
 

THÔNG BÁO  
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH HỘI 
AH/CHS/PCT/ĐN 
 
Ngày 01 tháng 07 năm 2012 là ngày đai hội toàn thế giới lần thứ hai của Hội 
CHS/PCT/ĐN, đồng thời, cũng là lễ kỷ niện 60 năm ngày thành lập trường PCT/ĐN.  
Vào dịp này Hội AH/CHS/PCT sẽ phát hành một đặc san kỷ niệm.  
1) Ban biên tập của đặc san gồm có: Trần Gia Phụng, Phan Nhật Nam, Đỗ Thái Nhiên và 
Nguyễn Đăng Nam. 
2) Trưởng Ban Biên Tập là Trần Gia Phụng (cựu HS, cựu GS/PCT). 
3) Những ngày tới anh Trần Gia Phụng sẽ có thư thông báo về nội dung tờ đặc san và thể 
thức chuyển bài vở cho ban biên tập. 
 
Kính mong CHS và CGS/PCT hổ trợ anh Trần Gia Phung bằng cách đóng góp ý kiến và 
sáng tác phẩm đúng chủ đề và đúng hạn kỳ ngõ hầu Đặc San PCT 60 năm được hoàn tất 
tốt đẹp. 
 

Hôi Trưởng Hội AH/CHS/PCT 
Nguyễn Phương Minh 

 

THƯ MỜI  
VIẾT BÀI CHO ĐẶC SAN  
PHAN CHÂU TRINH NĂM 2012 
 
Kính gởi Quý vị Cựu giáo sư Trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng, 
Kính gởi anh chị em Cựu học sinh Trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng, 
Kính gởi thân hữu Trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng 
 
Nhân Đại hội toàn thế giới lần thứ hai của Hội Cựu Học Sinh Trường Phan Châu Trinh 
Đà Nẵng, đồng thời cũng là Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Phan Châu Trinh 
Đà Nẵng (1952-2012) tổ chức vào ngày 1-7-2012 tại Nam California, Hội Ái Hữu Cựu 
Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng Nam California sẽ ấn hành một Đặc san kỷ niệm 
ngày hội nầy. 
 
Chúng tôi xin kính mời quý vị cựu giáo sư, anh chị em cựu học sinh trường Phan Châu 
Trinh và quý vị than hữu, tham gia viết bài, đóng góp cho Đặc san năm nay được phong 
phú, từ những kỷ niệm thân thương thời còn ngồi ghế nhà trường, cho đến những ngày 
tháng ra đi khắp bốn phương trời trong 60 năm qua. 



 
Đề tài tự do về chính trị, kinh tế, văn hóa, văn chương, nói lên tinh thần và tình cảm của 
những người đã từng cùng xuất thân từ ngôi trường mang tên chí sĩ Phan Châu Trinh. 
Thể loại tùy ý: nghiên cứu, truyện ngắn, tùy bút, thơ nhạc, hình ảnh thời còn đi học. Xin 
tránh đụng chạm hay chỉ trích cá nhân. 
 
Thời hạn chót để gởi bài là 01-05-2012. Xin gởi về địa chỉ e-mail: 
 
dothainhien@yahoo.com 
nguyendangnam@yahoo.com 
phannhatnam9943@gmail.com 
phungtrangia@yahoo.com 
 
Trước thềm năm mới, Hội AHCHSPCTĐN và Ban Biên tập Đặc san Kỷ niệm xin kính 
chúc tất cả quý vị cựu giáo sư, anh chị em cựu học sinh Phan Châu Trinh và quý vị thân 
hữu cùng gia đình luôn luôn an vui và hạnh phúc. Chúng tôi kính mong được tất cả quý 
vị tiếp tay để đặc san được đặc sắc, xứng đáng với ngôi trường thân yêu của chúng ta. 
 
Trân trọng, 
BAN BIÊN TẬP 
Đỗ Thái Nhiên 
Nguyễn Đăng Nam 
Phan Nhật Nam 
Trần Gia Phụng 
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