
Cập Nhật Các Thông tin từ Garden Grove 

Bắt đầu từ tháng Năm, 2014, cư dân Garden Grove 
có thể cập nhật những tin tức bằng cách tải ứng dụng 
“Garden Grove” trên các loại smartphone hoặc tablet. 
Ứng dụng này sẽ giúp cư dân cập nhật những tin tức 
mới nhất từ Thành phố.

THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG 
TỪ THÀNH PHỐ
GARDEN GROVE

Summer 2014

LỊCH SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
Thứ Bảy, ngày 10 tháng Năm, 2014 - Ngày An Toàn Công Chúng 
(Public Safety Day) - được tổ chức từ 10:00 giờ sáng - 2:00 giờ trưa tại 
Garden Grove Station #1, địa chỉ là 11301 Acacia Parkway.

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014 - Lễ tưởng niệm tử sĩ hàng năm, tổ chức 
lần thứ 27, tưởng nhớ đến sự hy sinh của Trung Sĩ Myron L. Trapp, 
cảnh sát viên Andy Reese, cảnh sát viên Donald F. Reed, cảnh sát viên 
Michael Rainford và cảnh sát chỉ huy Howard Dallies.  Lễ tưởng niệm 
được tổ chức lúc 5:00 giờ chiều trước Sở Cảnh Sát Garden Grove, địa 
chỉ là 11301 Acacia Parkway, Garden Grove.

Strawberry Festival - Lễ hội Strawberry Festival hàng 
năm của Thành phố Garden Grove được tưng bừng tổ chức 
tại Village Green Park, bắt đầu vào ngày Thứ Sáu, 23 tháng 
5 tới Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014, địa chỉ là 12732 Main 
Street, góc đường Euclid và Main.

Thứ Hai, ngày 9 tháng 6, 2014 - Chương trình “41st Anniversary 
of the Garden Grove Pride Awards Ceremony”, vào lúc 6:00 p.m., tại 
phòng Community Meeting Center (CMC), địa chỉ là 11300 Stanford 
Avenue, CA 92840.

Thứ Sáu, ngày 4 tháng 7, 2014 - Lễ Độc Lập (Independence Day), 
City Hall và các Trung tâm phục vụ cộng đồng sẽ đóng cửa.  Sở Cảnh 
Sát Garden Grove đưa thông báo cấm đốt pháo lậu trong dịp này, nếu 
không sẽ phạt tới $1,000 mỗi trường hợp.

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/Vietnamese

Mọi thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến, xin liên lạc:
Kristy Thai Kelly Huynh
Thành Phố Garden Grove Sở Cảnh Sát Garden Grove
(714) 741-5101 (714) 554-2478
kristyt@ci.garden-grove.ca.us kellyh@ci.garden-grove.ca.us

BUY IN GARDEN GROVE
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WITH GARDEN GROVE!



Dự Án Xây Dựng Great Wolf Lodge Resort
Sẽ Khởi Công Trong Tháng 5, 2014

Thành phố Garden Grove rất 
vui mừng thông báo bắt đầu 
dự án xây dựng khu Great 
Wolf Lodge Resort là một khu 
nghỉ mát vừa có khách sạn, 
vừa là công viên nước (indoor 
Water Park Hotel) trên đường 
Harbor, cuối phía Nam khu 
vực Grove Resort District của 
Thành phố.

Dự án khởi công chính thức được lên kế 
hoạch trong tháng Năm, 2014. Thời gian 
xây dựng khoảng 18 tháng. Khách sạn 
sẽ bao gồm 600 phòng, khoảng 100,000 
sqft trong khuôn viên indoor, và khoảng 
18,000 sqft không gian bán lẻ (retail 
space). Chi phí dự án ước tính là $280 
triệu. Tổng ước tính mang về cho Thành 
phố từ dự án này là $8 triệu hàng năm. 
Ngoài ra, dự án sẽ tạo ra hơn 750 việc làm.

Ban Hội đồng Thành phố đã đồng ý giao dự án này cho nhà 
thầu McWhinney đảm nhận. Công ty McWhinney đã thành 
công với những dự án lớn, Thành phố tin tưởng khả năng 
của họ để mang đến một khu du lịch mới đầy hứa hẹn cho 
nền kinh tế Garden Grove.

Tham gia chương trình ‘The 
Voice of Garden Grove’ để có 
cơ hội thắng $500 tiền mặt và 
$500 cho ban nhạc của trường.
Để biết thêm chi tiết, xin liên 
lạc www.ggcf.com hoặc email 
về thevoice@garden-grove.org, 
https://www.facebook.com/
ggcf.1998

Đánh Cắp Lý Lịch Cá Nhân 
Identity theft là một loại vi phạm đang gia tăng, nhiều nạn 
nhân không biết lý lịch của họ bị mất cắp cho đến khi thư 
đòi nợ gởi đến tận nhà hoặc là thẻ tín dụng của họ bị từ 
chối. Bất cứ ai có thông tin lý lịch cá nhân của quý vị đều có 
thể xin mở thẻ tín dụng dưới tên quý vị. Cho nên, điều quan 
trọng là quý vị cần phải bảo vệ tin tức cá nhân của mình và 
phải thận trọng khi ai yêu cầu những chi tiết này.
Đây là ba trung tâm báo cáo về credit (tín dụng)
 Equifax
 https://www.econsumer.equifax.com/consumer/
 Experian Information Systems
 http://www.experian.com/yourcredit/index.html
 TransUnion
 http://www.transunion.com/
 www.annualcreditreport.com
Mỗi người có quyền xin một credit 
report trong năm. Nên theo dõi 
credit của mình để biết có những 
trương mục gì mở mà không có sự 
đồng ý của mình. Nếu quý vị thấy 
trương mục giả mạo, hãy gọi cho sở 
cảnh sát trong vùng càng sớm càng 
tốt. Đồng thời cũng nên cho trung tâm của thẻ đó biết và 
liên lạc với ba trung tâm tín dụng để báo cáo ngay. Họ có 
thể bỏ một dấu hiệu cảnh báo trên trương mục của quý vị 
để dễ dàng thông báo nếu như có ai cố tình mở một trương 
mục dưới tên quý vị.
Sau đây là những cách quý vị có thể ngăn ngừa Identity 
Theft (đánh cắp lý lịch cá nhân)

 ➤ Đừng bao giờ đưa những chi tiết liên quan đến mình 
qua điện thoại

 ➤ Đừng bao giờ mang theo thẻ an sinh xã hội, giấy khai 
sanh, v.v

 ➤ Lấy vô tất cả các thư từ từ thùng thư - bỏ những thư 
gởi đi trong thùng thư ở bưu điện

 ➤ Xé bỏ tất cả các thư từ có chi tiết cá nhân, bao gồm 
biên lai bệnh viện

Nếu có thắc mắc, xin gọi Kelly Huynh tại số (714) 554-2478.


