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Kính thưa quý vị giáo sư, quý thân hữu và quý anh chị
em cựu học sinh BTX-THĐ.
Sau khi Bản Tin Du Thuyền được gửi đến quý vị ngày 19
tháng 4 năm 2017 và Bản Tin số 2 gửi ngày 20 tháng 4,
2017 cho tới hôm nay đã có hơn 200 quý vị ghi tên đi du
thuyền, thật là một sự khích lệ cho Ban Tổ Chức.
Khi chọn Cruise Ruby Princess Of The Seas, Mexican
Rivera 2018, Ban Tổ Chức cũng hơi e ngại vì hải trình của
du thuyền có quá nhiều quý vị đã đi 2, 3 lần, thậm chí 4,
5 lần (chị Bùi Bich Liên, chị Diệm Quỳnh v.v .....) nhưng

BTC nghĩ rằng Đại Hội để Thầy trò, bạn bè gặp nhau, còn
xem cảnh chỉ là phần phụ, hơn nữa, Ban Cố Vấn cũng
đồng ý vì tổ chức đi từ Nam Cali sẽ tiện cho nhiều người
ở Nam, Bắc Cali, còn quý vị ở xa bay đến Cali phần đông
đều có thân nhân ở Cali nên cũng thuận tiện cho việc
thăm viếng.
Kính thưa quý vị,
Suốt hai tuần qua, chị Khánh Hoài và tôi đã làm việc cả
ngày đêm để hoàn tất việc ghi danh cho quý vị trước
ngày May 2, 2017 để chúng ta được hưởng offer của du
thuyền ( trong Bản Tin Du Thuyền). Đến hôm nay vẫn có
nhiều quý vị tiếp tục ghi danh.
Ban Tổ Chức xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị giáo
sư, các cựu học sinh mọi niên khoá:
- Quý anh chị BTX-THĐ 63.
- Quý chị BTX 65 - 70 - 71.
- Quý chị BTX 72 - 73 và các lớp nhỏ hơn đã hăng hái
tham dự theo lời kêu gọi của BTC.
Riêng các anh THĐ năm nay ghi tên rất ít, chắc chúng ta
cũng còn nhớ ở ĐH 2016 trên du thuyền, chị Song Mai đã
hát bài "Về Đây Nghe Em" với lời chia xẻ: " chúng em
đã về đây theo lời kêu gọi của cô Phương Thu để cùng về
đây gặp lại Thầy, Cô, bạn bè để cùng ôn lại những kỷ
niệm xưa...." chắc BTC ĐH 2018 phải nhờ chị Song Mai
hát “Về Đây Nghe Anh” để kêu gọi các anh THĐ hãy đi
dự ĐH để gặp gỡ nhau và đặc biệt để gặp giáo sư Trương
Văn Hoàn – vị giáo sư khả kính đã đi dự ĐH 2016, đã
cùng các học trò cũ của mình lên sân khấu hát "Bạch
Đằng Giang", "Đà Lạt đẹp lắm"....dù trước đó ( Tháng
1/2016) Thầy đã phải nằm điều trị bệnh tại bệnh viện
hơn 2 tháng. Tháng 4/2017 vừa qua Thầy lại bị Tai biến
mạch máu não, phải vào bệnh viện đục 4 lỗ trên đầu để

hút máu bầm, nhưng Thầy vẫn hăng hái ghi tên tham dự
ĐH để gặp bạn bè và những học trò cũ của Thầy. Tình
THẦY bao la quá còn TRÒ thì sao???
Các anh THĐ cố thu xếp để gặp nhau tại ĐH kỳ 9 - 2018
nhé !
Chúng tôi sẽ cố gắng để ĐH kỳ 9 của chúng ta thật vui
vẻ.
Sau đây là một vài tin tức chúng tôi gửi đến quý vị:
1) PASSPORT: Quý vị xem lại Passport của mình, ngày
hết hạn phải là cuối năm 2018.
2) ĐÊM ĐẠI HỘI: sẽ tổ chức tại San Jose vào ngày Thứ
Sáu, 6 tháng 4, 2018 từ 5 PM đến 9 PM.
3) XE BUS: Sáng 7 tháng 4-2018 sẽ có xe bus đưa
những quý vị đi du thuyền từ San Jose đến du thuyền ở
Long Beach.
- Đến ngày 14 tháng 4-2018 sẽ có xe bus đón quý vị từ
du thuyền về San Jose.
- Những quý vị ở Nam Cali đến San Jose dự Đêm ĐH và
đi du thuyền sẽ có xe đưa từ du thuyền về Nam Cali.
- Hoặc quý vị ở Bắc Cali sau khi rời du thuyền có thể về
Nam Cali thăm bạn bè, thân nhân. Chị Khánh Hoài sẽ cho
biết địa chỉ khách sạn ở Nam Cali.
- Chúng tôi sẽ gửi Bản Tin số 4 đến quý vị với đầy đủ chi
tiết giá xe bus với các lộ trình. Xin quý vị an tâm, chỉ cần
quý vị theo dõi các Bản Tin và cho BTC biết lộ trình của
quý vị.
4) VĂN NGHỆ:
Xin quý vị bắt đầu ghi danh cho các chương trình văn
nghệ, chúng ta có 1 đêm văn nghệ tại ĐH ở San Jose và
3 buổi văn nghệ trên du thuyền gồm có:
- Ngày Khai Mạc.

- Ngày Tập Thể.
- Ngày Tạm Biệt.
a) NGÀY KHAI MẠC: sẽ mang chủ đề "Đalat-Trường
Cũ Tình Xưa", Xin quý anh chị em từng niên khóa có
những màn trình diễn chung như: Kể những kỷ niệm,
đồng ca, đơn ca.v.v....

b) NGÀY TẬP THỂ: Mở đầu sẽ là bài: Ghé Bến Saigon,
đây là màn trình diễn thời trang đặc biệt. Với những lời
của bài hát như: Người Trung, Nam, Bắc một nhà,
chúng ta sẽ mặc y phục Bắc, Trung, Nam, và " ... là nơi
du khách dập dồn, từ năm châu đến viếng thăm thủ
đô" chúng ta sẽ mặc y phục các nước như Nhật Bản, Hàn
Quốc, Thái Lan v…v.........tùy theo y phục các anh chị có
sẵn hoặc tự thiết kế cho mình những mẫu thời trang mới
lạ để trình diễn cho không khí thêm vui vẻ. Sau đó là
những tiết mục văn nghệ khác.
c) NGÀY TẠM BIỆT Sẽ mở đầu bằng màn Trình diễn
áo dài.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ còn 10 tháng nữa là đến
ngày ĐH, xin quý vị quyết định lộ trình của mình và sau
khi mua vé máy bay cho BTC biết rõ chi tiết.
BTC xin gửi lời cảm ơn đến BTX Diệp Nữ Song Mai và phu
quân Nha sĩ Vương Quang Nghĩa đã ủng hộ ĐH 100$.
Nếu có ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc xin quý vị vui lòng
gửi về BTC.
Kính chúc quý vị tràn đầy sức khỏe và vui vẻ.
Thân kính,
Trưởng Ban Tổ Chức
Bùi Thị Thắng Lợi (BTX 65)
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