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LỊCH SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
Trung tâm Magnolia Park Family Resource Center thuộc Thành phố 
Garden Grove giới thiệu các buổi thuyết trình miễn phí với chủ đề 
“Cha Mẹ Hạnh Phúc sẽ Nâng Cao Hạnh Phúc Con Cái “, được 
tổ chức vào các ngày Thứ Ba, 24 Tháng Chín, 1,8,15,22 và 29 
tháng Mười, 2013.  Các buổi thuyết trình sẽ được tổ chức từ 6:00 
đến 8:00 giờ chiều tại địa chỉ 11402 Magnolia Street, Garden Grove 
(góc đường Magnolia và Orangewood.) Các buổi thuyết trình sẽ 
được tổ chức từ 6:00 đến 8:00 giờ chiều tại địa chỉ 11402 Magnolia 
Street, Garden Grove (góc đường Magnolia và Orangewood.) Muốn 
biết thêm thông tin hoặc đăng ký cho lớp học, xin liên lạc về số 
(714) 530-7413 hoặc (714) 474-5706.

Thứ Tư, ngày 23 tháng 10, 2013 – 
Vietnam War Museum 
of America Foundation 
(Bảo Tàng Chiến Trang 

Việt Nam) tổ chức buổi chơi Golf được tổ chức 
năm thứ 1, sẽ được diễn ra tại Navy Golf 
Course, 5660 Orangewood thuộc Thành phố 
Cypress.  Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô 
Elainem@garden-grove.org hoặc website là 
www.vnwma.com.

Thứ Hai, ngày 11 tháng 11, 2013 – Ngày lễ Cựu Chiến Binh 
(Veteran’s Day), Thành phố đóng cửa nghĩ lễ.

Thứ Năm & Thứ Sáu, 28-29 tháng 11, 2013 – Lễ Tạ Ơn, Thành 
phố đóng cửa.

Lễ Hội Treo Đèn Giáng Sinh Hàng Năm – Thứ Ba, 3 tháng 12, 
2013 lúc 6:30 chiều – Xin mời cộng đồng tham dự lễ hội treo đèn 
truyền thống hàng năm để chào đón ngày lễ Giáng Sinh.  Buổi lễ sẽ 
có sự hiện diện của ông Thị trưởng cùng các Nghị viên Thành phố, 
và một chương trình văn nghệ và phần ăn nhẹ được bảo trợ bởi các 
cơ sở thương mại trong cộng đồng.

Để theo dõi những thông tin cập nhật bằng tiếng Việt, xin lên 
trang nhà tại địa chỉ:

http://www.ci.garden-grove.ca.us/?q=Vietnamese/frontpage

Mọi thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến, xin liên lạc:

Kristy Thai: Kelly Huynh:
(714) 741-5101 (714) 554-2478
kristyt@garden-grove.org kellyh@ggpd.org
Thành Phố Garden Grove Sở Cảnh Sát Garden Grove

Garden Grove đang tiến hành một dự án mới nhất 
của Thành phố, với chủ đề “Làm mới khu downtown” 
(Re:Imagine Downtown) và kêu gọi cộng đồng tham 
gia góp ý để xây dựng một trung tâm Thành phố 
Garden Grove phồn thịnh hơn. Được kéo dài trong 
sáu tháng, diễn đàn trực tuyến đặc biệt thiết kế để 
thu thập ý tưởng và góp ý của mọi người về chủ đề 
mới cho khu trung tâm downtown Thành phố.  Để 
biết thêm thông tin, xin truy cập trang http://www.
reimaginedowntowngg.com hoặc vào trang web của 
Thành phố tại www.ci.garden-grove.ca.us.



Chương trình ‘Food For Thought’
Thành phố Garden Grove và 
Garden Grove Community 
Foundation mời cộng đồng 
cùng tham gia vào chương 

trình ‘Food for Thought’ lần thứ 15, được tổ chức vào ngày 
Thứ Ba, 22 Tháng 10, từ 11:30 đến 1:00 trưa, tại khách sạn 
Marriott Suites, địa chỉ là 12015 Harbor Blvd, Garden Grove.  
Chương trình ‘Food for Thought’ nhằm 
tạo một nhịp cầu giữa người khách mời 
và những thương gia trong cộng đồng 
đến với thầy cô giáo và các em học sinh 
trong học khu. Đây là một chương trình 
có ý nghĩa để cộng đồng cùng tham dự. 
Học khu Garden Grove hy vọng các cơ 
sở kinh doanh, cá nhân, hội đoàn trong 
cộng đồng có thể bảo trợ các em học 
sinh tham gia trong hoạt động này. Giá 
vé ủng hộ hoặc bảo trợ cho một em học 
sinh tham dự là $25/người và xin gọi để 
đặt chỗ trước.

Hoạt động này được bảo trợ bởi Thành phố Garden Grove, 
Sở Vệ sinh Garden Grove và GKN Aerospace. Mọi chi tiết, 
xin liên lạc về số (714) 741-5280.

Chương trình 
Jack O’Lantern Jamboree

Chương trình Jack O’Lantern Jamboree 
dành cho các em thiếu nhi vui chơi trong 

dịp lễ Halloween sẽ được tổ chức vào ngày 
Thứ Sáu, 18/10 từ 5:30 chiều đến 8:30 tối. 

Giá vé để tham dự là $7/người (trẻ em dưới 2 tuổi miễn 
phí).  Vé sẽ được bán tại lầu 1 Thành phố Garden Grove 
từ ngày Thứ Hai, 7/10 đến Thứ Năm, ngày 17/10.  Để biết 
thêm chi tiết, xin liên lạc về Ban phục vụ cộng đồng tại số 
(714) 741-5200.

Bảo Trợ Những Đồ Trang Trí 
(Ornament) Treo Trên 

Cây Noel Nhân Mùa 
Giáng Sinh

Thành phố Garden Grove 
giới thiệu đến cộng đồng 
chương trình khắc tên 
gia đình, cơ sở thương 
mại lên những vật trang 
trí cây Noel (ornament) 
và treo lên cây Noel 
cộng đồng (góc đường 
Main và Euclid) trong 
suốt những ngày lễ 
cuối năm. 

 Những vật trang trí 
cây Noel hình tròn 
có kích thước 10’ 
x 10’ với bốn màu 
để lựa chọn là 
xanh dương, vàng, 
đỏ đậm, và xanh 
lá cây được bán 
với giá $25, được 
khắc lên tối đa 3 
dòng chữ, sẽ được 
treo lên ở cây Noel 
cộng đồng vào 

ngày lễ Treo Đèn hàng năm của Thành phố trong đêm Thứ 
Ba, 3 tháng 12, 2013. Những mẩu đơn để order có sẵn tại 
City hall của Thành phố, hoặc in online tại:

http://www.ci .garden-grove.ca.us/?q=commserv/
SponsorChristmasTreeOrnament

Xin gởi order và chi phiếu về trước ngày Thứ Hai, 4 tháng 
11, 2013.  Để biết thêm chi tiết, xin gọi về Ban Thông Tin 
Cộng đồng ở số (714) 741-5280.


