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San Diego, ngày 18 tháng 6, 2013 
 
Kính gởi Ông Bà thân sinh của: 
 
Thưa ông bà, 
 
Hiệp Hội Người Vi ệt San Diego xin chúc mừng ông bà về thành quả rất xuất sắc mà cháu ñã ñạt ñược tại 
Trung Tâm Việt Ngữ năm nay.  
 
ðể bày tỏ lời chúc mừng của Hiệp Hội ñến các cháu và phụ huynh, Hiệp Hội Người Việt San Diego sẽ tổ 
chức một buổi  

Lễ Tuyên Dương các học sinh xuất sắc trong niên khóa 2012-2013  
vào lúc 

12 giờ tr ưa ngày Chủ Nhật 14 tháng 7, 2013  
tại tr ụ sở Hiệp Hội Người Vi ệt San Diego,  

7833 Linda Vista Road, San Diego, CA 92111. 
 
Mục ñích của buổi lễ là ñể giới thiệu và tuyên dương các học sinh xuất sắc từ các trung tâm Việt Ngữ, các 
học sinh ưu hạng vừa tốt nghiệp trung học, và các phụ huynh với tập thể người Việt tại San Diego. 
Chương trình buổi lễ sẽ gồm có tuyên dương và phát bằng tưởng lệ, dùng cơm trưa và văn nghệ do các 
em học sinh ñóng góp. Hiệp Hội kính mời ông bà cùng gia ñình ñến tham dự buổi lễ này.  
 
Hiệp Hội Người Vi ệt San Diego là một tổ chức thiện nguyện không vụ lợi ñã ñược thành lập từ hơn 27 
năm nay.  Mục ñích của Hiệp Hội là duy trì và phát huy văn hóa, phong tục của người Vi ệt Nam, tạo một 
tiếng nói chung có hiệu quả ñối với chính quyền ñịa phương và các cộng ñồng bạn. Chúng tôi hy vọng 
buổi lễ tuyên dương sẽ ñạt ñược mục ñích khuyến khích các cháu tiếp tục trau giồi tiếng Việt ñể trong 
tương lai có thể hiểu rõ hơn về nguồn gốc, phong tục và văn hóa của dân tộc Việt chúng ta.   
 
Một lần nữa, Hiệp Hội xin chúc mừng ông bà và cháu về những thành quả tốt ñẹp trong năm nay.  Chúng 
tôi hy vọng ông bà và cháu nhận lời mời của Hiệp Hội tham dự buổi lễ tuyên dương các học sinh xuất sắc 
năm 2013.  ðể ghi danh hoặc có ñiều gì thắc mắc xin ông bà liên lạc với Hiệp Hội qua số ñiện thoại hoặc 
ñịa chỉ ñiện thư ghi dưới ñây.     
 
Trân trọng kính chào, 

 
Phạm Thanh Liêm 
Chủ tịch, 
Hiệp Hội Người Vi ệt San Diego 
Xin hồi âm: Bà Lê Phuong Lan, ñiện thoại; 619-808-6934, email: lanlehh@yahoo.com 
 


