Thông tin nội bộ số 2
Buổi họp quan trọng bắt tay vào công việc cụ thể tổ chức DH/HAH/DNND 2017.
1- Tham dự gồm có:
-Vợ chồng TL Kiểm.
-Vợ chồng TL Khải
-Vợ chồng TL Cẫm Sa
-TL Thế, Thắng, Bữu, Minh.
-Vợ chồng Trơn.
2- Ban tổ chức gồm:
-Kiểm TL điều họp Tổng quát
-Vợ chồng Cẫm Sa lo việc Văn Nghệ.
-Thế và Vợ Cẫm Sa làm MC điều họp Buổi lễ.
-Phúc lo việc phân phối vé và liên lạc bên ngoài.
-Minh lo phần Khách sạn.
-Trơn lo việc hình ảnh trang trí và liên lạc tổng quát nội bộ.
-Khải lo tổ chức chuyến đi San Diego.
-Phần đưa rước sẽ thu xếp khi các bạn có nhu cầu.
-Chị Kiểm lo ẩm thực cùng với các nàng phu nhân Nam CA.
Đây chỉ là khung BTC thôi. Chúng tôi rất mong sự họp tác giúp đở của các bạn ND thuộc
Nam CA và ND trên toàn thế giới.
3- Nội dung chi tiết.
Buổi tiệc sẽ tổ chức đêm chúa nhật (sunday 5/28/2017) tại nhà hàng Paracel.
Địa chỉ 15583 Brookhurst St Westminster, CA 92683 (714) 775-3077
Link Paracel Seafood - Westminster, CA

Paracel Seafood Westminster, CA
Specialties: Vietnamese/Chinese
Restaurant that offers full-service
custom catering for weddings,
corporate, ind...

vé $40/1người, nếu mua 1 bàn $350.
Xin liện lạc với Phúc để đặc vé
petervu22@yahoo.com (714) 504-5267
Mong các bạn liên lạc sớm để tiện xếp bàn.
Chuyến đi San Diego sẽ tổ chức ngày thứ sáu (Friday 5/26/2017)
Tập họp tại parking trước chợ ABC góc đường Bolsa và Magnolia.
Chuyến đi 1 ngày. vé $60/1người bao gồm xe đò, ăn trưa, vé vào chiếc USS Miway.
Xem Link:
One Admission to USS Midway Museum (Up to 25% Off)

$ 15
One Admission to
USS Midway Museum
(Up to 25% Off)
29 restored military aircraft and 60
exhibits sprawled above and below
the decks of an aircraft carrier that
ser...

Chuyến xe tối đa là 50 người nên mong các bạn liên lạc càng sớm càng tốt
khai_nguyen561@hotmail.com (909)923-2741.
Trên đường đi có ghé old town do chị Cẫm Sa làm tour guide.
Hy vọng một buổi đi chơi hào hứng.
mary@marypham.com (858) 413-8321
Hotel gần Phước Lộc Thọ Gồm:
Hotel-Super8 giá $80/night
15559 Beach Blv. (714)895-5584
American Best Value $65/night
15171 Beach Blv (714) 847-3385
Day in $95
9125 Recreation Cr (714) 847-3385
Vé máy bay tùy nơi các bạn ở. Tuy nhiên Xuống phi trường Long Beach và Jolnway là tiện nhất
vừa gần vừa không kẹt xe.
Mọi nhu cầu đưa rước xin liên lạc
tronnd22@yahoo.com (714) 414-8271
Để kỳ DH được tươi mát, chị Cẫm Sa đề nghị các phu nhân mặc áo dài trắng Nữ Sinh (còn
chút nữ sinh!)
Quần màu xanh Hải quân. Thắc nơ Xanh cùng màu trên ngưc trái.
Áo dài trắng thì tùy các phu nhân có sẳn hay tự may. Nếu may thì liên lạc Chị Khải. Giá $40/cái.
Quần thì màu xanh nên khó đồng nhất màu nên xin liên lạc chị Cẫm Sa mua vãi dùm. Có thể
mướn may luôn ở CA cho tiện( Chỉ đề nghị thôi).
Nơ màu xanh cùng màu quần. BTC cung cấp. Xin liên lạc.
mary@marypham.com (858) 413-8321
Tóm lại lịch tổ chức DH là:
Thứ sáu 5/26/2017 đi San Diego
Thứ bảy 5/27/ Đêm tâm tình
Chúa Nhật 5/28/2017 Tổ chức DH tại Paracel Restaurant.

Thứ Hai 5/29/2017 Tự do dạo phố Bolsa. Kỳ DH này có 2 ND/VN được mời qua tham dự.
BTC chúng tôi mong các bạn ND khắp nơi sốt sắng về dự để nhìn lại bạn bè mình đứa còn đứa
mất, để xem dung nhan ấy bây giờ ra sao!
Đồng thời cám ơn một số ND Nam CA chưa đóng niên liễm đã đóng góp đầy đủ để BTC có
đủ tiền để trang trải.

