
      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 7 

(BẢN TIN CUỐI) 

Ngày 22 Tháng 3 năm 2018 

ooOoo  

Kính thưa quý vị giáo sư, quý thân hữu và quý anh chị em BTX-THĐ, 

Chỉ còn 2 tuần nữa đến ngày Đại Hội, đây là Bản Tin cuối cùng Ban Tổ Chức có vài 
điều nhắc nhở xin gửi đến quý vị, xin quý vị xem kỹ và lưu giữ. 

 A) DU THUYỀN 

1- SAIL PASS: 

Quý vị cần làm Sail Pass xin liên lạc với chị Khánh Hoài ngay để lấy số booking 
hoặc nhờ chị Khánh Hoài làm hộ, chị Khánh Hoài sẽ đưa cho quý vị để gắn vào 
hành lý trước khi lên du thuyền. 

Chị Khánh Hoài 

Phone: 514-804-4346 

email: hoaijuliette@gmail.com 

2- XE BUS TỪ SAN JOSE ĐẾN DU THUYỀN: 

Ban Tổ Chức đã thuê 2 chuyến Xe Đò Hoàng, khởi hành đúng 6 giờ sáng ngày 
Thứ Bảy 7 tháng 4, 2018. 

Xin quý vì đến bến xe lúc 5:45 sáng, BTC không chịu trách nhiệm nếu quý vị trễ xe 

không đến kịp du thuyền. 

mailto:hoaijuliette@gmail.com


ĐỊA ĐIỂM BẾN XE ĐÒ HOÀNG TẠI SAN JOSE: 

2525  S. King Road, San Jose, CA 95121 

(Góc đường King và Burdette - gần LEE SANDWICH) 

 Quý vị ở Nam Cali đi tự túc xin ghi nhớ địa chỉ bến du thuyền: 

PIER SAN PEDRO 

World Cruise Center 

SAN PEDRO Pier 93 

100 Swinford Street, SAN  PEDRO,  CA 90731 

 XE BUS TỪ DU THUYỀN: 

+ Về lại San Jose:  

Khoảng 9 giờ sáng Thứ Bảy 14 tháng 4, 2018 (sau khi du thuyền cập bến). 

BTC đã thuê 1 xe đò Hoàng (55 chỗ) và 1 xe trung chuyển (13 chỗ). 

+ Về lại Nam Cali: 

Khoảng 9 giờ sáng Thứ Bảy 14 tháng 4, 2018 (sau khi du thuyền cập bến), BTC đã 
thuê một xe bus 45 chỗ để đưa quý vị đã ghi tên và đóng tiền về tới: 

RAMADA PLAZA GARDEN GROVE 

10022 W Garden Grove BLVD 

Garden Grove, CA 92844 

(714) 534 – 1818  

B) ĐẠI HỘI: 

1.THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM: 

Đại Hội kỳ 9 năm 2018 sẽ được tổ chức tại SAN JOSE vào ngày thứ sáu 6 tháng 
4 năm 2018 tại:        

                                 

 



                                   GRAND  FORTUNE  RESTAURANT 

4100 Monterey Highway, Suite 108 

SAN JOSE, CA 95111 

(408) 226 – 8888 

  

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI: 

- 5:30 pm: Hàn huyên, chụp ảnh lưu niệm. 

- 6:00 PM: Khai mạc (đúng giờ) 

- 6:00 - 6:30 PM: Chào cờ, nghi thức khai mạc. 

- 6:30 - 9:30 PM: Dinner, chương trình văn nghệ. 

- 9:30 - 10:30 PM: Dạ vũ.   

CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ: 

1. ĐÊM ĐẠI HỘI: 

Phần văn nghệ của đêm Đại Hội sẽ có nhiều thể loại như: 

- Đơn ca. - Song ca. - Hợp ca. - Múa. - Ngâm thơ. 

…………….. 

Trong phần khai mạc, sau khi chào cờ chúng ta sẽ họp ca hai bài hát truyền 
thống Cô Gái Việt và Bạch Đằng Giang. 

Để thêm phần trang trọng, BTC đề nghị các chị BTX mặc đồng phục áo dài xanh, 

quần trắng, xin đeo hoa tai hạt trai và đeo chuỗi hạt trai ngắn ở cổ để giữ lại vẻ 
ngây thơ, giản dị của thời học sinh. 

Các anh THD xin mặc áo chemise trắng dài tay, quần mầu đậm. 

  

 

 



2) TRÊN DU THUYỀN: 

Ban Tổ Chức đã đặt được một phòng lớn chứa được 160 người trong 3 ngày At Sea 
để sinh hoạt văn nghệ và đặt thêm phòng nhỏ (chứa được 80 người) để các nhóm 
nhỏ có thể tổ chức nhạc thính phòng, tập Yoga hay họp nhóm riêng. 

Xin quý vị hăng hái ghi danh chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục, nhiều thể 
loại để mỗi buổi sinh hoạt văn nghệ của chúng ta thật vui, thật sống động. 

Chúng ta sẽ có những tiết mục đặc biệt: 

a- Trình diễn áo dài: xin quý vị mang theo những chiếc áo dài thật đẹp để chúng 
ta và những dân tộc khác cùng chiêm ngưỡng những tà áo dài đẹp tuyệt vời của 

người Việt Nam. 

b- Trình Diễn Thời Trang: Trình bày theo nhạc phầm Ghé Bến Sài Gòn với những 
câu hát như   "....người Trung, Nam, Bắc một nhà.." quý vị sẽ mặc y phục Bắc, 

Trung, Nam. 

 "....từ năm châu đến viếng thăm Thủ Đô..." quý vị sẽ mặc những y phục trên toàn 
thế giới.v.v..... 

c- Đố Nhạc: Sẽ có màn Đố Nhạc Có Thưởng với những bài hát nói về Đà Lạt (Xin 

quý vị nghiên cứu trước). 

D- Nếu có nhiều anh chị tham dự chúng ta sẽ có một buổi Nhạc Tình Bolero. 

  LƯU Ý: 

- Quý vị nhớ đem theo passport Mỹ hoặc Việt Nam (có Visa). 

- Quý vị mới định cư ở Hoa Kỳ xin đem theo Thẻ Xanh và passport Việt Nam. 

- Nhớ đem theo các loại thuốc thường dùng cho đủ một tuần.  

Xin kính chào quý vị và hẹn gặp quý vị trong đêm Đại Hội và những ngày trên du 
thuyền. 

Trân trọng,  

TM Ban Tổ Chức 

Trưởng Ban 

Bùi Thị Thắng Lợi (BTX 65) 

Phone: (408) 644-6669       Email: loi.bui2003@yahoo.com 

mailto:loi.bui2003@yahoo.com


 

 


