
THÔng Báo 
TP HCM, Ngày 30 tháng 09 năm 2013 

  Kính gửi:  -    Qúy Thầy Cô 

- Các anh, chị em Cựu học sinh Pleiku 

 

BLL Cựu Học sinh các trường trung học Pleiku xin thông báo Qúy Thầy, Cô và các 

anh, chị em ngày họp mặt truyền thống năm nay được tổ chức như sau: 

- Thời gian: 11 giờ trưa ngày Chủ Nhật 24.11. 2013 

- Địa điểm: Nhà Nghĩ Công Đoàn Thanh Đa (Q. Bình Thạnh) 

- Chi phí đóng góp:   

 Liên hoan:   $150,000.00 

 Niên liễm hàng năm:      $50,000.00 

 Các chi phí khác:    $50,000.00 

                                   ------------------- 

          Cộng:     $250,000.00 

Tất cả mọi thành viên khi tham dự đóng $250,000.00. Qúy Thầy, Cô là khách mời 

không đóng. Riêng các bạn ở xa về không đóng tiền niên liễm hằng năm. 
 

Để công tác tổ chức được tốt đẹp hơn, rất mong các anh chị CHS hãy đăng ký 

tham dự khi nhận thông báo này đến hết ngày 10/11/2013. 
 

Ngoài ra, BTC dự kiến sẽ tổ chức cuộc Về Nguồn Lần Thứ V vào tháng 03/2015. 

Tổ chức lần này sẽ quy mô hơn, hoành tráng hơn các lần trước. Muốn làm được 

điều này rất khẩn thiết kêu gọi qúy Thầy, Cô và các bạn CHS hãy tích cực tham gia 

đóng góp tùy khả năng của mình ngay từ bây giờ. Để BTC chúng tôi có điều kiện 

kết hợp với BLL tại Pleiku có kế hoạch tổ chức theo đúng mong muốn của tất cả 

chúng ta. 
 

Một lần nữa, để ngày họp mặt lần này được thành công mỹ mãn, kính mong Qúy 

thầy, Cô và các bạn CHS tích cực tham gia và đăng ký đúng thời gian quy định. 

       Rất hân hạnh được đón tiếp. 

                TM- BLL 

Ghi chú: Mọi chi tiết xin liên hệ     Ký tên 

* Kim Mãnh-09-0888-4690     Hùynh Kim Mãnh 

* Hồng Khanh: 08-3865-1662 

* Trần Phương: 09-0825-1070 

∆ BLL không nắm hết danh sách CHS. Do vậy, nhờ các bạn hãy tiếp tục 

thông báo cho các bạn mà bạn biết. Chân thành cảm ơn. 
 


