Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH
Yahoo E-mail Groups
Đơn Xin Gia Nhập Nhóm
Tôi (họ và tên):
đã đọc và đồng ý tuân theo những gì ghi ra trong bản
"Những Điều Cần Biết Khi Gởi E-mail".
Xin Ban Điều Hành chấp nhận cho tôi vào sinh hoạt với nhóm.
E-mail address của tôi là:
Để chứng minh tôi là một cựu thiếu sinh quân QLVNCH, tôi xin
cung cấp những chi tiết sau đây:
1. Nhập trường thiếu sinh quân năm:
2. Số quân thiếu sinh quân:
3. Ra trường năm:

theo học khóa:

4. Tôi được sự giới thiệu của Ctq (họ và tên):
5. Bạn học cùng lớp với tôi:
Ctsq (họ và tên):
Ctsq (họ và tên):
Ctsq (họ và tên):
6. Hiện nay tôi (có )
hội:

hay (không có)

tham gia sinh hoạt với hội hay chi

(Ctsq địa phương Hải ngoại: quốc gia, tiểu bang, thành

phố. Quê nhà: Sài Gòn, Biên Hòa, miền Tây, miền Trung)
Làm tại

ngày

tháng

năm

Sau khi đã điền những chi tiết kể trên xin E-mail về hq231@yahoo.com

Những điều cần biết khi gởi e-mail






















01. E-mail address của nhóm: ctsq@yahoogroups.com
02. Vì lý do an ninh, đặc biệt các bạn và thân hữu của chúng ta còn kẹt lại ở quê
nhà, xin đừng tiết lộ địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại cũng như e-mail address.
03. Tôn trọng quyền tự do ngôn luận, E-mail gởi đi sẽ được post ngay.
04. Tối đa 2 e-mails thuộc loại linh tinh cho một ngày. E-mail thuộc loại linh tinh
là những e-mail có mục đích hay nội dung để giải trí, văn nghệ, y học, tin tức thời
tiết, thời sự. Nếu số lượng e-mail trong ngày đã quá nhiều, xin gởi những e-mail
thuộc loại linh tinh vào ngày khác
05. Tránh gởi những e-mail mang tính cách phỉ báng, bôi nhọ, đả kích, phê phán
hoặc nói xấu liên quan đến cá nhân, hội đoàn và những tổ chức chính trị hải
ngoại.
06. Xin đừng dùng những từ ngữ có nội dung không đứng đắn, đi ngược lại thuần
phong mỹ tục Việt Nam như văn tục, tục tằn, miệt thị, mạt sát, lăng mạ, chửi rủa,
hoặc xúc phạm đến bản thân hay các đoàn thể khác.
07. Tránh khởi xướng hay tranh luận những đề tài nhạy cảm liên quan đến Chính
trị, Tôn giáo hay những vấn đề không phù hợp với mục đích sinh hoạt của nhóm.
08. Xin đừng forward nhữmg hình ảnh, bài báo có nội dung hoang tưởng, không
đúng đắn và đi ngược lại thuần phong mỹ tục Việt Nam.
09. Xin đừng forward "any dumb joke e-mails", "chain letters" hay "virus
warnings".
10. Xin đừng forward những e-mail từ VN (trực tiếp hay gián tiếp). Xin gởi thẳng
về cho anh Tổng Hội Trưởng hay Ban Xã Hội để tìm cách lo liệu và phối hợp vì
như thế sẽ có hiệu quả và nhanh chóng hơn.
11. Với những e-mail dài, vui lòng gõ chữ Việt có dấu. Lý do: Không dấu gây khó
hiểu cho người nhận, ngại đọc email và phải cố suy nghĩ để đoán được ý của
người gởi.
12. Nếu dùng fonts chữ Việt, xin dùng Unicode Fonts như: Arial, Courier New,
Garamond, Georgia, Times New Roman, Verdana, Tahoma. Những Font nầy đã
có sẳn trong Microsoft Windows, MS Office hay Internet Explorer.
13. Muốn gõ Fonts chữ Việt, phải có Vietnamese Keyboard for Windows.
Download và hướng dẫn cách xử dụng ở: Unikey hay Vietkey
14. Liên lạc giữa cá nhân với nhau vui lòng đừng dùng e-mail address của nhóm.
15. Đóng góp ý kiến để cải tiến và xây dựng nhóm xin liên lạc Ban Điều Hành.
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TM/Ban Điều Hành Nhóm
Hoài Việt hoai_viet@comcast.net

