Hội Ngộ 46 Năm Bước Đầu Học Y-Khoa 1971- 2017
Kết quả buổi họp ngày 11 tháng 6 năm 2017 tại nhà Nguyễn Quý Hùng

*
Ngày Tháng Họp Mặt:
Từ Thứ Sáu 30 Tháng 6 Năm 2017 đến Thứ Ba 4 Tháng 7 Năm 2017
Đêm Hội Ngộ:

-

-

Ngày Thứ Sáu 30/6/2017 lúc 5 giờ chiều
tại Nhà Hàng Grand Garden, Westminster.
Chương trình sẽ khai mạc đúng 6:30 PM

Số bạn ghi tên tham dự (tính đến ngày 10/6/2017) : 100 người
(chưa kể thầy cô, con cái, bạn hữu, v.v...)
Phụ trách Liên lạc với nhà hàng: Hằng sẽ sắp xếp số bàn và thực đơn (11-12 bàn)
Phụ trách Chương trình đêm Hội ngộ: Lê Đức Trường-Sinh
Phụ trách Thực đơn ăn tối ($350 cho mỗi bàn 10 người): Hằng
Phụ trách chụp hình, video : Hằng và Triệu.
Sẽ có hình lưu niệm cá nhân và toàn lớp khi ra về
Phụ trách văn nghệ: Hằng và Búp
Các bạn đã ghi tên rồi; sẽ sắp xếp chương trình.
Nhóm bạn địa phương đã tập dợt xong 2 bản hợp ca “Hè Về” và “Bài Ca Tạm Biệt”.
Phụ trách tiếp tân, ghi tên, chụp hình, chỗ ngồi tại bàn ăn:
Xuân Tô, Liên, Lợi, Ánh, Bích Bảo, Thanh Hải
Phụ trách đặt vẽ banner : Búp, Quý Hùng
Phụ trách quà kỷ niệm:
Hình cá nhân/cặp và hình toàn lớp tặng cho các thầy cô và các bạn người tham dự.

Tổ chức: - Phụ trách thâu thập email, điện thoại của tất cả các bạn trên thế giới:
Quý Hùng, Luyện
- Phụ trách thâu thập và lập danh sách số người tham dự (tên, địa chỉ,điện thoại, email)
cho đêm Hội ngộ: Quý Hùng, Luyện
– Số người tham dự: 105-115 người
- Du ngoạn: Xuân Tô và Trường-Sinh đã lo xong
Phí tổn: - Phí tổn: $5000 bao gồm tiệc tối Thứ Sáu, chụp hình, video, in hình lưu niệm,
ban nhạc và một ổ bánh
(Trường Sinh đã xin được quỹ đài thọ từ Pharmaceutical Company)
Tiếp tân: Vòng hoa, bảng tên do Xuân Tô mua tặng
Thủ quỹ: Liễu ( Back-up: Quý Hùng, Luyện)
- Chi tiêu tổ chức do nhóm địa phương trả trước
- Thâu thập tiền /ngân phiếu/credit card của người tham dự
Thông báo và Liên lạc: đăng lên y7177.com và facebook.com/y7177
Thành phần tham dự: Cựu SV và hôn phối; quý thầy cô

Lệ phí: - Đêm ăn tối 30/6/2017: miễn phí cho cựu SV và hôn phối;
Bạn bè và người thân thuộc đóng $35 mỗi người
- Du ngoạn: xem thông tin du ngoạn
Xe cộ di chuyển / Đón rước: Tự túc. Nếu kẹt thì Quý Hùng sẽ cố gắng sắp xếp
Mời Thầy Cô tham dự: Búp và Quý Hùng sẽ gởi thiệp mời
thầy Trần Ngọc Ninh, thầy Đào Hữu Anh,
cô Đỗ Thị Nhuận, thầy Nguyễn Nhứt Thống.
Quà tặng cho quý thầy cô: Hình chụp toàn lớp

