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       Paris, ngày 14 tháng 5 năm 2021 
 

        Kính thưa quý Giáo sư, 

        Quý vị thân hữu, 

        Các bạn thân mến, 

 

TIN TỨC CẬP NHẬT ĐẠI HỘI GIA LONG THẾ GIỚI KỲ X PARIS. 

 

Hiện nay khắp nơi trên thế giới đang ráo riết chích ngừa nạn dịch Covid 19. 

Mong sao tái lập lại dần dần đời sống bình thường trong hoàn cầu. 

Nước Pháp đang từng bước ngắn và thận trọng kể từ ngày 3 tháng 5 đến 30 tháng 

6 mở rộng tự do hơn, tiến dần đến bãi bỏ phong tỏa, hy vọng sau ngày 30 tháng 6 

năm 2021 được trở lại như ngày trước. 

Hội Ái Hữu Gia Long Paris đang chờ mọi diễn tiến trong năm 2021. 

Sang năm 2022, hội có thể ấn định mọi thủ tục, ngày giờ, nơi chốn tổ chức vào năm 

2023 và gửi thư mời đến Thầy Cô, Thân hữu và các bạn. 

 

Nạn dịch Covid 19 đã xáo trộn và đình trệ mọi tổ chức hội họp trên thế giới, nhưng 

hội Ái Hữu Gia Long Paris vẫn giữ vững tinh thần, luôn luôn lo lắng việc tổ chức Đại 

Hội thật an toàn để Thầy Cô và các bạn tham dự đông vui, yên lành. 

Ban Tổ Chức mong ước dự định như sau : 

- Năm 2021, chờ đợi đời sống trở lại bình thường ở Pháp. Các khách sạn, nhà 

hàng, tổ chức du lịch, giao thông quốc tế hoạt động trở lại. 

- Năm 2022, chọn ngày giờ và nơi chốn, thủ tục, thư mời tham dự hội ngộ vào 

năm 2023. 

- Năm 2023, Gia Long Thế Giới Kỳ X Paris gặp gỡ nhau. 

Tuy nạn dịch Covid 19 kéo dài, thiên hình vạn trạng làm ngăn trở cuộc sống toàn 

cầu với bao diễn tiến không thể nào lường được  nhưng lòng mong chờ hội ngộ luôn 

luôn hân hoan hăng hái để đón mừng Thầy Cô và các bạn càng thêm tha thiết đậm 

đà. 

Ban tổ Chức sẽ luôn luôn có thư cập nhật đến Thầy Cô và các bạn. 

   “Gia Long mãi mãi còn đây”. 

Kính chúc Thầy Cô,  

Quý vị thân hữu, 

Thân mến chúc các bạn, 

Dồi dào sức khỏe, vui vẻ, bình an. 

 

Thay mặt Ban Tổ Chức Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ X Paris 

Phan thị Thu Thủy, Hội trưởng. 
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