Báo cáo của

Tiếp tục duy trì, cải tiến và phát triển (1) Tổng hội Website,
(2) Facebook và (3) Mail Group, phương tiện kết nối liên lạc
giữa TH với các hội, chi hội CTSQ địa phương, cựu TSQ trong
và ngoài nước.
A- TỔNG HỘI Website, address: http://kbc4437.com
1. Tiếp tục phổ biến, cập nhật tin tức sinh hoạt, thông báo, tin
vui, tin buồn... nhanh chóng, đầy đủ, rộng rãi và chính xác.
2. Tiếp tục cải tiến trang Web Tổng hội cho thích hợp với đà
tiến triển của ngành điện toán để người vào truy cập dễ dàng
nhanh chóng hơn với điện thoại di động hay Tablet.
3. Hình ảnh “Ngày xưa”. Tiếp tục tìm kiếm, kêu gọi tham gia
đóng góp của tất cả cựu CTSQ vẫn còn lưu giữ những hình
ảnh “ngày xưa” về trường và bạn bè để upload lên trang Web.
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4. Đem lên “Online” tất cả những Bản tin sinh hoạt định kỳ
của nhiệm kỳ 19 và Đặc san Cựu Thiếu Sinh Quân xuân Ất Mùi
2015.
5. Cần sự hợp tác tích cực, tham gia, đóng góp và hỗ trợ của
Tổng hội, các hội địa phương và tất cả cựu TSQ về 2 phương
diện nhân sự và tài chánh trong việc duy trì và phát triển.
B- Facebook, nhóm Cựu TSQ-VNCH, web address: https://www.
facebook.com/groups/347425738631740/
Ngày nay việc truy cập hay xử dụng “Internet” ở quê nhà đã
phổ thông và dễ dàng hơn. Internet, mạng lưới kết nối toàn cầu
đã làm khoảng cách địa lý xa xôi giữa hai cá nhân không còn
ý nghĩa nữa. Sự thăm hỏi, trao đổi, chia sẻ, phổ biến những
thông tin cá nhân, gia đình hoặc xã hội đã thường xuyên xảy
ra qua “Internet” với tốc độ tính bằng giây. Nhận thức được sự
tiện lợi, dễ dàng và nhanh chóng nầy, nhóm cựu TSQ-VNCH
Facebook đã được hình thành kể từ năm 2013. Sau một thời
gian hoạt động nhóm đã và đang có những sinh hoạt cụ thể
như sau:
1. Thành viên: Có khoảng 215 cựu TSQ trong và ngoài nước
sinh hoạt.
2. Hơn 1000 hình ảnh, 50 video clips có nội dung về trường
xưa, cán bộ, thầy và bạn cũ đã được chia sẻ.
3. Khoảng hơn 50 bài tùy bút, thơ, văn liên quan đến tập
thể CTSQ-VNCH đã được post và lưu giữ trên “homepage”
của nhóm.
4. Qua mục nhắn tin, tìm bạn các cựu TSQ đã có dịp nhận
diện, kết nối lại những người bạn thân thất lạc từ lâu.
5. Chia sẻ, hỏi han, an ủi, giúp đỡ cập nhật về những tin tức,
gia cảnh của những người bạn và gia đình kém may mắn đang
gặp khó khăn cần hỏi han, an ủi và giúp đỡ.
6. Phụ giúp sự liên lạc giữa Tổng hội CTSQ-VNCH hải ngoại,
các hội và chi hội địa phương được nhanh chóng, rộng rãi và
dễ dàng hơn.
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C. Mail group, web address: https://groups.yahoo.com/neo/groups/
ctsq/info
1. Chủ trương. Là phương tiện chính để phổ biến nhanh
chóng, rộng rãi, hữu hiệu, không tốn kém những tin tức, kêu gọi
và báo cáo trong việc giúp đỡ anh em cựu TSQ kém may mắn
ở quê nhà.
2. Tiếp tục phát triển rộng rãi hơn nữa việc xử dụng mail
group trong tập thể cựu TSQ.
3. Tiếp tục thành lập danh sách nhóm (đã hoàn tất 25%).
Web address: http://kbc4437.com/blog/danh-sach. Cần sự hợp
tác tích cực của tất cả quý cựu TSQ trong việc cung cấp những
chi tiết căn bản như, số quân TSQ, ngày nhập, ra trường, địa
chỉ hiện tại.
4. Điều chỉnh và hoàn tất Nội Quy nhóm. Web address,
http://kbc4437.com/blog/noi-quy-e-mail-group
5. Điều chỉnh và hoàn tất biện pháp chế tài, Web address
http://kbc4437.com/blog/vi-pham-noi-quy-phuongthuc-hanhxu-va-bien-phap-che-tai-du-thao.
Đề nghị anh em khắp nơi ai đã gia nhập Mail Group, hoặc
Facebook của Tổng hội xin cổ động, phổ biến rộng rãi những
phương tiện sinh hoạt này đến các anh em cựu TSQ khác chưa
gia nhập biết, để thông tin liên lạc giữa anh em ta càng ngày
càng được hiệu quả hơn.
Cuối cùng, xin cám ơn tất cả quý Anh Em đã chỉ dẫn,
khuyến khích, gắn bó, hợp tác, ủng hộ và giúp đỡ để chúng tôi
làm tròn nhiệm vụ “thông tin liên lạc” mà Tổng hội nhiệm
kỳ19 đã giao phó.
Kính chúc tất cả an lành.
Thân Chào.
Ban Thông Tin Liên Lạc Nhiệm kỳ 19.
CTSQ Bùi Sơn Sq 3398.
aet3398@gmail.com.
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