
   Lá Thư Thụ Nhân 

From:     dh-tntg@googlegroups.com <dh-tntg@googlegroups.com> on behalf of Han Phan <hanphan@earthlink.net> 
Sent:     Monday, November 25, 2019 2:36 AM 
Subject: [dh-tntg] Danh sach tham du DH-TNTG 2020: As of November 24, 2019 

  

Kính thưa quý vị Giáo Sư, 

Quý anh chị và các bạn thân mến,  

  

Xin gửi đến tất cả danh sách Giáo Sư /cựu sinh viên VĐH Đà-Lạt đã ghi danh tham dự ĐH-TNTG 2020: http://dh-tntg2020.com/WideDisplay.html    
Danh sách theo nhóm hay phân khoa thì vào link này: http://www.dh-tntg2020.com/ChiaNhom.html 
Số TT cuối cùng là số 393 & 394, (anh Đan Đình Soạn – CTKD – K1 & cháu Như Ý - TNC từ Houston, Texas.)    

Các con số ghi danh đang có:     

  

Các anh chị đã đóng tiền rồi, thì cột “Đã đóng tiền $150” có để số tiền đã đóng. 

Sau khi đã đóng tiền qua Chase bank hoặc đã gửi check qua đường bưu-điện, xin gửi 1 email đến chị thủ-quỹ Tuyết-Mai: mainluom@gmail.com và cho 

biết đầy đủ tên họ, số TT, khoa, hay khóa. (Bởi vì dịch vụ nhà bank không có các chi tiết này.) 

  

Hiện nay, mẫu ghi danh đã có thể download từ website – cần ghi danh, xin điền vào mẫu ghi danh rồi gửi về hanphan@earthlink.net 
Ghi danh đã bắt đầu từ đầu tháng 8, 2019 - hạn chót ghi danh / khóa sổ sẽ là ngày Thứ Sáu 31 tháng 1, 2020. 

Mọi thông tin về ngảy họp nhóm, picnic, văn nghệ & gala ĐH-2020 – đều có thể xem lại từ trang website ĐH. 

  

Thay Mặt Ban Tổ Chức Đại Hội TNTG 2020 

Phan Trọng Hân – CTKD-K11 | Ban Liên Lạc và Ghi Danh 

Viber | Mobile: 713-269-0122 

Email: hanphan@earthlink.net 
Website Đại Hội TNTG 2020: http://www.dh-tntg2020.com/ 
 

  

**  Xin nhờ các anh chị đại diện các Phân Khoa và các khóa CTKD chuyển tiếp thông tin này về các khoa, các khóa của mình. **   
 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Danh sách các Giáo sư, Thầy Cô, Khoa Trưởng: 4  

Danh sách Ban CH – Y Tế: 1 

Danh sách trường CTXH-K1: 4  

Danh sách trường CTXH-K2: 3  

Danh sách trường CTXH-K3: 3  

Danh sách trường Khoa Học: 31  

Danh sách trường Văn Khoa: 13  

Danh sách trường CTKD-K1: 36  

Danh sách trường CTKD-K2: 11  

Danh sách trường CTKD-K3: 17    

Danh sách trường CTKD-K4: 7  

Danh sách trường CTKD-K5: 11  

Danh sách trường CTKD-K6: 22  

Danh sách trường CTKD-K7: 11  

Danh sách trường CTKD-K8: 35  

Danh sách trường CTKD-K9: 11  

Danh sách trường CTKD-K10: 22  

Danh sách trường CTKD-K11: 12  

Danh sách TNB, TNC, TH: 140      
   
. 
 
 

 

 


