
LỊCH SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
Vietnam War Museum of 
America Foundation hân 
hạnh giới thiệu buổi thuyết 
trình với cựu quân nhân Frans 
Vandenbroek, ông từng là một 
cựu chiến binh tham gia trong 

trận chiến Việt Nam.  Buổi thuyết trình sẽ diễn ra vào ngày 
Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012, lúc 6:00 đến 7:00 giờ chiều tại 
Courtyard Center, địa chỉ là 12732 Main Street.  Xin gọi về Ban 
liên lạc cộng đồng tại (714) 741-5280 để ghi danh tham dự.

Thứ Hai, ngày 12 tháng 11, 2012 - Ngày lễ Cựu Chiến Binh 
(Veteran’s Day), Thành phố đóng cửa nghĩ lễ

Thứ Năm & Thứ Sáu, 22-23 tháng 11, 2012 - Lễ Tạ Ơn, 
Thành phố đóng cửa

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012 - Lễ hội 
Winterfest tại Atlantis Play Center

Lễ Hội Treo Đèn Giáng Sinh Hàng Năm - 
Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012 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.

Lịch nghĩ cuối năm của Thành phố - Thành phố sẽ đóng cửa City 
Hall nghĩ lễ Giáng Sinh và New Year bắt đầu từ ngày Thứ Sáu 
21/12/2012 đến hết ngày 1/1/2013.

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

Bảo trợ những vật trang
trí cây Noel nhân mùa Giáng Sinh

 Đây là năm đầu tiên 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 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, 4 
tháng 12, 2012.  Để biết thêm chi tiết, 
xin gọi về Ban Thông Tin Cộng đồng ở 

số (714) 741-5280.
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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.  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 cá nhân 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 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 tất cả các thư 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 
nhận bệnh viện.

Nếu quý vị có thắc mắc, xin gọi Kelly Huynh tại số 
(714) 554-2478.
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Luật Thuế Cho Trú Khách Khi Lưu 
Trú Tại Khách Sạn
Cư dân tại Thành phố Garden Grove sẽ có 
cơ hội để bầu cho một điều luật mới trong 
cuộc Tổng tuyển cử vào tháng 11 sắp tới. 
Điều luật Measure Y nêu ra sẽ tăng 1.5% 
tiền thuế cho những khách du lịch, những 
trú khách tới lưu trú trong những khách 
sạn tại Thành phố Garden Grove.

Trên lá phiếu sẽ được viết là, “Thành phố có nên sửa đổi pháp 
lệnh để tăng Thuế Cho Trú Khách Khi Lưu Trú Tại Khách Sạn 
trong Garden Grove từ 13% đến 14.5% (tăng 1.5%) để có 
thể giúp bảo trì những phục vụ tổng quát trong cộng đồng như 
cảnh sát và phòng cháy chữa cháy, bảo trì đường xá, cũng 
như những phục vụ về công viên và giải trí.” 

Sự tăng thuế này chỉ áp dụng cho những khách du lịch, du 
khách tới ở tại những khách sạn thuộc khu vực Garden Grove 
chứ không ảnh hưởng đến người đóng thuế.

Để biết thêm chi tiết, xin mời coi trên trang mạng tại:
http://www.ci.garden-grove.ca.us/

?q=HotelVisitorsTax

Mayor’s Prayer Breakfast
Buổi tiệc “Ăn Sáng Cầu nguyện của ông 
Thị Trưởng (Mayor’s Prayer Breakfast) sẽ 
được diễn ra vào ngày Thứ Năm, 15/11 
tại Community Meeting Center, địa chỉ là 
11300 Stanford Ave, Garden Grove từ 7:00 
giờ sáng đến 9:00 giờ.  Nhân dịp này, ông 
Thị Trưởng sẽ trao giải Community Spirit 
Award cho hội Kiwanis tại Garden Grove.  
Giá vé để tham dự là $30/người.  Để biết thêm chi tiết, xin 
liên lạc về Ban Liên lạc cộng đồng tại (714) 741-5280.

Đánh Cắp Lý Lịch Cá Nhân
Identity theft là một loại vi phạm đang gia tăng, nhiểu nạn 
nhân không biết là lý lịch của họ bị mất cắp cho đến khi thư 
đòi nợ gởi đến tận nhà hoặc thẻ tín dụng của họ bị từ chối.  
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của quý vị để dễ dàng thông báo nếu như có ai cố 
tình mở một trương mục dưới tên quý vị.


