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       Paris, ngày 14 tháng 5 năm 2020 

 

Kính thưa quý Giáo sư, 

Quý vị thân hữu, 

Các bạn thân mến, 

Tin tức Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ X Paris. 

 

Trong thời gian sôi động vì nạn dịch Corona hoành hành thế giới, mọi hoạt động đều xáo 

trộn trong sợ hãi, lo âu. Số người mạng vong không kể xiết. Do đó Hội Ái Hữu Gia Long 

Paris luôn luôn chờ đợi tình hình. 

Đến nay nạn phong tỏa, cấm ra đường đã dần dần được hủy bỏ. 

Ở Pháp, sau ngày 11 tháng 5 năm 2020, hoạt động xã hội từng bước, từng bước tìm lại tư 

thế cũ. 

Tuy nhiên vẫn phải chờ đợi, dù ngày Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ X Paris đến một năm 

sau.  

Ban Tổ Chức Đại Hội xin trân trọng thông báo để Thầy Cô, thân hữu và các bạn yên tâm : 

1) Ngày Đại Hội, tạm thời vẫn giữ như đã định. Tiền ĐH ngày thứ sáu 14 tháng 5. Đại 

Hội ngày thứ bảy 15 tháng 5 năm 2021. 

2) Thời gian ghi danh tham dự và đóng tiền, dời lại đến ngày 28 tháng 2 năm 2021 thay 

vì 31 tháng 12 năm 2020 (2 tháng). 

3) Thời gian đặt phòng khách sạn Marriott cũng dời lại đến ngày 28 tháng 2 năm 2021 

(2 tháng). 

Như thế càng dễ dàng, tiện lợi cho Thầy Cô và các bạn ở Việt Nam lo thủ tục Visa. 

      4) Ban Du lịch sẽ có những thông báo tiếp theo, khoảng tháng 6, 7 về du lịch đường bộ  

 (landtour). Trong lúc này, du lịch croisière  (cruise) gặp nhiều khó khăn. 

      5) Ban Báo Chí và Ban Văn Nghệ luôn mong chờ nhận được ủng hộ bài báo và những  

 màn trình diễn của Thầy Cô và các bạn. 

     6) Ban Tiếp Tân, Khánh Tiết rất đắc lực lo việc trang trí để hân hoan chào đón ngày vui            

 hội ngộ. 
 

Trong thời gian kế tiếp, nếu có thay đổi Ban Tổ Chức sẽ thông báo ngay. 

Nhân thế vừa trải qua một thời gian đầy lo âu, sợ hãi, cuộc sống quá mong manh, đem đến 

tình thương Gia Long càng thêm gắn bó  đậm đà hơn. 

Rất mong Thầy Cô và các bạn tham dự thật đông, ủng hộ nồng nhiệt ĐHGLTG Kỳ X Paris 

để hội ngộ, tìm lại nhau, tay bắt mặt mừng sau cơn đại nạn. 

   “ Chúng ta Mãi Mãi Còn Đây ”. 

Kính chúc quý Giáo sư, quý Thân hữu, các bạn và gia đình khỏe mạnh, bình yên. 

Trân trọng, 
 

 

Thay mặt Ban Tổ Chức ĐHGLTG Kỳ X Paris, 

Phan thị Thu Thủy, hội trưởng. 


