Thư mời tham dự Đại Hội Kinh Thương Minh Đức 2017 tại Sydney, Australia

Kính gửi:
Quý Thầy Cô,
Quý Phụ Khảo và nhân viên văn phòng,
Quý bạn cựu sinh viên Kinh Thương Minh Đức, gia đình và thân hữu.
Kính thưa Quý Thầy Cô và Các Bạn,
Theo thông lệ hàng năm, Gia Đình Minh Đức Úc Châu có 3 ngày họp mặt vào tháng 10 mùa
xuân để các anh chị em cựu sinh viên, gia đình và thân hữu có dịp gặp lại nhau để cùng sinh
hoạt vui chơi, thăm viếng thắng cảnh, hàn huyên tâm sự, nhắc lại những kỷ niệm xưa cũng như
chia sẻ những kinh nghiệm sống trong hiện tại.
Ở kỳ Đại Hội Kinh Thương Hải Ngoại 2016 tại Montreal vừa qua, Minh Đức Úc Châu được vinh
hạnh lãnh trách nhiệm tổ chức cho Đại Hội Kinh Thương Minh Đức kỳ tới. Phối hợp với Họp
Mặt hàng năm của Gia Đình Minh Đức Úc châu, Đại Hội Kinh Thương lần thứ IX sẽ được tổ
chức ở Sydney 3 ngày từ 20 đến 23 tháng 10 năm 2017.
Chúng tôi chọn Sydney là địa điểm họp mặt vì là thành phố lớn nhất Úc Châu với dân số
khoảng 5 triệu này với những đặc điểm sau: (1) Có sân bay quốc tế, dể dàng trong việc đi và
đến từ xa, (2) Nhiều thắng cảnh để viếng thăm, (3) Sở hữu nhiều phương tiện cho việc ăn ở và
di chuyển trong thành phố và các vùng phụ cận, (4) Một cộng đồng người Việt hải ngoại đông
đúc và năng động.
Với chủ đề “ i về xứ Úc”, Gia Đình Minh Đức Úc Châu mong mỏi tại Úc châu nầy, một xứ sở
tận Nam bán cầu, chúng tôi sẽ có dịp được hân hạnh đón tiếp quý thầy Cô và các bạn đến từ
khắp nơi trên thế giới, Mỹ, Canada, Âu Châu, và gần nhất là từ Việt Nam. Xin kính mời quý
Thầy Cô, các bạn hữu và gia đình đến tham dự đông đủ. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong có
được sự đóng góp ý kiến để Đại Hội được thành công.
Để giúp Ban Tổ Chức trong việc thu xếp chổ ăn, nơi ở cùng việc di chuyển trong thời gian Đại
Hội, chúng tôi tha thiết xin quý vị ghi danh trong thời gian sớm nhất. Mọi chi tiết về ghi danh và
chương trình Đại Hội sẽ được thông báo thêm cho quý vị vào những ản tin sau.
Thành thật cảm ơn.
Trân trọng,
Thay mặt Ban Tổ Chức
ăn Thị gọc ga

