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

ĐẠI HỘI Kỳ 9 - 2018

SAN JOSE - LOS ANGELES

CALIFORNIA

Ngày 6 tháng 4 đến 14 tháng 4 năm 2018

*****

BẢN TIN SỐ 4
Ngày

12 Tháng 10 năm 2017
ooOoo

Kính thưa quý vị giáo sư, quý thân hữu và quý anh chị em BTXTHĐ,
Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ còn 6 tháng nữa tới ngày Đại
Hội.
Cho đến ngày hôm nay số người ghi danh du thuyền vẫn trên 200
người, có vài người cancel vì lý do sức khỏe nhưng lại có nhiều
người ghi tên thêm. Ban Tổ Chức hy vọng tất cả quý vị luôn vui và
mạnh khỏe để chúng ta gặp nhau đông đủ trong ngày Đại Hội.
Kính thưa quý vị,
Trong suốt nửa năm qua Ban Tổ Chức đã hoàn tất mọi việc cho
ngày Đại Hội cũng như những ngày trên du thuyền:
- Ghi danh cho quý vị.

- Đặt banner cho Đại Hội.
- Đặt những món quà nhỏ nhưng đầy kỷ niệm của Đà Lạt để tặng
quý vị giáo sư và một số quà để quý vị mua làm kỷ niệm với giá
ủng hộ khiêm tốn.
Trong Bản Tin này BTC đặc biệt nhắc nhở quý vị ghi danh đi du
thuyền:
- Xem kỹ lại ngày hết hạn của passport (ít nhất phải 6 tháng
sau ngày Đại Hội, khoảng tháng 11-2018) nếu ngày hết hạn sớm
hơn xin quý vị renew ngay.
- Lấy hẹn với bác sĩ và refill các thuốc cần thiết để đem lên du
thuyền.
- Bắt đầu giữa tháng 12-2017 chúng ta sẽ đóng final payment, tất
cả những gì liên quan tới du thuyền như:
+ Đóng tiền final.
+ Cancel.
+ Sắp bàn ăn trên du thuyền v.v....
xin quý vị liên lạc với chị Khánh Hoài và anh Trương Sỹ Thực.
Điện thoại và email của chị Khánh Hoài:
ĐT: 514- 804-4346
Email: hoaijuliette@gmail.com
Chúng tôi sẽ có Bản Tin chi tiết về thời gian final payment.
Ban Tổ Chức xin thông báo cùng quý vị:
1) Đại Hội kỳ 9 sẽ tổ chức tại San Jose vào Thứ Sáu, ngày 6
tháng 4 năm 2018 lúc 5:30 PM.
2) Sáng Thứ Bảy, ngày 7 tháng 4 năm 2018 lúc 6 giờ sáng (6
AM) sẽ có 2 xe bus đưa quý vị từ San Jose tới thẳng du thuyền tại
Long Beach.
3) Sáng Thứ Bảy ngày 14 tháng 4 năm 2018 sẽ có xe bus đưa
quý vị từ bến tàu trở lại San Jose.
4) Vé xe bus là 40 $/1 lượt bao gồm ăn sáng ( bánh mì hoặc
xôi và 1 chai nước).
Ngoài ra, nếu quý vị ở Nam Cali cần xe, BTC sẽ thuê xe đưa quý vị
từ Nam Cali tới du thuyền và từ du thuyền trở lại Nam Cali (Tuy
nhiên ở Nam Cali quý vị có thể đi tự túc 2, 3 người một xe và gọi
Uber cũng rất rẻ và tiện.
Ban Tổ Chức sẽ gửi Phiếu Ghi Danh Tham Dự Đại Hội (40$/1
người) và Phiếu Giữ Chỗ Xe Busđến quý vị vào tháng 1-2018.
Cho đến nay BTC mới nhận được tên của 18 vị giáo sư BTX-THĐ
ghi danh tham dự Đại Hội hoặc du thuyền:

1- GS Lê Thị Bạch Yến
2- GS Nguyễn Thị Quảng
3- GS Phan Thị Quyên
4- GS Trần Phương Thu
5- GS Trần Kim Phượng
6- GS Nguyễn Đình Cường
7- GS Cao Thu Cúc
8- GS Hoàng Thạch Thiết
9- GS Đinh Thị Lệ Minh
10- GS Đinh Thị Cẩm Hà
11- GS Trương Khoa Nghi
12- GS Trương Văn Hoàn
13- GS Kỳ Ngọc Hảo
14- GS Lê Thị Đường
15- GS Nguyễn Thị Thục
16- GS Hoàng Thị Tâm
17- GS Lê Thị Giỏi
18- GS Hoàng Trần Xuân Lan(Phu nhân GS Hoàng Trọng Hàn)
Xin quý vị giáo sư thiếu tên trong danh sách vui lòng liên lạc với
BTC để giúp chúng em tránh được sự thiếu sót trong việc tặng quà
giáo sư.
VĂN NGHỆ:
Ban Tổ Chức đã lo xong mọi việc cần thiết cho Đại Hội và những
ngày trên du thuyền, nhưng riêng về phần văn nghệ chúng tôi
đang chờ đợi sự ghi danh của quý vị.
Chúng ta có tất cả 4 buổi văn nghệ:
-

Đại Hội ở San Jose.
Ngày khai mạc (trên du thuyền)
Ngày sinh hoạt tập thể (Du thuyền)
Ngày Tạm Biệt (Du Thuyền)

Tuy mục đích của Đại Hội là để Thầy trò, bạn bè gặp gỡ nhau hàn
huyên, tâm sự, văn nghệ chỉ là giúp vui nhưng không buổi họp nào
thiếu phần văn nghệ. Xin quý anh chị hãy chuẩn bị những chuyện
vui, câu đố, những kỷ niệm xưa… và những tiết mục đặc biệt
như Thổi Sáo, Kèn, Guita, Violon, kịch vui.....để những buổi
họp mặt của chúng ta thêm phần hào hứng.
Năm nay nhóm các chị BTX 63-69-71-72 và các lớp nhỏ hơn (lớp
Song Mai, Thiên Hương…) ghi danh đi du thuyền rất đông nhưng
chưa thấy ghi danh văn nghệ (Ban Tổ Chức đang chờ đấy!).

Về phần văn nghệ trong đêm Đại Hội tại San Jose, ngoài các hội
viên của Bắc Cali, BTC mong quý chị ở Nam Cali (BTX 65 và BTX
69) dù không đi du thuyền xin hãy cố gắng tham dự đêm Đại Hội
để gặp gỡ quý giáo sư và để mọi người được thưởng thức các tiết
mục văn nghệ của các chị với những bài múa tuyệt vời của nhóm
múa chị Bích Ngọc, Lê Thu, Hồng Mai....Tiếng hát truyền cảm của
các chị Tuyết Lan, Hồng Mai, Kim Lan....cùng với những giọng hát
của phu quân các chị. Riêng Thắng Lợi sẽ "bó tay" nếu không có
Minh Nguyệt cùng trình diễn những màn độc đáo "có một không
hai"...
Sau đây Ban Tổ Chức xin chân thành cảm ơn quý vị giáo sư và các
anh chị em đã ủng hộ Đại Hội để chúng tôi có chi phí cho phần tiếp
tân và ban nhạc cho Đại Hội:
-

Giáo sư Phan Thị Quyên
Giáo sư Lê Thị Bạch Yến và GS Nguyễn Thị Quảng
THĐ Luật Sư Nguyễn Ngọc Diệpvà Phu nhân
BTX Diệp Nữ Hạc Cúc và Phu quân
BTX Diệp Nữ Song Mai và Phu quân
BTX Đỗ Minh Nguyệt và Phu quân
BTX Phạm Nguyệt Nga và Phu quân
BTX Trần Thị Tiêu và Phu quân
BTX Trần Băng Thanh và Phu quân
BTX Kiều Túy Đa và Phu quân
(do chị Ngô Thị Hiền chuyển)

100 $
500 $
500 $
100 $
100 $
100 $
50 $
50 $
100 $
50 $

Tất cả mọi khoản thu, chi sẽ được thủ quỹ Trần Anh Thư (BTX 69)
tường trình đến quý vị sau ngày Đại Hội.
Ban Tổ Chức kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui
để 6 tháng nữa chúng ta được quây quần bên nhau, sống lại bao
kỷ niệm của Đà Lạt một thời để thương và để nhớ.
Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc với:
Bùi Thị Thắng Lợi (BTX 65)
Email: loi.bui2003@yahoo.com
Phone: (408) 644-6669 (C)
Chân thành cảm ơn quý vị.
TM Ban Tổ Chức
Trưởng Ban
Bùi Thị Thắng Lợi (BTX 65)

