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Bản tin số 2 ngày 26, tháng 9, năm 2012 

Kính thưa quý Giáo Sư, quý bạn Thụ Nhân,

TN Montreal đã có phiên họp khoáng đại thường lệ, tổ chức vào ngày Chủ Nhật 23-09-2012, 
chúng tôi xin thông báo cùng quý vị và  quý bạn nội dung phiên họp : 

1- Phác họa chương trình tổng quát những ngày đại hội Thụ Nhân 2014 tại Montreal.
2- Chúng tôi đang thiết lập một phiếu tham khảo ý kiến bằng internet ( Online survey ) hoặc / và một 

phiếu tham khảo dưới hình thức một phụ đính ( attachment ). Phiếu tham khảo sẽ chỉ gồm những 
câu hỏi đơn giản, quý vị và quý bạn có thể gửi sau đó về một địa chỉ điện thư của TN Montreal. 
Phiếu tham khảo này sẽ giúp chúng tôi chọn một thời điểm thích hợp cho ĐHTN2014. Cũng từ 
đó, Ban Tổ Chức sẽ cố gắng khai triển các chi tiết trong chương trình để quý vị và quý bạn có thể 
dễ dàng thu xếp việc riêng và tham dự thật đông đủ. 

3- TN Montreal cũng tái xác nhận : 
a/ ĐHTN2014 do TN Montreal tổ chức có tính cách hoàn toàn độc lập, không chịu ảnh hưởng hay 
sự áp đặt từ bất cứ đâu. 
b/ Nghi thức chào quốc kỳ VNCH vẫn là nghi thức đương nhiên để khai mạc đêm Gala.
c/ Tinh thần Thụ Nhân của Viện Đại Học Dalat luôn được đặt ở vị trí cao nhất. 

Để tránh mọi nghi vấn, mọi suy đoán mơ hồ có thể đưa đến những dẫn giải sai lệch, TN Montreal quyết 
định :

1/ Mọi tin tức và thông báo chính thức về ĐHTN2014 Montreal sẽ chỉ do Trưởng Ban Tổ Chức 
gửi đến quý vị và các bạn mới có giá trị. 

2/ TN Montreal không công nhận ý kiến giao nhận “cờ luân lưu” do các đại diện BTC DHTN2012 
Paris đề nghị. 
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