
HỘI ÁI HỮU CỰU SINH VIÊN VIỆN ĐẠI-HỌC ĐÀ-LẠT
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Bản tin số 3 ngày 24, tháng 10, năm 2012 

Kính thưa quý Giáo Sư, quý bạn Thụ Nhân, 

1/  Trước hết, BTC ĐHTN2014 Montreal xin kính mời quý Anh Chị thuộc những 
trường đại học trước tháng 4/1975 như Luật Khoa Saigon, Viện Quốc Gia Hành 
Chánh, Viện Đại Học Saigon, Viện Đại Học Huế vv … và đã theo học bậc Cao 
Học / Viện Đại Học Dalat, cùng đến tham dự Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới 2014 sẽ 
được tổ chức tại Montreal. Dẫu chỉ theo học bậc Cao Học thuộc Viện Đại Học Dalat 
trong một thời gian ngắn, quý Anh Chị cũng đã  là một thành viên trong gia đình 
Thụ Nhân. 

TN Montreal ước mong được đón tiếp quý Anh Chị trong những ngày ĐHTN2014 
tại Montreal .

2/  Về việc chọn thời điểm tổ chức ĐHTN 2014 / Phiếu Tham Khảo :   
Do chiều rộng của Canada là 9306 km ( 5780 miles ), trong cùng một mùa, các tỉnh 
bang đều có những nhiệt độ chênh lệch khá rõ rệt.  Dựa trên điều kiện khí hậu , chúng 
tôi xin được trình bày khái quát những đặc tính từng mùa tại Montreal. 

a/ Mùa Xuân : từ tháng 4 đến gần cuối tháng 6, nhiệt độ thấp nhất  7C / 45F, cao nhất 
19C/ 66F. Cây cỏ và hoa lá đâm chồi, nẩy nở rất mạnh. Khí trời trong lành, mát dịu 
như mùa xuân tại Dalat . 

b/ Mùa Hạ : từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 9, nhiệt độ cao nhất  32C / 90F, thấp nhất 
19C/ 66F. Tháng 7 và 8 có độ ẩm cao nên tạo một ảo giác như độ nóng nực cao hơn 
hàn thử biểu. 

c/ Mùa Thu : từ giữa tháng 9 đến hết tháng 11, mưa nhiều và bất chợt trong tháng 10 
khi những cảnh rừng phong với lá vàng đỏ đã là điểm thu hút du khách nhất. Nhiệt độ 
cao nhất 15C / 59F, thấp nhất 4C / 39F. 

d/ Mùa Đông : từ giữa tháng 12 đến hết tháng 3. Mùa tuyết rất đẹp của Canada khi 
đón Giáng Sinh và Ngày Đầu Năm Dương Lịch nhưng, mùa đông cũng không kém 



phần khắc nghiệt cho mọi sinh hoạt, nhất là trong tháng 1 và 2 với những cơn bão 
tuyết mà hậu quả đôi khi khó lường trước.  

  
3/  Song song với Bàn Tin số 3 này, quý vị và quý bạn sẽ nhận được cùng lúc PHIẾU 
THAM KHẢO được gửi trong Thư Gửi Bạn 3 với phần dẫn giải . 

PHIÊU THAM KHẢO được soạn dưới 02 hình thức : 
a/  Hình thức 1, trực tuyến ( Online ) : quý vị và quý bạn điền các chi tiết, bấm 
SUBMIT, BTC sẽ nhận được ngay sau đó. Xin theo đường dẫn ( link ) : 
https://secure.mailjol.net/allforms/u/18127333.php

b/ Hình thức 2 : là một  mẫu hồ sơ Microsoft Word , chỉ cần điền các chi tiết vào 
mẫu, SAVE vào PC và gửi lại cho BTC như một phụ đính của điện thư ( email 
attachment ).  

BTC mong mỏi được sự hưởng ứng nhiệt tình của quý vị và quý bạn trong 
việc trả lời Phiếu Tham Khảo trong thời gian nhanh nhất. Dựa vào số liệu nhận được, 
BTC có thể ước định nhu cầu cần thiết cho giai đoạn chuẩn bị và thực hiện chu đáo 
hơn toàn bộ chương trình trong thời gian đại hội.  

Xin chân thành cảm tạ quý Giáo Sư và quý bạn .     
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