TIN VUI
Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC xin thông báo
cùng toàn thể AH trong gia ñình Công Chánh những tin vui nhận ñược sau ñây:
•

Nhận ñược hồng thiệp của Anh Chị Trần ðức Thuần báo tin lễ thành hôn của Trưởng
nam David Trần ðức Thái Dương với Cô Tanya Bùi Thụy My, Trưởng nữ của Ông
Bà Bùi Quát, Irvine, California. Hôn lễ sẽ cử hành ngày 19-10-2013 tại Tustin,
California. AHCC xin chung vui và chúc mừng hai họ và mến chúc hai cháu ñược
trăm năm hạnh phúc.

•

3 cụ ông Mai Trọng Lý, Nguyễn Văn Luân và Nguyễn Thúc Minh trong BPT
LTAHCC ñã xuất sắc ñậu “Tối Ưu” phần thi viết cho kỳ thi “Renew Driver License”
tại California. Các cụ phát biểu: ðây có lẽ là cái bằng “lớn nhất” và “cần thiết” nhất
của các cụ. Mừng hơn cả lúc ñậu KSCC, EIT, PE…chỉ có thua lúc mới cưới vợ!
Cũng xin giải thích rõ, luật California bắt buộc các các cụ ông lẫn cụ bà ñến tuổi 70,
75, 80..phải thi viết lại ñể renew driver license khi license hết hạn. Vì thế có cụ hết
hạn ñúng lúc 70 tuổi phải thi lại ngay. Có những cụ “giỏi tính toán trước” khi lấy
bằng lái xe như cụ Nam và Văn, mãi tới năm 74 tuổi mới phải thi lại. Nếu thi rớt,
không có Driver License thì phiền lắm, nghĩa là….phải ở nhà ñuổi gà cho vợ. Còn
nếu cụ ông và cụ bà ñều thi rớt, thì chỉ còn nước ñuổi bắt nhau trong nhà như …
Adam và Eva.
Xin chúc mừng, chúc mừng.

Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC cùng toàn thể Ái Hữu Công Chánh xin chia
vui với các bạn.

