Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam
Ban Tổ Chức Hội Ngộ Mùa Xuân 2009

THÔNG BÁO & THƯ MỜI
Tham dự đêm hội ngộ mùa xuân 2009 của cựu sinh viên Luật
khoa Việt Nam.
Kính gửi: Quý Niên Trưởng , các bạn cựu sinh viên luật khoa Việt Nam cùng gia đình
và quý thân hữu,
Theo truyền thống hàng năm, để mừng xuân và có dịp hàn huyên giữa các đồng
môn, đồng liêu luật khoa, đêm Hội Ngộ Mùa Xuân 2009 của cựu sinh viên Luật Khoa
Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 15 tháng 3 năm 2009, từ 5 giờ chiều đến 10
giờ đêm tại phòng hội nhà hàng Phoenix Seafoods ở số 15156 Bellaire Blvd, Houston,
Texas 77083.
Nội dung chương trình, ngòai phần nghi thức là phần dạ tiệc và một chương trình
văn nghệ đặc sắc do chính các cựu sinh viên luật khoa trình diễn, qua các nhạc phẩm và
những câu chuyện kể gợi lại những kỷ niệm khó quên của một thời đã qua với thày, với
bạn nơi trường luật thân thương của mình.
Để giúp Ban Tổ Chức chuẩn bị việc đón tiếp chu đáo và biết rõ số người tham dự
để đặt dạ tiêc với mỗi khẩu phần trả cho nhà hàng là 20 Mỹ Kim, đề nghị quý Niên
Trưởng, các bạn cựu sinh viên luật khoa cùng gia đình và qúy thân hữu vui lòng liên lạc
đặt bàn riêng cho gia đình hay thân hữu hoặc ghi danh tham dự cá nhân, qua các số điện
thọai: CSVLK (Cựu sinh viên luật khoa) Đỗ Kim Bảng:832 - 244- 5575 ; CSVLK
Nguyễn Văn Quất: 832-661-9231; CSVLK Phạm Thị Minh: 281-879-1450 và CSVLK
Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng: 281-781-5403.
Ban Tổ Chức ước mong quý Niên Trưởng, các bạn cựu sinh viên luật khoa cùng gia
đình và quý thân hữu tham dự đông đủ đêm Hội Ngộ Mùa Xuân 2009 của cựu sinh viên
Luật khoa Việt Nam vào ngày giờ và địa điểm nêu trên để thắt chặt tình đồng môn, đông
lieu Luật khoa giữa chúng ta.
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