HỘI ÁI HỮU CỰU SINH VIÊN VIỆN ĐẠI-HỌC ĐÀ-LẠT
ĐẠI-HỘI THỤ NHÂN 2014 – MONTREAL, CANADA

Bản tin số 1 ngày 12, tháng 9, năm 2012
Kính thưa Quý Vị Giáo Sư, quý anh chị em Thụ Nhân,
Trước hết, thay mặt cho tất cả anh chị em Thụ Nhân Montreal và Ban Tổ Chức ĐHTN 2014
Montreal, tôi xin chân thành cảm tạ quý Giáo Sư và quý anh chị em Thụ Nhân trên toàn thế giới đã gửi
điện thư chào mừng, khuyến khích và cầu chúc thành công đến ĐHTN sẽ được tổ chức vào năm 2014 tại
Montreal, Canada.
Ngoài một số điện thư gửi đến chúng tôi qua các diễn đàn chung như TNIC, ThuNhanDalat, diễn đàn
của từng Khoá, tôi còn nhận được hàng trăm điện thư gửi thẳng đến cá nhân tôi, khẳng định sẽ có mặt tại
đại hội, tất cả đều nói lên sự quan tâm vô cùng quý báu mà các anh chị em Thụ Nhân trên toàn thế giới
đang hướng đến ĐHTN 2014 tại Montreal. Tôi thực lòng không biết phải diễn tả thế nào để tỏ lời cảm tạ
đến từng anh chị em trên khắp thế giới, tôi chỉ biết cùng với tất cả anh chị em Thụ Nhân Montreal sẽ cố
gắng hết sức trong khả năng và phương tiện hiện có để tổ chức một đại hội thật đông, thật vui trong tinh
thần ái hữu Thụ Nhân.
Sau khi được bầu chọn làm Trưởng Ban Tổ Chức, tôi đã có dịp thưa với các bạn Thụ Nhân tại
Montreal và trình bày chủ trương đường lối làm việc của tôi cho ĐHTN 2014, nay xin mạn phép được
nêu lên đây vài điểm chính yếu :
1/ ĐHTN 2014 Montreal sẽ được tổ chức cho tất cả Thụ Nhân trên thế giới dựa trên tinh thần Thụ Nhân,
duy trì và phát triển tinh thần tương thân tương ái và tình bằng hữu của mọi phân khoa, mọi khoá.
2/ Tinh thần Thụ Nhân của Viện Đại Học Đà-Lạt luôn được đặt ở vị trí cao nhất.
3/ Dựa trên tinh thần Tự Do, Dân Chủ, BTC/ ĐHTN2014 tại Montreal tôn trọng mọi lập trường, xu
hướng của mỗi cá nhân. ĐHTN2014 tại Montreal xin được làm nhịp cầu nối liền tâm tưởng của các bạn
Thụ Nhân, nay đã bay rất cao, rất xa, vượt khỏi những giới hạn của không gian và thời gian.
4/ Ngay sau Đại Hội, Ban Tổ Chức ĐHTN2014 Montreal sẽ tự giải thể và mãn nhiệm.
Lợi điểm cho BTC/ ĐHTN2014 cũng như cho các đại hội kế tiếp chính là sự học hỏi những kinh
nghiệm của những đại hội trước, chúng tôi, anh chị em TN Montreal nói chung và Ban Tổ Chức nói
riêng, sẽ cố gắng áp dụng và thực hiện những ưu điểm và tránh tối đa mọi khuyết điểm của các đại hội
trước đây.

Chúng tôi không mong mỏi gì hơn là sự hiện diện của quý Giáo Sư, sự hiện diên thật đông đảo của các
anh chị em TN trên toàn thế giới, tất cả cùng tạm gác bỏ các ưu tư để cùng hướng về Năng Tĩnh, Hội
Hữu, đem lại cho nhau những bao dung và cảm thông, những cử chỉ đầy yêu thương khơi dậy bao kỷ
niệm êm đềm của những năm tháng cùng nhau bên đèn sách tại Viện Đại Học Đà-Lạt thương yêu năm
nào .
Chương trình tổng quát của DHTN2014 cũng không nằm ngoài các sinh hoạt chính :
- Đón tiếp các bạn TN từ xa đến
- Nhạc Thính Phòng
- Đêm Gala chính thức của Đại Hội
- Chương trình du ngoạn.
Chi tiết của mỗi sinh hoạt, chúng tôi sẽ xin được khai triển cụ thể hơn trong những bản tin sau.
Để giúp cho BTC có thể hoạch định một chương trình thích hợp với đa số, quý vị Giáo Sư và quý
bạn sẽ được mời góp ý qua Phiếu Tham Khảo mà chúng tôi sẽ phổ biến trong một thời gian gần đây.
Tiện đây, chúng tôi cũng xin được giới thiệu đến quý vị Giáo Sư và quý anh chị em, biểu trưng chính
thức của Đại Hội Thụ Nhân 2014 tại Montreal như đã được in ở đầu trang.
Thay mặt cho tất cả anh chị em Thụ Nhân Montreal, xin trân trọng kính chào quý vị Giáo Sư cùng
toàn thể các bạn thân quý.
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