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THÔNG BÁO SỐ 8
Kêu Gọi Ghi Danh Tham Dự
Kính gởi quý Thầy Cô, quý huynh trưởng cùng tất cả thành viên Liên Trường.
(Xin mời quý vị bỏ chút thì giờ để đọc một Thông Báo Quan Trọng)
Cho đến nay, con số ghi danh đã lên đến 114 người. Đây là một con số vô cùng
khích lệ cho tất cả chúng ta và đặc biệt cho ban tổ chức lần này.
Tuy nhiên, để được khách sạn MIỄN PHÍ cho mượn hội trường sinh hoạt trong
hai đêm Hội Ngộ, chúng ta cần phải đạt được số tiền đặt tiệc ăn tối cho mỗi
đêm là: $7500 ($15000 cho hai đêm).
Số tiền thu từ các thành viên mỗi người $100, ban tổ chức dự định chi phí $30

cho mỗi phần ăn tối. Số còn lại sẽ chi phí cho ban nhạc và mướn hệ thống âm
thanh. Do đó, muốn miễn phí hội trường, chúng ta cần phải đạt được con số:
(250 người x $30 cho mỗi đêm = $7500 tiền đặt tiệc ăn tối) thì khách sạn sẽ
không tính tiền hội trường cho hai đêm sinh hoạt.
Nhưng hiện tại, chúng ta chỉ mới đạt được 114 người ghi danh tham dự.
Vì vậy, hiện tại ban tổ chức đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp khác thích hợp
và chắc chắn sẽ không như ý muốn NẾU số lượng ghi danh không đạt đủ yêu
cầu. Vì theo hợp đồng, nếu chúng ta không đạt được số lượng đặt tiệc là $7500
cho mỗi đêm thì khách sạn sẽ phụ thu $2000 mỗi đêm cho việc sử dụng hội
trường.
Với lý do trên, chúng tôi THA THIẾT KÊU GỌI tất cả những ai chưa ghi danh
cho Hội Ngộ Liên Trường lần này, hãy mau chóng giúp chúng tôi hoàn thành
nhiệm vụ, tiện việc sắp xếp trước mọi chuyện và nhất là được ăn ngon ngủ yên.
Thành thật cảm ơn quý vị,
Thay mặt ban TC lần thứ XI
Nguyễn Thế Thành

Kèm theo Thông Báo Số 7 - Danh Sách Tham Dự
Xin nhấn vào đây để xem danh sách tham dự Liên Trường kỳ 11 (ghi danh đến
ngày 08.5.2019)
Một lần nửa Ban Tổ Chức xin kêu gọi Quí Thầy Cô & ACE nhanh ghi danh để
tiện việc sắp xếp với Tour Agency và nhà hàng.
Tiệc tiền Hội Ngộ: $50.00

ngày 8/4/2019

Tiệc Hội Ngộ: $50.00

ngày 8/5/2019

Tour 3 ngày 2 đêm: $400.00

ngày 8/6/2019 - 8/8/2019

Chi phiếu xin gởi về

Le Thu Ngo
469 Burlington Rd
St Paul, MN 55119-5370

Cell: 651-235-2054
Sau ngày 15 tháng 4, xin liên lạc qua email: lthungo2012@gmail.com
Trân trọng cám ơn,

Le Thu Ngo
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