
 
 

THÔNG BÁO SỐ 1 

Sau nhiều ngày thảo luận với Quý Thầy Cô, Ban chấp hành Liên bang Úc Châu 

quyết định: Đại hội thế giới năm 2016 sẽ được tổ chức tại: 

 

Thành phố Sydney, Tiểu bang New South Wales Úc Châu. 

Ngày Thứ Bảy 17 Tháng 09 Năm 2016 (Tiền Đại Hội) 

Ngày Chủ Nhật 18 Tháng 09 Năm 2016 (Đại hội chánh thức) 

 

Hội AH CHS NĐC & LNH Tiểu bang New South Wales cùng các Tiểu bang  

(Liên bang Úc Châu) sẽ phối hợp tổ chức. 

 

Trưởng Ban Tổ Chức Đại hội: Đặng Thị Xuân Lan (Hội trưởng T/B New South 

Wale) 

Thư ký: Trần Minh Trí.  

Thủ quỷ Hồ Phạm Vân. 

 

Thư mời Đại hội và chương trình xin được thông báo sau. Xin liên lạc: 

1. Trần Thanh Liêm Đ/T + 61 403085955, email 

ndclnh.mytho.australia@gmail.com 

2. Đặng thị Xuân Lan Đ/T + 61 432458809, Email: 

lanthidang@hotmail.com 

3. Trần Minh Trí Đ/T + 61 406790825, Email: muoitri@gmail.com 

4. Trương Nguyệt Ánh + 61 403194917, Email: cr.anhtruong@gmail.com 

Trân trọng kính chào và mong gặp lại quý vị.  

 

TM Hội AH CHS NĐC&LNH Úc Châu. 

Hội Trưởng, 

 

 

CHS Trần Thanh Liêm.  



THÔNG BÁO SỐ 2 

Kính thưa toàn thể quý Thầy Cô đồng môn, đồng hương và thân hữu; 

 

Ban Biên Tập Đặc San của Đại hội thế giới tại Sydney năm 2016 trân trọng 

thông báo: 

 

Để chuẩn bị  thực hiện tờ đặc san  chúng tôi trân trọng kêu gọi toàn thể CHS 

NĐC LNH, đồng hương Mỹ Tho và thân hữu khắp nơi vui lòng viết bài và gởi 

về Ban Biên Tập càng sớm càng tốt. Đặc san sẽ  xử dụng khổ A5 và size chữ 

12. 

 

Chủ đề: 

 

Xuân họp mặt tại Úc Đại Lợi 

 

Đề tài: 

 

Đề tài mở rộng nhưng tốt hơn liên quan đến kỷ niệm tuổi học trò, quê hương và 

những kinh nghiệm sống v v 

 

Bài vở quý vị có thể gởi về cho Trần Minh Trí và c/c cho địa chỉ e-mail của hội: 

 

To: 

muoitri@gmail.com 

C/c 

2) ndclnh.mytho.australia@gmail.com 

 

 

Rất mong đón nhận bào vở của toàn thể quý vị từ khắp nơi. 

 

 

TM Ban Tổ Chức  

CHS NĐC LNH và đồng hương Mỹ Tho tại Sydney Australia năm 2016. 

 

  

Trưởng Ban Tổ Chức     Trưởng Ban Báo Chí 

 

CHS Đặng Xuân Lan       

          CHS Trần Minh Trí 

mailto:muoitri@gmail.com
mailto:ndclnh.mytho.australia@gmail.com


THÔNG BÁO SỐ 3 

 

Kính thưa toàn thể quý Thầy Cô đồng môn, đồng hương và thân hữu; 

 

Để chuẩn bị cho đêm văn nghệ của Đại hội thế giới thể CHS NĐC LNH, đồng 

hương Mỹ Tho và thân hữu tại Sydney năm 2016 Ban Văn Nghệ trân trọng 

thông báo: 

 

Mỗi cá nhân và nhóm văn nghệ mỗi tiểu bang vui lòng chuẩn bị bài ca, ca thoại 

kịch, vũ v v cho mỗi địa phương mình để trình diễn.  

 

1) Mỗi tiểu bang ít nhất có 2 màn.  

2) Những quốc gia khác đến Úc châu tham dự tối thiểu mỗi quốc gia nên có 

một hoặc hai hay vài màn trình diễn độc đáo của nước mình. 

  

Kính mong chị Ngọc Hân sẽ đại diện Ban Tổ Chức Đại Hội kêu gọi sự đóng 

góp thêm của các hội bạn như Trưng Vương, Gia Long v v cho chương trình 

văn nghệ Đại Hội thêm phong phú. 

 

Kính gởi đến quý Thầy Cô và đồng môn khắp nơi trên thế giới bản họp ca để 

khai mạc Đại Hội Thế Giới CHS NĐC và đồng hương Mỹ Tho tại Sydney 

Australia vào ngày 18 tháng 9 năm 2016.  

(Nhạc và lời của thầy Minh Phương ở Melbourne) 

 

Kính mong quý vị chuẩn bị tập ca với nhạc nền đính kèm. Vào ngày tiền đại 

hội17 tháng 9 năm 2016 chúng ta sẽ tổng dợt.  

Chúng tôi kêu gọi quý vị ở các nơi forward e-mail nầy đến quý vị nào sẽ đi dự 

đại hội mà không có trong mail list này. 

 Mong rằng mọi người sẽ tham gia vào chương trình văn nghệ đêm hội ngộ tại 

Sysney 18/09/2016 để thật vui và thật hào hứng. 

 

TM Ban Tổ Chức  

CHS NĐC LNH và đồng hương Mỹ Tho tại Sydney Australia năm 2016. 

 

Trưởng Ban Tổ Chức     Trưởng Ban Văn Nghệ 

 

CHS Đặng Xuân Lan       

          CHS Lê Văn Điểm 

 


