HỘI ÁI-HỮU TRÀ-VINH
9242 Bolsa Ave. Suite B Westminster CA 92683 Tel. (714)895-7080
Website : www. Aihuutravinh.com và Travinhhaingoai.com

THÔNG BÁO

TỔ-CHỨC HỌP MẶT HÈ 2011
Kính thưa quý đồng hương và thân-hữu,
Nhằm tạo cơ-hội cho đồng hương Trà-Vinh gặp gỡ, hàn huyên cũng như các con em có một
ngày vui chơi, giải trí ngoài trời trong dịp nghỉ Hè. Hội Ái-Hữu Trà-Vinh sẽ tổ-chức Ngày Họp
Mặt Picnic Hè 2011 tại:
Địa điểm:
GARDEN GROVE PARK
9301 Westminster Ave Garden Grove CA 92844
Góc đường Westminster & Bushard.
(Chỗ Sinh Viên Tổ Chức Hội Chợ Tết hằng năm)
Ngày Giờ:
10 giờ sáng Chủ Nhựt 17-7-2011
Chương trình gồm:
∙ Ẩm-thực: Dưới hình thức Pot-Luck (mỗi gia đình cùng góp thức ăn). Món ăn nào đặc-biệt
nhất sẽ được chấm giải. Để cuộc thi đua thêm phần hào hứng, Ban Tổ Chức kêu goị đồng hương
mang theo thức ăn dự thi càng nhiều tốt. Riêng những đồng hương nào không tiện mang thức ăn
tới, ban tổ-chức cũng có sẵn một số thức ăn căn bản như bún nước lèo, thịt heo quay, xôi,bánh
mặn và pizza, chips (cho các con em).
∙ Các trò vui chơi: Như… vũ cầu, bóng chuyền, cờ tướng ,văn nghệ , có tính cách vui chơi.
Ngoài ra còn có các cuộc thi đấu có giải thưởng như: Thi nhảy bao, thi đố vui địa danh Trà-Vinh,
thi chọn món ăn thích nhứt...
∙ Phát Giải Khuyến Học: Cho con em đạt thành-tích xuất-sắc tại học đường trườmg Mỹ và học
giỏi trường Việt ngữ trong niên khoá 2010-2011 có giấy Ban Khen của nhà trường xác nhận. Hồ
sơ gởi về cho hội trước ngày 30/6/2011.
Hội Ái-Hữu Trà-Vinh thân mời tất cả đồng hương và thân-hữu đưa con em đến chung vui thamdự. Các đóng góp ý-kiến, tặng vật ủng hộ cũng như ghi danh tham-dự các giải thể-thao, cờ
tướng, ghi danh con em đạt thành tích xuất sắc trong học đường, Hội rất hoan-nghênh và gởi về
càng sớm càng tốt nhằm giúp cho Ngày Họp Mặt Hè vui tươi, hào hứng và thành công tốt đẹp.
California, ngày 1 tháng 6 năm 2011.
TM. Hội Ái-Hữu Đồng-Hương Trà-Vinh
Hội Trưởng
GS Văn Tường

Mọi chi-tiết xin liên-lạc với Ban Tổ-chức:
Trưởng ban Nguyễn Văn Thành (714) 934-8583
Phó ban Kiều Trương (562) 841- 8300
Phó ban Kiên Phi Hùng (562) 569-083
Tổng Thư Ký Võ Trung Tín (714) 545-0105 Cell (714) 856-9202
XIN LƯU Ý :
Để vui chơi cho thoải mái, quý đồng hương nhớ mang theo ghế cá nhân hay tấm trải cũng như
dụng cụ thể thao .. (nếu có).

