
 
 
                                                                                           Tháng Tám, ngày 01 , 2016 
 
Kính gửi qúy vị Hội viên xa, gần Hội ÁiHữuLuậtKhoa VN,   
Thưa Qúy vị, 
 
            Một buổi họp mặt thân mật cho các Hội viên vào mùa Hè như thường lệ đã được 
Ban Quản trị đồng ý tổ chức vào dịp Tết Trung thu,  
 
                Ngày  Thứ Tư  September 07 , 2016 tại nhà hàng Paracel SeaFood. 
             15583 Brookhurst St.   Westminster , CA  92683 ;  ĐT (714) 775-3077 
Chương trình gồm có : 
                                5:00 pm -  7:00pm :   Khai vị thức ăn nhẹ 
                                7:00 pm -  8:30 pm : Nhập Tiệc và tráng miệng Bánh Trung thu 
                                Dạ vũ với văn nghệ nhà " Hát cho nhau nghe " 
                                11:00 pm  Bế mạc 
 
Phần ăn các Hội viên ( đã đóng NiênLiễm ) do Hội khỏan đãi ;  Riêng các Hội viên chưa 
đóng NiênLiễm có thể đóng tiền NL tại cửa. Ngòai Hội viên , các thân hữu đi cùng sẽ đóng 
tiền mỗi người $20.  
 
Rất mong qúy Hội viên xa, gần hưởng ứng nồng nhiệt để cơ hội gặp gỡ thêm phần đông 
vui và hào hứng cho buổi hội ngộ  ;  Xin các hội viên liên lạc để ghi tên tham dự với các hội 
viên trong ban Quản trị như sau : 
                      LSS  NguyễnT Tuyết Mai  (818) 723 - 2785        tuyetmai031@gmail.com 
                               Lê Trọng Uyên            (714) 531 - 5679        califirst@sbcglobal.net 
                               Hòang Thị Thân         (319) 471 - 2744        tanicac@hotmail.com 
                               Nguyễn Đình Sơn       (714)  448 - 8474       sondinhnguyen@yahoo.com 
                               HòangT  ChâuQui      (949)  419 - 4576       chauqui@hotmail.com 
 
Để tiện việc tổ chức và đặt chỗ với nhà hàng, xin qúy vị Hội viên vui lòng ghi tên 
trước hoặc chót là ngày  August 20, 2016  về số người tham dự. 
Xin cảm ơn sự hưởng ứng của Qúy vị Hội viên và hẹn gặp qúy anh, chị em trong ngày Hội 
ngộ  vào dịp Tết Trung thu sắp tới. 
Các Hội viên ở xa nếu có chương trình đi thăm Nam California vào dịp này,  xin qúy anh 
chị em đi sớm hơn hoặc lưu lại vài ngày để cùng tham dự buổi họp mặt với Hội nhà. 
 
Ban Tổ chức cũng hân hoan đón nhận lòng hảo tâm của các Mạnh thường quân để gây 
Qũy cho Hội. 
 
Thân chúc qúy Anh, Chị em luôn vui mạnh và Hẹn Tái ngộ. 
 
TM Ban Tổ chức  
LS HòangT ChâuQui 


