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May 7, 2023

Kinh thưa quý Thầy, Cô cùng toàn thể đồng môn VHQĐ và thân hữu,

Hai năm qua, vi đại dịch COVID nên buổi HN kỳ 6 của trường VHQD chúng ta tạm
gián đoạn. Tuy nhiên, trong thời gian đó, qua trang Web “myvhqd.com” , chúng ta
đón nhận thêm nhiều thành viên mới đã tìm về với tổ ấm gia đình VHQD.

Để duy trì mối liên kết và tình thân này, BTC xin trân trọng kính mời quý Thầy, Cô và
bạn hữu đến tham dự HN6, như mọi năm buổi HN sẽ được tổ chức tại nhà hàng:

Diamond Seafood Restaurant
8058 Lampson Ave

Garden Grove , CA 92841.
Phone 714-891-5347

Ghi danh: Để việc tổ chức được dễ dàng và chu đáo, xin vui lòng ghi danh và đóng
góp $60/người cho thủ quỹ:

Anna Lê
9201 Carl Ln

Garden Grove , CA 92844



Văn nghệ: Gặp nhau để hàn huyên tâm sự, đồng thời đóng góp những tiết mục văn
nghệ gợi nhớ lại kỷ niệm xưa cho buổi HN thêm phần sống đông & vui tươi. Để tránh
những thay đổi chương trình vào phút chót, mong các bạn liên lạc với anh Trưởng
ban Văn Nghệ trong thời gian sớm nhất.

Nam Võ
nvo1600@yahoo.com
(469) 236-6098

Những tiết mục khác như Tiền hội ngộ, Du ngoạn … BTC sẽ thông báo sau khi thu
nhận thêm ý kiến của các ACE.

Mọi thắc mắc xin liên lạc :
- Diệp Trần: dieptran54@gmail.com ( 714) 837-9547
- Michael Nguyễn : lancaster1252@hotmail.com ( 717 ) 475-2812
- Nam Võ: nvo1600@yahoo.com ( 469) 236-6098
- Anna Lê : Annale1955@gmail.com ( 360) 878-6720

Ghi chú:
Hạn chót để đăng ký nhà hàng là 28 tháng 2 năm 2023…Nếu bạn nào ăn chay ( xin
thông báo khi ghi danh ) để BTC thông báo với nhà hàng.
Ngoài ra, để thuận tiên trong việc sắp xếp cho các ace từ xa về Cali tham dư HN có
thể ở chung một chỗ, xin liên lạc với TB/BTC (Diệp Trần) sớm nhất để có thời gian
tìm nhà với giá cả nhẹ nhàng.

BTC trân trọng kính mời.
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