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Thông Báo  

 
 
Thân gửi các bạn cựu OC, các thân hữu và gia đình,  
 
Ban Tổ Chức Đại Hội Họp Mặt Lần Thứ 16 xin được thông báo đến các bạn Đại Hội Họp Mặt Lần Thứ 
16 của Gia Đình Hải Quân Trần Hưng Đạo, OCS, sẽ được tổ chức tại Atlanta, Georgia, và kéo dài trong 
5 ngày, từ thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2018, đến hết thứ Bảy, ngày 15 tháng 9 năm 2018. 
 
I)- CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT. 
 
 Chương trình tổng quát của 5 ngày họp mặt đã được chuyển đến các bạn trong thông báo lần 
trước, cho tới nay thì không có gì thay đổi cả. Chương trình chi tiết sẽ được thông báo khi hoàn tất. 
 
II)- GIÁ BIỂU CHO TỪNG NGÀY. 
 
Các giá biểu cho từng ngày dưới đây được áp dụng cho tất cả các gia đình OC, thân hữu và con cháu từ 
12 tuổi trở lên. Các con cháu OC dưới 12 tuổi được BTC đài thọ. 
 
 1)- Ngày thứ nhất: Thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2018. 
  - “Đêm Hội Ngộ”, ăn tối tại phòng hội khách sạn   : $ 15.00 
 
 2)- Ngày thứ hai: Thứ Tư, ngày 12 tháng 9 năm 2018. 
  - Du ngoạn và ăn tối tại nhà hàng     : $ 65.00 
 
 3)- Ngày thứ ba: Thứ Năm, ngày 13 tháng 9 năm 2018.. 
  - Sinh hoạt ngoài trời và ăn tối tại nhà hàng   : $ 65.00 
 
 4)- Ngày thứ tư: Thứ Sáu, ngày 14 tháng 9 năm 2018. 
  - Du ngoạn Savannah và ăn tối trên du thuyền   : $120.00 
 
 4)- Ngày thứ năm: Thứ Bảy, ngày 15 tháng 9 năm 2018.. 
  - Dạ tiệc chia tay tại nhà hàng     : $ 65.00 
 
BTC hy vọng là các bạn cùng gia đình nhận biết những nỗ lực của BTC để hưởng ứng đông đảo, tham 
gia nhiệt tình hầu cuộc họp mặt của chúng ta được thành công như tất cả chúng ta hằng mong muốn. 
 
III)- GIỮ PHÒNG KHÁCH  SẠN. 
 
BTC đã ký hợp đồng với khách sạn La Quinta tại Norcross, Georgia, với giá là $85.00 một ngày cho 
một phòng (chưa tính thuế) trong suốt thời gian các bạn tham dự cuộc họp mặt. 
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Giá này có bao gồm cả hai phần ăn sáng mỗi ngày cho mỗi phòng. Các bạn cùng gia đình nếu đến 
trước hoặc ở lại thêm sau 5 ngày họp mặt cũng vẫn được hưởng giá này. 
Khách sạn sẽ dành cho chúng ta 100 phòng, tuy nhiên họ chỉ giữ 50 phòng cho đợt đầu, sau khi 
chúng ta mướn hết 50 phòng này thì họ sẽ giữ cho 50 phòng kế tiếp, và nếu cần hơn nữa thì họ sẽ 
dành trọn khách sạn cho chúng ta. 
Đây là một điều rất quan trọng, bởi vì nếu chúng ta khoan thai chậm rãi thì đến khi chúng ta dùng hết 
50 phòng đợt đầu rất có thể lúc đó không còn đủ 50 phòng cho đợt kế tiếp nữa! Đó sẽ là điều trở ngại 
cho chúng ta. 
Vì thế, BTC rất mong các bạn nhanh chóng gọi điện thoại giữ chỗ càng sớm càng tốt để bảo đảm 
chúng ta sẽ có đủ phòng cho mọi người. 
 
Muốn được hưởng giá này, các bạn phải giữ phòng trước ngày 17 tháng 7 năm 2018. Sau ngày nêu 
trên thì sẽ không còn được hưởng giá này nữa. Sau khi giữ phòng rồi mà vì lý do nào đó phải hủy bỏ 
thì các bạn phải hủy bỏ trước 6 giờ chiều ngày 17 tháng 8 năm 2018. Nếu các bạn hủy bỏ sau ngày 
giờ này thì các bạn sẽ phải trả tiền cho một ngày ở. 
Để liên lạc giữ phòng, các bạn có thể gọi điện thoại đến số (770) 368-9400 và đề cập đến nhóm 
“OCS Reunion”. Không thể dùng website của La Quinta để giữ phòng mà phải gọi điện thoại trực 
tiếp đến số điện thoại của khách sạn địa phương ghi trên. 
 
Dưới đây là địa chỉ đầy đủ của khách sạn cùng số điện thoại liên lạc với khách sạn. 
 

Baymont Inn & Suites 
5945 Oakbrook Pkwy. 
Norcross, GA 30093 

Phone: (770) 368-9400 
Fax : (770) 441-9396 

Group code: OCS Reunion 
 
IV)- ĐẶC SAN ĐẠI HỘI XVI. 
 
BTC đã đồng ý quyết định thực hiện một tập đặc san để kỷ niệm cuộc họp mặt lần thứ 16 của Gia Đình 
Hải Quân THĐ/OCS. Tập đặc san cũng đã được thảo luận và quyết định rõ ràng về chủ trương và 
nguyên tắc trên cả hai phương diện nội dung lẫn hình thức. 
Các chi tiết này sẽ được Ban Thông Tin & Báo Chí trình bày cùng các bạn và gia đình trong một thông 
báo khác sau thông báo này. 
 
V)- WEBSITE ĐẠI HỘI XVI. 
 
Một website cho Đại Hội 16 đã được OC Tạ Quốc Quang thiết lập. Mọi tin tức sẽ được cập nhật thường 
xuyên để các bạn tiện theo dõi tiến trình tổ chức đại hội cùng các  tin tức  liên quan. Các bạn có thể đến 
thăm website này qua địa chỉ: 
 

http://www.dhocs2018.com 
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VII)- PHIẾU GHI TÊN THAM DỰ. 
 
Dưới đây, trong phần cuối của thông báo này, BTC xin gửi đến các bạn và gia đình mẫu “Phiếu Ghi 
Tên Tham Dự” để các bạn dùng trong việc ghi tên tham dự đại hội. BTC xin các bạn và gia đình cố 
gắng thu xếp để in ra, điền vào và gửi lại phiếu này cho BTC càng sớm càng tốt. 
 
Chi phiếu xin ghi trả cho: 
 

Thanh Lý - for OCS Reunion 
 
Chi phiếu cùng phiếu ghi tên tham dự xin gửi về: 
 

Lý Văn Thanh 
813 Texas Dr. 

Tifton, GA 31794 
 
 
Sau khi đã ghi tên và đóng tiền tham dự, vì bất cứ lý do gì mà các bạn phải hủy bỏ việc tham dự thì lệ 
phí ghi danh tham dự sẽ được hoàn trả lại cho các bạn nếu các bạn thông báo cho BTC biết quyết định 
hủy bỏ trước ngày 17 tháng 7 năm 2018. Tuy nhiên, những trường hợp đặc biệt, bất khả kháng, sẽ được 
xem xét riêng và không bị giới hạn thời gian. 
 
Một lần nữa, BTC tha thiết kêu gọi các bạn, các thân hữu, cùng gia đình mau mắn chuẩn bị, nhiệt tình 
tham gia và nhanh chóng ghi tên để BTC có đủ thì giờ thu xếp. 
 
Thân chào toàn thể các bạn, các thân hữu, cùng gia đình và hẹn sẽ cùng nhau gặp lại tại Atlanta vào mùa 
thu năm tới. 
 
Ban Tổ Chức Đại Hội 16 
Atlanta, 2018.     
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Phiếu Ghi Tên Tham Dự 

 
- Họ và Tên : ______________________________________________ Khóa : ________________ 

- Địa chỉ : ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

- Số điện thoại : _________________________________ E-mail : ____________________________ 

- Ngày giờ đến: _________________________________ Ngày giờ đi: _________________________ 

- Địa điểm cư ngụ trong thời gian tham dự đại hội: 

 - Khách sạn do BTC hợp đồng: ______ - Nhà thân nhân, bạn bè: ______ - Khách sạn khác: _____ 

- Số người và ngày tham dự: 

Ngày Số người lớn 
Số trẻ em 

(dưới 12 tuổi) 
Giá biểu 

(1 người lớn) 
Cộng 

Số người 
ăn chay 

Thứ Ba 
Ngày 11 Tháng 9 

  X $15.00   

Thứ Tư 
Ngày 12 Tháng 9 

  X $65.00   

Thứ Năm 
Ngày 13 Tháng 9 

  X $65.00   

Thứ Sáu 
Ngày 14 Tháng 9 

  X $120.00   

Thứ Bảy 
Ngày 15 Tháng 9 

  X $65.00   

Ủng hộ riêng cho Ban Tổ Chức   

Áo Lưu Niệm 
# Small: _____ # Medium: ____

x $20.00  
 

# Large: _____ # X-Large: ____  

Nón Lưu Niệm # Nón:    _____ 
- Nếu có mua áo:         x $10.00 
- Nếu không mua áo:   x $12.00 

  

Tổng Cộng   

 
- Chi phiếu xin ghi trả cho:     Thanh Lý - for OCS Reunion 
 
- Phiếu ghi tên và chi phiếu xin gửi về: Lý Văn Thanh 
      813 Texas Dr. 
      Tifton, GA 31794 


