
                              
                                       Houston,Texas 2015.    

  Hội Ái Hữu Cựu Sĩ Quan Các Khoá Lưu Đày và Thân Hữu 

                            THÔNG BÁO SỐ 2 
              Họp mặt lần thứ 14 Lưu Đày và Thân Hữu  

     Thời gian từ ngày 30 tháng 10 năm 2015 tại HOUSTON,TEXAS. 

Kính thưa các bạn, sau nhiều lần tổ chức chúng tôi BTC đã rút ra được nhiều 

kinh nghiệm về việc sắp xếp chỗ ngồi và đã thành công ở nhiều nơi…Bằng 

cách LĐ &TH nào gửi tiển ghi danh tham dự Họp mặt về cho anh Thủ Quỹ. 

Khi nhận được Check&Cash thì LĐ đó sẽ được lên danh sách thứ tự ưu tiên 

để chọn lựa bàn mình muốn trên sơ đồ . Danh sách chọn bàn sẽ được update 

hàng ngày để anh em biết bàn nào đã đầy, bàn nào còn trống…. 

 Ghi Chú: Cách tốt nhất để giúp đỡ BTC sắp xếp và tính toán. Xin anh em 

LĐ& Thân Hữu địa phương Houston tì nh nguyên đặt nguyên 1 bàn cho cá 

nhân mình & gia đình cùng người thân (bạn bè, họ hàng ở Houston). 

  Nếu có dư dả thì xin làm Mạnh Thường Quân ủng hộ cho BTC. Đa Tạ 

    Xin các bạn có thể gửi check về ngay khi nhận thông báo này về cho: 

                                             DON-DOAN 

                        P.O. BOX  2648  Angleton,TX 77516-2648  (USA)  

Email:xinhdoan@hotmail.com 

Khi gỡi check,ngân phiếu xin ghi rõ số người tham dự,cho biết  có ý định đi 

Cruise hay không? Để BTC nắm  được số lượng người đi, mà lập thành 1 

group chung với nhau. 

Xin anh em thông cảm là BTC cần tiền  để ứng trước chi cho nhiều dịch vụ 

chi phí v.v. Do đó xin các bạn hăng hái ghi tên và gửi tiền càng sớm càng tốt. 

Giá biểu:  

               1/Lưu Đày khắp nơi về : $120.00(cho mỗi LD hoặc Phu nhân) 

Tiền này chi phí cho: 

Thứ sáu Warm-Up ở Trung tâm Lạc Hồng:  $40.00 

Thứ Bãy Dạ Tiệc ở Nhà hàng Ocean Palace $40.00 

Chúa Nhật :Party & Picnic ngoài biển           $40.00 

                2/Thân hữu tham dự đêm dạ tiệc   $40.00 (một người). 

 

Thông báo số  3 sẽ được phổ biến chi tiết chương trình, địa chỉ …v.v.Trưởng 

Ban Tổ Chức 

Hồ  Đắc Thắng 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


