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Đặc San Liên Trường Trung Học Quảng Ngãi năm 2020
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Nhân ngày Hội Ngộ Liên Trường Trung học Quảng Ngãi kỳ 12 được tổ chức ở

Nam Cali vào hai ngày 23 và 24 tháng 7 năm 2020, Ban Tổ Chức HNLTTHQN
kỳ 12 có ý định ra tập Đặc San Liên Trường Trung Học Quảng Ngãi với chủ đề
“VẪN CÒN CÓ NHAU”.
Để phù hợp với chủ đề, Ban Báo Chí thân mời quí vị đóng góp bài vở liên quan
đến quê hương, đến cuộc sống của các thầy cô và các cựu học sinh liên
trường trung học Quảng Ngãi trong và ngoài nước, đến tâm tư của những
người đã sinh sống ở Quảng Ngãi. Nội dung của các bài viết cần nêu rõ tinh
thần tương thân, tương trợ của các thành viên tham dự: “VUI CHƠI NHƯNG
KHÔNG QUÊN THẦY XƯA BẠN CŨ”
Ban báo chí có toàn quyền lựa chọn bài viết phù hợp với chủ đề. Ch ng tôi ch
nhận những bài viết mới, chưa t ng đăng trong các đặc san Quảng Ngãi đã
u t bản. Trong quá khứ, những lần u t bản đặc san, có những bài không phù
hợp với chủ đề đã không được đăng và làm bu n l ng một số tác giả, ch ng
tôi in quí vị thông cảm. Để tránh t nh tr ng nầy, mặc dù trong d ng tư tưởng
qua bao thăng trầm lịch s , không tránh được những cảm

c có tính chính trị,

tôn giáo, chiến tranh, v.v., in quí vị h n chế để bài viết có chủ đề rõ ràng, s
d dàng cho ban báo chí lựa chọn.
Bài viết với kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ (size) 12
Nếu có hình ảnh đính kèm, xin gởi tối đa là 3 hình ảnh và đưa vào cuối bài
Bài vở đóng góp xin gởi trước ngày 15/5/2020 về: Myra Nguyen, địa chỉ email:
mnguyen4840@gmail.com
Trân trọng cám ơn quí vị và ch c quí vị luôn m nh khoẻ để ch ng ta có cơ hội
cùng nhau tham dự những kỳ hội ngộ kế tiếp.
N uyễ T u Hươ

- Ban Báo Chí
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