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Kính gửi: - Quý Niên Trưởng, 

 - Các bạn Cưu sinh viên Luật khoa cùng gia đình và quý thân hữu, 
 
         Theo dự trù, Thiệp Mời tham dự Hội Ngộ Mùa Xuân 2010 Cựu Sinh ViênLuật 
Khoa Sàigòn Tòan Cầu  Ban Tổ Chức sẽ phát hành và bắt đầu phân phối vào  ngày Chủ 
Nhật 17-1-2010 là ngày tập dượt Văn Nghệ cuối cùng trước khi Tổng dượt vào tháng 2 
hay tháng 3 năm 2010. 
         Thiệp Mời phát hành có ba lọai : thường 30 và VIP: 50 và 100 dollar tùy sự chọn 
lựa của mỗi người tham dự. Sự khác biệt này chỉ  là để tìm sự tài trợ, một phần chi trả 
cho nhà hàng, phần thặng dư sẽ dùng để thanh tóan các phí khỏan cần thiết cho việc tổ 
chức  cuộc  họp mặt của đại gia đình Luật khoa chúng ta. 
         Đối với các cựu sinh viên Luật Khoa và gia đình ở Houston và vùng phụ cận tham 
dự , có thể nhận Thiệp Mời và chi trả trực tiếp với người phụ trách phân phối, hoặc liên 
lạc đóng tiền để nhận Thiệp Mời qua bưu điện. Ban Tổ Chức sẽ sắp xếp chỗ ngồi theo 
từng lọai vé. 
          Đối với các cựu sinh viên Luật khoa và gia đình từ các nơi xa muốn đến tham dự, 
có thể liên lạc, đóng tiền, nhận Thiệp Mời từ Ban Tổ Chức qua bưu điện, hay qua người 
đại diện cư ngụ tại Houston và Vùng Phụ Cận. Trong trường hợp này, dù các cựu sinh 
viên lựa chọn bất cứ lọai  Thiệp Mời nào, Ban Tổ Chức cũng sẽ xếp bàn ưu tiên theo yêu 
cầu và ở khu vực dành cho Thiệp Mời VIP. 
        Mọi chi phiếu xin đề: Trần Hạo, với phần Memo. ghi: Hội Ngộ Luật Khoa. và 
gửi về: Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam, 4607, Dove Springs Dr. Houston, Texas 
77066 
       Trân trọng Thông Báo và kính mời Quý Niên Trưởng, các bạn Cựu Sinh Viên Luật 
khoa cùng gia đình và quý thân hữu tham dự đông đủ.  * Riêng Quý Giáo sư Ban Tổ 
Chức đã có Thư Mời riêng. 
                  Houston, ngày 12-1-2010 
                     TM. Ban Tổ Chức 
                    
                      CSVLK Đỗ Kim Bảng 
             Phó Chủ Tịch Ngọai Vụ CLBLKVN 
                  Đặc trách phân phối Thiệp Mời 
          
* Đính kèm: Thiệp Mời chung để kính tường 
 


