
LỊCH SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
Thứ Sáu - Chủ Nhật, ngày 8-10 tháng 2, 2013 - Hội Chợ Tết 
Sinh Viên hàng năm tại Garden Grove Park (bên cạnh trường 
trung học Bolsa Grande), chào mừng Xuân Quý Tỵ 2013, với chủ 
đề “Xuân Quê Hương.”

Thứ Hai, ngày 18 tháng 2, 2013 - President’s Day (Ngày lễ 
Tổng thống), City Hall đóng cửa.

Thứ Năm, ngày 21 tháng 3, 2013 - Bảo 
Tàng Chiến Tranh Việt Nam mời tham dự 
thuyết trình miễn phí nhằm tạo điều kiện 
phổ biến những thông tin, hình ảnh đến với 

mọi người về cuộc chiến tranh Việt Nam. Buổi thuyết trình do 
ông Jose Ramos trình bày, được tổ chức vào ngày Thứ Năm, 21 
tháng 3, 2013, từ 6:00 đến 7:00 giờ chiều, địa điểm là Courtyard 
Center, 12732 Main Street, Garden Grove.

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3, 2013 - Chương trình 
“Eggs-Cavation” dành cho các em thiếu nhi vui chơi 
nhân dịp lễ Phục sinh từ 11:00 giờ đến 2:00 giờ 
trưa tại trung tâm Atlantis Play Center thuộc Thành phố Garden 
Grove. Để biết thêm chi tiết, vui lòng gọi về Ban Liên lạc cộng 
đồng ở số điện thoại (714) 741-5200.

Thành phố Garden Grove giới thiệu đến cộng đồng 
chương trình ‘Buy in Garden Grove - BIGG’ để 
thúc đẩy kinh doanh của các cơ sở thương mại trong 
vùng. Trên trang mạng của Thành phố, các cơ sở 

tham gia BIGG đưa ra những giảm giá đặc biệt/
coupons đến cư dân trong cộng đồng. Chương trình này cũng được 
quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, báo chí, 
TV, cũng như trên các bảng hiệu treo nhiều nơi trong Thành phố.

Để biết thêm chi tiết, xin lên website Thành phố Garden Grove 
ở địa chỉ www.ci.garden-grove.ca.us, kiếm chữ “Buy in 
Garden Grove.”

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

Trung tâm Atlantis Play Center sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 50 
năm ngày thành lập trung tâm vào ngày Thứ Bảy, 15 
tháng 6, 2013. Trong năm 2010, Atlantis Play Center đã 
được bình chọn là “Best Playground” bởi độc giả của báo 
Orange County Register. Những năm vừa qua, trung tâm 
đã mang nhiều chương trình và hoạt động vui chơi đến 
cho cộng đồng.

Để biết thêm giờ mở cửa cũng như hoạt động của trung 
tâm trong những ngày tháng tới, xin liên lạc (714) 741-
5360, hoặc ở địa chỉ 13630 Atlantis Way, Garden Grove, 
CA 92844.
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Trung tâm Atlantis Play Center sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 50 

Thành phố Garden Grove giới thiệu đến cộng đồng 



nhập vào xe lấy đồ, hoặc giựt xách tay khi quý vị đang 
lúc bối rối.

Đừng mang hóa đơn (check) tới ngân hàng để rút tiền 
khi quý vị không rõ người trả cho mình. Hóa đơn có thể 
là giả.

Luôn luôn giữ ví/bóp bên mình. Đừng để trong xe hoặc 
những xe đẩy đi chợ (shopping cart)

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

THÔNG TIN VỀ HỘI CHỢ TẾT
Hội Chợ Tết Sinh Viên sẽ được tổ chức 
vào Thứ Sáu, ngày 8 tháng 2, 2013 
đến Chủ Nhật, ngày 10 tháng 2 tại 
Garden Grove Park. Xin cẩn thận khi 
lái xe xung quanh khu vực này và lưu 
ý những điều sau đây:

Giữ luật lệ giao thông và hướng dẫn 
của những Cảnh Sát Giao Thông.
Chỉ nên dừng xe ở những nơi chỉ định để không cản trở 
lưu thông.
Không đậu xe tại những chỗ chỉ được đậu tạm thời 
(temporary parking zones)
Khi băng qua đường phải đi theo dấu hiệu chỉ định.
Lái xe cẩn thận hơn vì có rất nhiều trẻ em xung quanh 
khu vực này.
Xin dùng nghế ngồi cho em bé đúng theo tiêu chuẩn.

Đây là hai địa điểm có xe để đưa đón quý vị tới Hội chợ Tết:

Westminster Civic Center La Quinta High School
8200 Westminster Blvd. 10372 McFadden Ave.
Westminster, CA 92683 Westminster, CA 92683

Xe đưa đón vào Thứ Bảy từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm và 
Chủ Nhật từ 10 giờ sáng đến 9 giờ đêm.
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CẤM ĐỐT PHÁO TRÁI PHÉP VÀ CỜ 
BẠC Ở NƠI CÔNG CỘNG

Trong không khí của Tết Nguyên Đán, Sở 
Cảnh Sát Thành Phố Garden Grove muốn 
nhắc nhở cộng đồng không sử dụng, đốt 
pháo trái phép cũng như cờ bạc dưới 
mọi hình thức.

Hội Đồng Thành Phố đã thông qua một 
đạo luật vào tháng 3, 2007 là sẽ phạt tới 

$1,000 cho mỗi trường hợp liên quan đến việc sử dụng bất hợp 
pháp những pháo nào không được kiểm nhận bởi Tiểu Bang 
(Điều GGMC 1.22.010(e) Luật Thành Phố Garden Grove.) Chỉ 
được đốt pháo nếu có giấy phép do Thành phố cấp.

Cờ bạc giải trí cũng là một nét văn hóa ngày Tết, như chơi 
đánh bài, bầu cua, cá ngựa. Xin lưu ý: Cờ bạc dưới bất cứ 
hình thức nào ở những nơi công cộng là bất hợp pháp (Điều 
GGMC 8.20.010.) Vì vậy, quý vị không nên tham dự những 
cuộc đỏ đen ngoài đường. 

Chúc cộng đồng một năm mới an khang, thịnh vượng và 
nhiều may mắn.

NHỮNG ĐIỀU NÊN LƯU Ý TRONG DỊP TẾT
Vào dịp Tết, chúng ta thường 
ra đường nhiều hơn để mua 
sắm bánh trái, hoa quả, hoặc 
tới lui viếng thăm thân nhân 
và bạn bè. Hơn nữa, quý 
vị sẽ đến ngân hàng để rút 
thêm tiền mặt thường xuyên 
hơn. Nhằm để được an toàn 
khi quý vị ra khỏi nhà, xin 
lưu ý những điều sau đây:

KHÔNG nên vào ngân hàng rút tiền mặt, sau đó cất tiền 
trong xe rồi bỏ đi làm chuyện khác.

Nếu bánh xe bỗng nhiên bị xẹp/bể bánh sau khi quý vị đi 
rút tiền ra, xin lưu ý đây thường là cách để kể gian đột 
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Hội Chợ Tết Sinh Viên sẽ được tổ chức 
vào Thứ Sáu, ngày 8 tháng 2, 2013 

Giữ luật lệ giao thông và hướng dẫn 


