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THƯ MỜI GỌI SỐ 2
ĐÓNG GÓP TƯ LIỆU CHO KỶ YẾU ĐẠI HỌC LUẬT KHOA SÀI GÒN (1955- 1975)

Kính gửi: Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và các Bạn cựu sinh viên Luật Khoa Đại
Học Đường Sài Gòn.

Sau Thư Mời Gọi số 1 gửi đi vào Tháng 2-2014, nay chúng tôi xin gửi Thư Mời
Gọi Số 2 để xin Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và Các Bạn cựu sinh viên Luật khoa
Sài gòn cùng gia đình và thân hữu vui lòng đóng góp cho một số yêu cầu cụ thể
như sau:
1.- Xin gửi cho biết : Tên………………Học luật từ….đến….đã tốt nghiệp: ……(Cử
nhân hay Tiến sĩ –Ban) niên học 19…..-19….(gửi kèm bản sao hình ảnh, văn bằng,
Thẻ sinh viên…nếu có)
2.- Xin gửi cho biết những bạn đồng lớp đã tốt nghiệp (cử nhân hay Tiến sĩ) với
hình ảnh tư liệu như trên (nếu có)
3.- Xin gửi cho biết số sinh viên đậu cử nhân hay cùng năm học hay các năm học
từ 1955-1975 khoảng bao nhiêu nếu biết.
4.- Xin gửi cho các hình ảnh, tư liệu cá nhân, bạn bè đồng môn và về các Giáo sư
Khoa Trưởng, Hội Đồng Khoa, các Giáo sư Ban Giảng huấn, Ban Hành Chánh, Thư
viện, sinh viên đoàn Luật Khoa (Hội Đồng Kiểm soát, Ban Đại Diện…nếu có).
5.- Xin gửi bài viết cho các phần thích hợp của Kỷ Yếu Đại Học Luật Khoa Sài
Gòn(1955-1975) theo Mục lục tổng quát đính kèm.

Chúng tôi khẩn thiết mời gọi sự đóng góp hình ảnh và tư liệu của Quý Giáo sư,
Quý Niên Trưởng và Các Bạn cựu sinh viên Luật khoa Sài gòn cùng gia đình và
thân hữu, dể giúp cho nội dung Kỷ Yếu Đại Học Luật Khoa Sài Gòn(1955-1975)
được phong phú. Vì hiện mọi hình ảnh và tư liệu gốc của Trường Luật Sài Gòn đã
bị tiêu hủy sau biến cố 30-4-1975, hầu hết chỉ còn trông chở vào sự đóng góp của
các Giáo sư và các cựu sinh viên cùng gia đình và thân hữu.
Chúng tôi ước mong được sự quan tâm và tích cực hổ trợ để giúp Ban Biên Tập
có thể hoàn tất cuốn Kỷ Yếu Đại Học Luật Khoa Sài Gòn(1955-1975) theo đúng dự
hoạch. Hạn chót nhận hình ảnh, tư liệu, bài vở là 31-12-2014. Sau khi hoàn tất
phần kỹ thuật trình bầy sẽ đưa in để kịp phát hành trong ngày Hội Ngộ Toàn Cầu
của Cựu Sinh Viên Đại Học Luật Khoa Sài Gòn lần Thứ 3 dự định tổ chức vào ngày
2-5-2015 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Luật
Sài Gòn (1955-2015).
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