
LỊCH SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015 - 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, 23/10 từ 5:30 chiều đến 8:30 tối. Giá vé để tham dự 
là $8/người (trẻ em dưới 2 tuổi miễn phí).  Vé sẽ được bán tại 
lầu 1 Thành phố Garden Grove từ ngày Thứ Hai, 5/10 đến Thứ 
Năm, ngày 22/10.  Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc về Ban 
phục vụ cộng đồng tại số (714) 741-5200.

Thứ Ba, ngày 11 tháng 11, 2015 - Ngày lễ Cựu Chiến Binh 
(Veteran’s Day), Thành phố đóng cửa nghĩ lễ.

Thứ Năm & Thứ Sáu, ngày 26-27 tháng 11, 2015 - Lễ Tạ 
Ơn, Thành phố đóng cửa.

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015 - Lễ Hội Treo Đèn 
(Christmas Tree Lighting Celebration) truyền thống 
hàng năm để chào đón ngày lễ Christmas, cùng 
một chương trình văn nghệ với các món ăn nhẹ 
truyền thống và chụp hình lưu niệm cùng ông già 
Noen.  Để biết thêm chi tiết, xin gọi về Ban Thông 
Tin Cộng đồng ở số (714) 741-5280.

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015 - Lễ hội Winterfest tại 
Atlantis Play Center

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
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THÀNH PHỐ TỔ 
CHỨC SỰ KIỆN
 RE:IMAGINE 

GARDEN GROVE
TẠI KHU DOWNTOWN
Thành phố Garden Grove 
xin mời cộng đồng đến tham 
dự Sự kiện Re:Imagine 
Garden Grove, sẽ được tổ 
chức tại khu downtown vào 
ngày Chủ Nhật, 10 tháng 
10, 2015, từ 3:00 giờ trưa 
đến 10:00 giờ tối, trong 
phạm vi 3 miles trên tuyến 
đường Garden Grove.

Đường phố sẽ đóng hoàn toàn không có xe cộ lưu 
thông để cộng đồng và người dân có thể vui chơi, đi 
xe đạp, đi bộ, trượt patin và vui chơi miễn phí, sinh 
hoạt ngoài trời cũng như thưởng thức âm nhạc và ẩm 
thực các nước trên thế giới dọc theo những con đường.

Để biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng 
www.ggopenstreets.com





 ➤ Khi đi mua đồ thì trong bóp không nên để những 
giấy tờ cần thiết như thẻ an sinh xã hội, hộ chiếu, 
và tất cả những gì quan trọng, vì bóp là vật rất dễ 
dàng bị lấy mất.

 ➤ Khi quý vị đi ra khỏi xe hoặc đi bộ phải lên cẩn 
thận và lúc nào cũng phải lưu ý mọi người và mọi 
vật chung quanh.

Nếu quý vị thấy bất cứ điều gì khả nghi thì báo cáo cho 
Sở Cảnh Sát ngay lập tức. Số điện thoại khẩn cấp là 
911.  Nếu không có sự khẩn cấp thì liên lạc số (714) 
741-5704.

SỞ CỨU HỎA GARDEN GROVE CẢNH BÁO 
CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN

Sở Cứu Hoả đang có một 
cuộc vận động nhằm phổ 
biến thông tin tới các doanh 
nghiệp địa phương những 
phương thức đề phòng 
chống kiểm tra gian lận 
(fraud inspections).
Thanh tra viên sẽ luôn mặc 
đồng phục và đeo thẻ nhân 

viên của Sở Cứu Hỏa Garden Grove.
Thanh tra từ Sở Cửu Hỏa sẽ không 
bao giờ hỏi hoặc nhận bất kì lệ phí 
nào.
Để biết thêm thông tin, vui 
lòng xem tại trang mạng www.
gardengrovefire.org
Hoặc có thắc mắc, xin họi về Sở 
Cứu Hỏa tại (714) 741-5600.  Nếu 
cảm thấy bị đe dọa hoặc gặp nguy 
hiểm, xin gọi 911.

GARDEN GROVE BỔ NHIỆM 
QUẢN LÝ THÀNH PHỐ MỚI

Hội đồng Thành phố Garden Grove 
đã nhất trí bổ nhiệm ông Scott C. 
Stiles là người quản lý Thành phố 
(City Manager) mới sau một năm tìm 
kiếm trên toàn quốc. Ông Stiles, một 
cựu trợ lý quản lý Thành phố cho 

Thành phố Cincinnati, Ohio, chính thức bắt đầu vị trí 
City Manager của mình bắt đầu vào tháng Tám, 2015.
Là người sống ở Thành phố Cincinnati, ông Stiles đã có 
26 năm kinh nghiệm làm việc với Thành phố, công việc 
mới đây nhất của ông là trợ lý quản lý Thành phố trong 
8 năm qua. Trước đó, ông đã đảm nhận vài trò quản lý 
Thành phố tạm thời, phi tá Quản lý Thành phố, Quản lý 
bất động sản và trợ lý pháp lý của Thành phố.

An Toàn Cho Mùa Lễ

Vào những dịp lễ sắp tới, chúng ta ít khi để ý đến sự an 
toàn vì bận rộn mua sắm.  Những thời gian này 
cũng là mùa mà người phạm luật lợi dụng cơ 
hội để trộm cắp.  Để được an toàn khi 
quý vị ra khỏi nhà, xin lưu ý những 
điều sau đây:

 ➤ Đừng để đồ vật có giá trị ở 
trong xe, đồ nên để trong cốp 
xe trước khi quý vị lái xe ra đi.

 ➤ Đừng để máy chỉ 
đường (GPS), máy 
điện toán, hoặc những 
đồ điện tử ở trong xe.  
Hãy nhớ rút tất cả những dây 
điện của máy điện tử ra và cất 
đi để không ai có thể nhìn 
thấy được.


