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Lá Thư Ban Phụ Trách Số 114 
Đây là Lá Thư thứ hai của Ban Phụ Trách Ái Hữu Công Chánh thực hiện. Ban Phụ 

Trách xin gửi đến tất cả các Ái Hữu và Thân Hữu lời chào đoàn kết và xây dựng Lá 

Thư Ái Hữu Công Chánh.  

 Ban Phụ Trách cám ơn tất cả Ái Hữu cùng Thân Hữu đã mở rộng cánh tay 

giúp bài vở và ngân khoản để cho 6 Lá Thư vừa qua được hoàn mỹ. Chúng tôi cũng 

cám ơn những ý kiến xây dựng của quí  Thầy Cô, các Ái Hữu Tiền Bối, các Ái Hữu 

cùng Thân Hữu dành cho Lá Thư. 

Sau Lá Thư này, BPT hết nhiệm kỳ làm tạm LT trong 1 năm. Để quí AHCC tuổi 

trẻ, có khả năng tiếp tay gánh “Vác Ngà Voi”, chúng tôi xin làm tạm thêm 1 năm 

nữa và thông báo cho toàn thể AHCC một lần nữa và là lần chót. Xin quí AHCC 

liên lạc với chúng tôi sớm để việc làm dễ dàng và tốt đẹp hơn. Sau LT AHCC số 116 

này, nếu không có AHCC trẻ nào nhận, LT sẽ tạm ngưng, một điều thật buồn lòng, 

xin các AH/TH CC thông cảm. 

Ngoài ra, chúng tôi từ nay chỉ gửi Lá Thư đến những AH/TH CC đã hồi báo 

nhận Lá Thư. Những AH đã thông báo cho chúng tôi 3 năm về trước và không có gì 

thay đổi và không có ý kiến gì, xin đừng gửi Phiếu Hồi Ý. Nếu quí AH/TH CC nào 

chưa có và muốn có Lá Thư, xin gửi Phiếu Hồi Ý là nhận Lá Thư về cho chúng tôi 

ngay. 

BPT cũng thấy là cỡ chữ 12 là tốt hơn, tiết kiệm hơn nên kể từ nay, LT sẽ luôn 

dùng kiểu chữ Arial và cỡ chữ 12 và trong Trang Mạng các bài sẽ zoom 125 để các 

AHCC già xem dễ dàng hơn. 

Một lần nữa, BPT cám ơn những AH đã chấp thuận lời yêu cầu và gửi bài về 

cho LT để LT mỗi ngày thêm thâm tình Ái Hữu và đa dạng hơn. Xin quí AH nào 

chưa đáp ứng lời yêu cầu, xin cố gắng gửi đôi dòng về cho LT để san sẻ với các AH 

khác. 

Ban Phụ Trách xin chúc tất cả các Thầy Cô, các AH Tiền Bối, cùng AH và TH Công 

Chánh khắp nơi một mùa Thu Đông vui tươi, khỏe mạnh và đầm ấm, Lá Thư          

AHCC mỗi ngày khá hơn và trường tồn…. 

Ban Phụ Trách Lá Thư Ái Hữu Công Chánh 


