Đại Hội kỳ 10
Cựu Giáo Sư và Học Sinh Trung Học
Bùi Thị Xuân & Trần Hưng Đạo-Đalat
2019

Bản Tin số CUỐI CÙNG
Chào mừng quí vị Giáo sư và các Bạn đồng môn.
Chỉ còn gần 2 tuần là ngày Đại Hội.
Tiếp theo Bản tin số 7, BTC xin bản tin cuối cùng.

Đại Hội sẽ được chính thức tổ chức tại Montréal, Quebec, Canada
ngày Chủ Nhật 15 tháng 9 năm 2019 vào lúc 18:30.
Tại nhà hàng Ruby Rouge
1008 Rue Clark, Montreal, Quebec. Điện Thoại : 514-390-8828

Các cuộc Du Ngoạn đều khởi hành từ khách sạn.
* Khách Sạn RUBY FOO’S.
* Địa chỉ : 7655 Boul Decarie, Montreal, H4P 2H2.
* Điện Thoại 514-731.7701 Toll Free :1-800-361.5419.
1- Tour Tiền Đại Hội - Tour Miền Đông, Duyên Hải Canada :
- 7:30 sáng : Có mặt tại Khách sạn RUBY FOO để khởi hành. Xin ghi nhớ,
trời Canada hơi lạnh nên quí vị nên mang áo ấm và nhất là áo chắn gió và
áo mưa hay dù….
- Chúng tôi đã dự trù phần ăn sáng cho quí vị như bánh giò bánh dầy, paté
chaud, cà phê và nước uống.
- Xin nhắc lại : Tour đi ngày 9/9 và về đến Montreal tối 14/9 (8:00PM)
2- Tour Hậu Đại Hội : Toronto-Niagara-Thousand Island.
- 6:30 sáng. Vì muốn đi cho đủ những nơi dự trù, mong quí vị có mặt lúc
6:30 sáng để chúng ta có thể khởi hành vào lúc 7:00.
- Xin ghi nhớ, trời Canada hơi lạnh quí vị nên mang áo ấm và nhất là áo
chắn gió và áo mưa hay dù…
- Chúng tôi đã dự trù phần ăn sáng cho quí vị như bánh giò bánh dầy, paté
chaud, cà phê và nước uống.
- Xin nhắc lại : Tour đi ngày 17/9 và về đến Montreal tối 18/9 (8:00PM)
3- Đêm Hội Ngộ 15/9 :Chương trình bắt đầu lúc 6:30 PM. Xin quí vị đến
sớm để chụp hình kỷ niệm.

Tại nhà hàng Ruby Rouge
1008 Rue Clark, Montreal, Quebec. Điện Thoại : 514-390-8828
- Như đã thông báo, chúng tôi dự trù tìm xe để đưa quí vị từ khách sạn
RUBY FOO đến khách sạn Ruby Rouge ( Đêm Hội Ngộ) vì khách sạn quí vị
cư ngụ khg có shuttle bus.
- Chi phí 20CAD/Người/Đưa và đón : Đưa 5:30 PM tại RUBY FOO và
đón về 11:30 PM và đưa về khách sạn. Quí vị nào muốn đi xin giữ chỗ trước
vì xe chỉ có 24 chỗ thôi.
- Quí vị nào đi Metro có thể xuống Metro Place d’Armes
- Các ca sĩ nên tới sớm để có thể lấy ton hay hát thử với nhạc sĩ..
Hẹn gặp lại tại Đêm Hội Ngộ - BTC
PS. Lời nhắn chân tình : Quí vị nào chưa thanh toán các chi phí cho
dịp Đại Hội xin vui lòng nhớ cho để thương cho BTC.
Các số điện thoại cần cho quí vị và các bạn :
Trương sỹ Thực : 514-737.4113(res) và (514-823.8387
Nguyễn Khánh Hoài :514-804.4346
Nguyễn Phương Thảo : 438-499.3235
____________________________________________________________
THÀNH PHẦN BAN TỔ HỨC ĐẠI HỘI BTX-THĐ-2019
Trưởng BTC : Trương Sỹ Thực (THĐ-63)-sythuc@hotmail.com/514-823.8387
T.B Văn Nghệ : Nguyễn Hữu Lâm (THĐ-71), lamnguyen_thd@yahoo.ca
T.B Tài chánh : Nguyễn Đăng Thọ (THĐ-73), kiểm soát viên tài chánh.
T.B Tiếp Tân : Nguyễn Phương Thảo (THĐ-73)
Thủ Quỹ : chị Lệ Thủy, phu nhân anh Nguyễn Đăng Thọ.
Ban Vận Động :
- Texas : Hoàng kim Châu (THĐ-63), Nguyễn Thanh An(BTX-69)
- Bắc Cali : Bùi Thắng Lợi (BTX-65)
- Nam Cali : Đặng Kim Tuyến (BTX-69)
Ban Cố Vấn :
Quí vị G.S Trần Phương Thu-Trương Văn Hoàn và Nguyễn Đình Cường.
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