
  
  

  

  
On Thursday, August 31, 2017, 11:48 AM, dat ngyen <datlan88@att.net> wrote: 

Xin thân báo để các bạn hay, chúng tôi đã may mắn thoát khỏi cơn bão Harvey không bị thiệt hại gì. Tuy 
nhiên đã bị nước bao vây hơn 5 ngày không đi đău được.Thặt hú vía. Xin mời các bạn, nếu rảnh, vào 
thăm website của chúng tôi. Thân ch́úc các bạn một cuối tuằn vui mạnh. Mến. Đạt 
  

On Sunday, August 27, 2017 4:13 PM, dat ngyen <datlan88@att.net> wrote: 
 

Xin thân mời các bạn vào thăm website nói trên vì đã có thêm vài "tiết mục" mới : 
    1-  Mục " Diễn Đàn" thêm 4 bài : 
            a - Marais et Dinosaures của bạn Dương Hồng Mô 
            b - Con Sư Tử đói...của bạn Nguyễn Cao Quyền 
            c - Appel contre le genocide au Viet Nam của bạn Đặng Phương Nghi 
            d - Enjoy the long run của bạn trẻ Nguyễn Trung Lương 
    2-  Mục " Sinh Hoạt " thêm một số ảnh mới : 
                  Các hình ảnh sau buổi họp 16-7-17 do các bạn Long, Tuyết-Anh, Hiếu và Đạt cung cấp 
    3-  Mục " Hình Ảnh " thêm 3 ảnh mới : 
            b - 1 ảnh lớp 1ere Moderne 1 và 2 năm 1949 do bạn Nguyễn Bảo Trị cung cấp 
            c -  2 ảnh lớp terminales 1951 - 52 
    4-  Tiết Mục " Tin Vui " trong Mục " Thông Tin" : 
                    Tin mừng về các bạn Nguyễn Tú Lan và A. Leland 
 
Thưa các bạn, 
Mời các bạn vui lòng bỏ chút thời giờ vào xem website của Hội chúng tôi và nếu có ý kiến hoặc tài liệu gì 
để bổ túc thêm vào website,xin vui lòng cho biết. Thành thật cám ơn các bạn trước. Ban điều hành 
website. 
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