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CƠ QUAN ĐẠI DIỆN              ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ Đ  

CAO ĐÀI HẢI NGOẠI               (Cửu thập niên) 

______________                                TÒA THÁNH TÂY NINH 

 

Số: 19 /BĐH/TB/TT 
    

THÔNG BÁO 

V/v:  Tái phát hành Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại 

 

 

Kính gởi: Quý Chức Sắc, Chức việc Bàn Trị Sự phụ trách điều hành các Cơ sở Đạo, quý 

Đồng Đạo và quý Độc giả thân hữu. 

 

Trân trọng kính thông báo đến Quý Huynh Tỷ, Đệ Muội được rõ, 

Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại sau thời gian ngắn tạm gián đoạn vì lý do kỹ thuật, nay sẽ 

được tiếp phát hành (số 06 /năm 2015) dự kiến vào cuối năm 2015.  

Để đáp ứng nhu cầu phục vụ quý Đồng Đạo và quý độc giả, Bản Tin rất mong được sự tiếp 

tục hỗ trợ của quý cơ sở Đạo, quý Đồng Đạo và độc giả cùng sự hợp tác tận tình của quý Huynh 

Tỷ, Đệ Muội cộng tác viên trong việc gởi tin tức, bài vở kịp thời về cho Ban Biên Tập.  

Trong Bản Tin số 06 / năm 2015 kỳ nầy, tin tức bài vở chú trọng vào:  

- Tin các sinh hoạt Đạo sự, xin gởi kèm hình ảnh (xin chú trọng các ngày Đại lễ) 

- Bài viết cho Mục Diễn Đàn chú trọng vào chủ đề gìn giữ Chơn Truyền Tam Kỳ Phổ Độ, 

có tính khuyến tu hoặc liên quan tình hình Đạo sự hiện nay có nội dung không đi ra ngoài chủ 

trương đường lối chung của Cơ Quan. 

- Tài liệu Đạo sưu tầm do Hội Thánh ban hành trước năm 1975, truyền dạy về hành Đạo, 

tu học (các Thánh Lịnh, Đao Lịnh ...) để phổ biến cho toàn Đạo cùng nghiên cứu, học hỏi. 

- Các bài viết về kinh nghiệm hành Đạo tại địa phương. 

- Ký sự, thơ văn với các thể loại tùy chọn với chủ đề liên quan tu học hoặc khuyến tu. 

- . . v. . v. . . 

Các tin tức, bài vở xin vui lòng gởi về Ban Biên Tập chậm nhứt là ngày 19 tháng 11-2015.  

Riêng tin Đạo sự nhứt là về Đại Lễ Hạ Nguơn (Rằm tháng 10/ âl) xin tiếp gởi trước ngày 

07/12/2015 để Bản Tin kịp phát hành theo thời gian dự liệu.  

* Địa chỉ gởi:  

BAN BIÊN TẬP 

- Số 3267 Moreno Ave, San Jose, CA 95127 

- Phone: (408) 926-9186 ; (408) 324-4184  

- Email: caodai.haingoai@yahoo.com,  hoặc / info@coquandaidiencaodai.org 
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* Ghi chú: Nhu cầu về bản Tin xin liên lạc cùng địa chỉ trên. 

 

Thay mặt Ban Truyền Thông Cơ Quan, xin chân thành cảm tạ quý Chức Sắc, Chức Việc 

các cơ sở Đạo cùng quý Đồng Đạo và quý độc giả đã quan tâm yểm trợ cho Bản Tin trong thời 

gian qua và rất mong được sự tiếp tục hỗ trợ quý báu về các mặt của quý Huynh Tỷ, Đệ Muội để 

Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại có điều kiện thuận lợi phục vụ Đạo. 

 

Trân trọng kính thông báo, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kính gởi: 

- Nhị vị Hiền Huynh Phó Chủ Trưởng 

- Quý Thành viên Hội Đồng Đại Diện 

- Quý Cơ sở Thành viên và Ban Vụ trong Cơ Quan 

- Quý Văn Phòng Đại Diện Cơ Quan tại hải ngoại. 

 "để kính tường và phối hợp yểm trợ” 

* Đồng kính gởi: 

- Ban Tham Vấn Cơ Quan "để kính tường" 

* Hồ sơ - Lưu. 

 
 

 

 


