Đại Hội Thân Hữu
của quí vị cựu giáo sư và cựu học sinh
Trần Hưng Đạo và Bùi Thị Xuân - Đalat-2019
Kính gửi quí vị Giáo Sư, cùng các bạn đồng môn THĐ-BTX-Đalat
Thưa Quí vị và các Bạn
Tiếp theo buổi tiệc chấm dứt Đại Hội BTX-THĐ 2018 trên du thuyền PRINCESS
CRUISE, chúng tôi đã hứa sẽ chuyển lời đề nghị của quí vị và các bạn để xem
có thể thực hiện được Đại Hội BTX-THĐ tại Montreal năm 2019 thay vì đợi đến
năm 2020.
Ngày 29 tháng 9, 2018 vừa qua một buổi họp gồm tất một số anh chị em THĐBTX được thực hiện tại tư gia anh chị Nguyễn Phương Thảo tại Montreal…
Trong buổi họp này có sự hiện diện của Giáo Sư Trương văn Hoàn (THĐ), cùng
các giáo sư BTX: Giáo sư Trần Phương Thu, Trần Kim Phượng và Trương thị
Khoa Nghi.
Phần cựu học sinh, có dự hiện diện của Anh Chị Nguyễn Đăng Thọ(THĐ 73),
Anh Chị Nguyễn Hữu Lang (THĐ-73), Anh Chị Nguyễn Phương Thảo (THĐ-72).
Phần BTX có các Chi Huyền Châu (BTX-69) và các chị BTX Mai Trâm, Nguyễn
Quỳnh Hương và Nguyễn Uyển Vũ.
Ngoài ra phần ẩm thực được Anh chị Phương Thảo cung cấp đầy đủ và ngon
miệng cùng với phần đóng góp của Anh chị Nguyễn Đăng Thọ và các chị Bùi Thị
Xuân.
Sau khi tham khảo ý kiến của quí vị Giáo sư cùng các anh chị em cựu học sinh,
Montreal-Canada sẽ là thành phố nhận trách nhiệm tổ chức Đại Hội BTX-THĐ
niên khóa 2019.
Chương trình tổng quát hiện nay được ấn định như sau :
1. Ngày Đại Hội là ngày thứ sáu 27 tháng 9, 2019 được tổ chức tại Montréal
vào lúc 6:30 tối với một đêm văn nghệ do các thân hữu tại Montréal cùng
các anh chị THĐ-BTX khắp nơi tham gia thực hiện.
2. Phần du ngoạn tiền và hậu Đại Hội gồm có :
- Du ngoạn bằng đường bộ vùng duyên hải Canada.(7-10 ngày)

- Du ngoạn quanh Montréal như tỉnh Quebec, thủ phủ của Tỉnh bang
Quebec; Ottawa, thủ đô của Canada; Toronto, thủ phủ của tỉnh bang
Ontario, Canada.
- Các buổi hội ngộ tại Montreal và thăm viếng thành phố dành cho các
bạn không tham gia các chương trình du ngoạn nêu trên.
3. Những bản tin kế tiếp sẽ gửi đến quí vị cùng các bạn nhưng chi tiết rõ ràng
hơn để tiện việc cho các bạn và quí vị giáo sư ghi danh.
Chúng tôi luôn luôn mong đợi sự đóng góp ý kiến của quí vị và các bạn để
giúp chúng tôi thực hiện chu đáo Đại Hội THĐ-BTX 2019.
Muốn biết thêm chi tiết xin gửi đến BTC theo email dưới đây :
sythuc@hotmail.com
Mong mỏi quí vị và các bạn mọi sự an bình và thịnh vượng.
Thay mặt anh chị em học sinh THĐ-BTX vùng Montreal.

Trương sỹ Thực.(THĐ-63)
PS. Chúng tôi được biết ngay khởi đầu các chị Bùi Thắng Lợi (BTX-65) và
Đặng Kim Tuyến (BTX-69) và anh Hoàng Kim Châu(THĐ-63) sẽ phụ giúp
Montréal trong việc tổ chức Đại Hội năm nay.

