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Lá Thư Ban Phụ Trách Số 111
Đây là Lá Thư thứ ba của Ban Phụ Trách Ái Hữu Công Chánh Năm Châu 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 3 Lá Thư vừa qua được hoàn mỹ. Chúng tôi cũng
cám ơn những ý kiến xây dựng của quí Thầy, các Ái Hữu Tiền Bối, các Ái Hữu
cùng Thân Hữu dành cho Lá Thư.
Lá Thư lần này chúng tôi đổi kiểu chữ Arial và cỡ chữ 12. Những năm trước đây,
Lá Thư đã dùng kiểu chữ Times New Roman ới cỡ chữ 12, à 2 Lá Thư ừa qua, chúng
tôi đã đổi cỡ chữ lớn 14 cho các AH/TH CC dễ xem. Nếu đổi sang như ậy, Lá Thư vẫn dễ
coi và sẽ giảm giấy được khoảng 15%. Xin quí AH/TH giúp chúng tôi ý kiến để làm
Lá Thư tốt đẹp hơn.
Chúng tôi xin lưu ý AH/TH là Lá Thư AHCC chỉ có một mục đích “Giữ Cho Còn
Có Nhau”, nên những bài viết về Tin Tức, Sinh Hoạt AHCC sẽ được ưu tiên, sau đó
chúng tôi sẽ xét đến lần lượt thứ tự sau: Kinh nghiệm trong nghề Công Chánh,
Những
niệm đ i sinh viên Công Chánh, hững
niệm hi phục vụ trong
ngành Công Chánh hi ở quốc nội cũng như hi ra hải ngoại, Những chuyến du
lịch, Nữ công gia chánh. Đặc biệt, trong những Lá Thư sau này, chúng tôi chỉ thấy
Tin Buồn mà không thấy Tin Vui. Vậy, xin quí AH/TH nếu có tin gì vui, xin gửi về
cho Lá Thư. Chúng tôi xin AH/TH gửi bài đừng quá dài, trên 10 trang, có thêm hình
ảnh à c ng xin đừng gửi ề những bài c tính cách gi đ nh riêng tư.
Ngoài ra, chúng tôi từ nay chỉ gửi Lá Thư đến những AH/TH CC đã hồi báo
nhận Lá Thư. Nếu quí AH/TH CC nào chưa có và muốn có Lá Thư, xin gửi Phiếu
Hồi Ý là muốn nhận Lá Thư về cho chúng tôi ngay.
Ban Phụ Trách xin chúc tất cả các Thầy, các AH Tiền Bối, cùng AH và TH
Công Chánh khắp nơi một mùa Xuân vui tươi, hỏe mạnh và hạnh phúc, một năm
mới K Hợi An Khang và May Mắn, Lá Thư AHCC mỗi ngày há hơn và trư ng
tồn….
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