cho những bạn ở xa tới Montreal : Một khách sạn gần các trục giao thông rất
thuận tiện cho quí vị và các bạn tham dự Đại Hội. Tuy nhiên BTC chưa liên lạc được để
có gía cho tháng 9/2019. BTC sẽ có chi tiết chính xác trong những bản tin sắp tới.

5- Muốn tham dự Đại Hội xin quí vị và các bạn vui lòng thực hiện những điểm dưới đây và
gửi về cho BTC bằng đường bưu Điện hay internet, SMS v.v…
- Điền phiếu ghi danh với đầy đủ chi tiết. Ghi rõ những cuộc du ngoạn muốn tham dự. Phiếu
sẽ được gửi tới cho quí vị bản tới sắp tới.
- Đóng lệ phí Đại Hội : 65 USD bao gồm chi phí Đêm Dạ Hội (40 USD) và chi phí ghi danh (25
USD). Chi phí này xin gửi theo bưu điện về địa chỉ :
Trương sỹ Thực 858 Lucerne, Montreal, Canada H3R 2H8.
BTC luôn luôn mong đợi chờ đợi ý kiến của Quí vị và các bạn qua các Bản Tin
cũng như chờ đợi sự hợp tác của các Bạn.
Thân mến
Trương sỹ Thực
TM BTC Đại Hội Thân Hữu BTX-THĐ 2019
Dưới đây là thành phần sơ khởi của BTC :
Trưởng BTC : Trương Sỹ Thực (THĐ-63)
Trưởng ban Văn Nghệ : Nguyễn Hữu Lâm (THĐ-73)
Trưởng ban Tài chánh : Nguyễn Đăng Thọ (THĐ-73)kiêm kiểm soát viên tài chánh.
Thủ Quỹ : chị Lệ Thủy, bà xã anh Nguyễn Đăng Thọ.
Vận Động :
Texas : Hoàng kim Châu (THĐ-63), Nam Cali : Đặng Kim Tuyến (BTX-69)
và Bắc Cali : Bùi Thắng Lợi (BTX-65).
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