GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
PHIẾU GHI DANH
1. Ghi danh cho cựu Giáo Sư và cựu nhân viên hành chánh Trường Gia
Long:
Ban Tổ Chức sẽ gởi thư mời riêng đến tất cả cựu Giáo Sư và cựu nhân viên
hành chánh Trường Gia Long, dựa theo danh sách mà Ban Tổ Chức hiện có.
Tuy nhiên, thư có thể thất lạc và danh sách có thể thiếu sót. Vì vậy nếu quý
Thầy Cô không nhận được thư mời sau ngày 31 tháng 1 năm 2013 (hoặc các
chị cựu nữ sinh Gia Long tại địa phương biết quý Thầy Cô nào không nhận
được thư mời), xin liên lạc với Ban Tổ Chức qua e-mail
gialongnsw@yahoo.com.au
Cựu Giáo Sư, cựu nhân viên và người phối ngẫu sẽ được mời tham dự ba
ngày Đại Hội (20, 21, và 22 tháng 9, năm 2013) miễn lệ phí.
2. Cựu nữ sinh Gia Long ở hải ngoại và Úc Châu ghi danh tham dự Đại Hội
bằng cách nào?
Các chị có thể ghi danh với liên lạc địa phương hay trực tiếp với Ban Tổ
Chức. Xin điền phiếu ghi danh tham dự Đại Hội và theo chỉ dẫn trong phần
ghi danh trên website Đại Hội: www.dhgltgkyvi2013.org.au
3. Cựu nữ sinh Gia Long hiện cư ngụ tại Việt Nam và cần thư mời để xin
visa vào Úc phải ghi danh bằng cách nào?
- Quý chị chỉ nên ghi danh và trả tiền tham dự Đại Hội sau khi đã được visa
vào Úc.
- Xin liên lạc đại diện liên lạc Việt Nam,
Chị Trần Thị Mỹ Hạnh
Email: myhanh.tran2010@gmail.com
Điện thoại: 09-08-391-376
hoặc trực tiếp với Ban Tổ Chức qua email: gialongnsw@yahoo.com.au
để nhận thư mời.
-

Để Ban Tổ Chức có thể viết thư mời, xin cho biết các chi tiết sau:
 tên họ cựu nữ sinh
 ngày sinh
 địa chỉ nhà
 địa chỉ e-mail
 số điện thoại



-

khóa học Gia Long (ví dụ 62-69). Nếu không học hết 7 năm Gia
Long, xin cho biết 1 năm học và cấp lớp, ví dụ 1965: học đệ
Tam.
Ban Tổ Chức sẽ email thư mời đến cựu nữ sinh Gia Long tại Việt Nam.
Thư này hoàn toàn miễn phí.
Ban Tổ Chức cũng sẽ gởi danh sách cựu nữ sinh Gia Long đã được mời
dự Đại Hội đến tòa Tổng Lãnh Sự Úc tại Việt Nam để đối chiếu.
Hạn chót liên lạc với Ban Tổ Chức để nhận thư mời để xin visa vào Úc: 15
tháng 5, 2013.

4. Tại sao phải cần ghi khóa học trên phiếu ghi danh?
Danh sách cựu nữ sinh Gia Long tham dự Đại Hội sẽ được sắp theo khóa
học (ví dụ 66-73) để quý chị dễ dàng tìm nhau. Nếu không học hết khóa học 7
năm, xin ghi một năm học và cấp lớp, ví dụ năm 1965: học đệ Tam.
5. Hạn chót ghi danh và đóng tiền tham dự:
a. Quý vị cư ngụ tại hải ngoại: 15 tháng 6, 2013
b. Quý vị cư ngụ tại Việt Nam: 1 tháng 7, 2013 (Ban Tổ Chức gia hạn để
quý vị có thời giờ xin visa).

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1. Địa điểm, khách sạn và di chuyển: địa điểm tổ chức Tiền Đại Hội, Hậu Đại
Hội và nơi đưa đón các chuyến du lịch Hậu Đại Hội đều ở Bankstown. Vì thế,
khách sạn Travelodge Bankstown và Breakfree Bankstown International đều
rất thuận tiện cho việc di chuyển trong những ngày Đại Hội.
2. Thắc mắc về khách sạn và phương tiện di chuyển xin xem các mục liên hệ.
3. Tại sao trong ngày Chủ Nhật 22 tháng 9, 2013 có 2 chương trình?
- Hậu Đại Hội được tổ chức từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều với xe đưa đón
từ Bankstown đến vườn hoa Auburn, sau đó đến Cabramatta dạo phố và
ăn trưa, về lại Bankstown, chấm dứt trước 3 giờ chiều. Chương trình Hậu
Đại Hội hoàn toàn riêng biệt với tour A trong Phần 1 Chương Trình Du
Lịch (Sydney Harbour Cruise chiều cùng ngày).
- Tour A trong Phần 1 Chương Trình Du Lịch bắt đầu sau Hậu Đại Hội, xin
xem thêm chi tiết qua Chương Trình Du Lịch trên website Đại Hội:
www.dhgltgkyvi2013.org.au

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH
1. Phần 1, 2, và 3 của Chương Trình Du Lịch khác nhau thế nào?
Phần 1: đi về trong ngày từ Sydney, quý vị có thể chọn đi từng ngày một,
không cần phải theo hết 4 chuyến đi trong chương trình Phần 1.
Phần 2: 5 ngày 4 đêm bằng xe coach (Sydney đến Gold Coast, ở 4 đêm và
trở về Sydney). Nếu quý vị muốn đi máy bay khứ hồi Sydney – Gold Coast,
xin liên lạc Ban Du Lịch qua email: DHGLTG2013_DULICH@yahoo.com.au
Phần 3: ngày chót của Phần 2 cũng là ngày đầu của Phần 3 Chương Trình
Du Lch, và khởi hành tại Gold Coast. Nếu quý vị muốn khởi hành từ Sydney
xin liên lạc Ban Du Lịch qua email: DHGLTG2013_DULICH@yahoo.com.au
2. Nếu đã đóng tiền rồi nhưng hủy chuyến đi thì có được hoàn tiền lại
không?
Phần 1 Chương Trình Du Lịch: Nếu quý vị đổi ý không tham dự có thể
chuyển nhượng cho người khác, nhưng sẽ không được hoàn tiền lại.
Phần 2 Chương Trình Du Lịch: Nếu quý vị hủy chuyến đi sau khi trả tiền sẽ
không được hoàn tiền lại.
Phần 3 Chương Trình Du Lịch: Vì công ty du lịch phải mua vé máy bay, vé
tàu và xe lửa, một khi đã đóng tiền mà hủy bỏ chuyến đi, quý vị sẽ không
được chuyển nhượng hay hoàn tiền lại.
3. Du lịch New Zealand: Chương Trình Du Lịch Hậu Đại Hội không bao gồm
New Zealand, một quốc gia cách Sydney 3 giờ đường bay hay 3 ngày đường
biển. Nếu quý vị có thời gian sau Phần 3 của Chương Trình Du Lịch Hậu Đại
Hội và muốn viếng New Zealand, có thể có những chọn lựa sau đây:
1. Cruise New Zealand - 14 ngày - khởi hành Sydney 7 tháng 10 -2013
2. Các chuyến đi đường bộ theo chỉ dẫn của các website sau:
http://www.tourism.net.nz/
http://www.newzealand.com/au/
3. Công ty du lịch với tours đi đường bộ ở New Zealand: Travelmarvel:
Các chuyến du lịch New Zealand bằng đường bộ - Travelmarvel

Ban Du Lịch ĐHGLTG 2013 sẽ không đảm nhiệm các chuyến du lịch New
Zealand. Quý vị cần liên lạc công ty du lịch tại địa phương cư ngụ để biết
thêm chi tiết về du lịch New Zealand.
TRẢ TIỀN CHO ĐẠI HỘI VÀ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH
1. Thể lệ trả tiền tham dự Đại Hội và phần 1, 2 trong chương trình du lịch:
- Điền phiếu ghi danh và email các phiếu ghi danh về: gialongnsw@yahoo.com.au
- Ban Tổ Chức sẽ hồi báo với mã số (reference No)
- Để Ban Tổ Chức biết được ai đã trả tiền, quý vị cần ghi mã số (reference No)
và tên trưởng nhóm khi trả tiền cho:
Account name (tên tài khoản):
HỘI ÁI HỮU TRƯỜNG NỮ TRUNG HỌC GIA LONG, NSW, ÚC CHÂU
BSB: 062438
SWIFT CODE: CTBAAU2S
Account No (số tài khoản): 10218032
Mỗi lần chuyển tiền qua ngân hàng từ ngoại quốc vào Úc Châu, quý vị đều phải
tốn lệ phí ngân hàng. Để giảm lệ phí này, quý vị có thể:
- nhờ thân nhân hay thân hữu tại Úc Châu trả tiền dùm
- trả tiền cho các ngày Đại Hội và các chuyến du lịch chung một lần
- trả tiền chung nhóm (cùng với thân nhân hay thân hữu)
Ban Tổ Chức sẽ hồi đáp một khi đã nhận được tiền của quý vị.
Hạn chót trả tiền tham dự Đại Hội:
- Nếu cư ngụ ở hải ngoại: trước ngày 15 tháng 6 năm 2013.
- Nếu cư ngụ tại Việt Nam: 1 tháng 7 năm 2013 (Ban Tổ Chức gia hạn để quý vị
có thời gian xin visa).
2. Thể lệ trả tiền cho Phần 3 Chương Trình Du Lịch:
 Xin lưu ý Phần 3 của Chương Trình Du Lịch (Cairns từ 30 tháng 9 đến
3 tháng 10, 2013) chỉ được tổ chức nếu có trên 20 người tham dự
 Nếu muốn tham dự Phần 3, liên lạc Ban Du Lịch qua email:
DHGLTG2013_DULICH@yahoo.com.au và một khi đủ 20 người, Ban
Du Lịch sẽ liên lạc để quý vị trả tiền trực tiếp cho công ty du lịch
 Hạn chót ghi danh cho Phần 3 Chương Trình Du Lịch: 1 tháng 6, 2013
 Hạn chót trả tiền cho Phần 3 Chương Trình Du Lịch: 15 tháng 6, 2013.
Vì cần mua vé máy bay, quý vị trả tiền sớm sẽ mua được giá rẻ.

KHÁCH SẠN

1. Muốn hưởng giá phòng đặc biệt thì phải làm sao ?
Làm theo một trong hai cách sau:
a. Qua fax hay e-mail:
- Điền phiếu đặt phòng (Booking Form)
- Email hoặc Fax phiếu đặt phòng đến khách sạn như chỉ dẫn trong phần
hướng dẫn khách sạn.
b. Điện thoại đến khách sạn, dùng promotion code như trong phần hướng
dẫn khách sạn.
Số phòng của Travelodge Bankstown và Breakfree Bankstown International
đều có giới hạn. Ban Tổ Chức đã giữ một số phòng cho quý vị và quý vị cần
điền phiếu đặt phòng (Booking form) để có được các phòng này với giá đặc
biệt.
2. Hạn chót đặt phòng khách sạn là bao giờ?
Quý vị nên đặt phòng thật sớm cho các khách sạn ở Bankstown vì vị trí các
khách sạn này rất thuận tiện cho người đi dự Đại Hội trong khi số phòng có
giới hạn. Xin xem thêm phần hướng dẫn khách sạn về điều kiện đặt phòng.

