
  

 

 

Thông Báo 

Tiệc Mừng Học Sinh Việt Nam xuất sắc 2008-2009 
 

Hiệp Hội Người Việt San Diego chúc mừng các em học sinh tốt nghiệp trung học tại San Diego năm 2009 với  

thành tích học vấn xuất sắc (top 1%)  và các em học sinh xuất sắc trong lãnh vực thể thao và các bộ môn khác.  

 

Danh sách các học sinh đã đăng báo tuần trước đang còn thiếu sót nhiều, nhất là các em học sinh ở các khu học 

chính như Poway, Sweetwater, Carlsbad  v.v… Hiệp Hội mong quý vị phụ huynh và thân hữu nếu biết xin liên lạc 

với Hiệp Hội qua điện thư và điện thoại dưới đây để danh sách được đầy đủ hơn trong thông báo tới. 

  

Nhằm mục đích tuyên dương các em học sinh và phụ huynh và tạo cơ hội cho các em được gặp gỡ với tập thể người 

Việt quốc gia cư ngụ tại San Diego,  Hiệp Hội Người Việt San Diego sẽ tổ chức một buổi  

 

TIỆC MỪNG HỌC SINH TRUNG HỌC XUẤT SẮC NIÊN KHÓA 2008-2009 
Lúc 6 giờ tối ngày Thứ Bảy 25 tháng 7, 2009 tại trụ sở Hiệp Hội. 

 

Chương trình buổi tiệc tổng quát gồm có; 

 

6:00-7:15: tuyên dương và phát bằng tưởng lệ 

7:15-7:30: phát học bổng của Trung Tâm Lạc Việt 

7:30-9:00: dùng cơm tối và văn nghệ với sự đóng góp của các em học sinh và các 

nghệ sĩ ở San Diego   

9:00-11:30: dạ vũ với ban nhạc The Starz.   

 

Giá vé ủng hộ $25 một người.  Các học sinh xuất sắc và phụ huynh sẽ là khách mời của Hiệp Hội, hoàn 

toàn miễn phí. 

 

Hiệp Hội kính mời quý đồng hương hằng quan tâm đến giới trẻ sinh trưởng tại hải ngoại đến tham gia 

cùng với Hiệp Hội chúc mừng thành quả tốt đẹp của các em các cháu và có thể giúp ý kiến cho các em 

các cháu trong các dự tính trong tương lai. 

 

Trân trọng kính mời, 

 
Bác sĩ Lê Thế Dũng 

Chủ tịch, Hiệp Hội Người Việt San Diego 

dzunglehh@yahoo.com 

Điện thoại: 858-204-6953 

 

Để đặt vé hoặc ủng hộ tài chánh cho chương trình xin quý vị liên lạc với: 

Bà Lê Phương Lan, Phó Chủ Tịch HHNVSD, lanlehh@yahoo.com, 619-808-6934 

Ông Bùi Anh Tuấn, Tổng Thư Ký HHNVSD, minhtuan_1@yahoo.com, 858-204-7895 

Bà Mai Huệ, Thủ Quỹ HHNVSD, huedmai@yahoo.com, 858-945-3231 

Ông Mai Quan Vinh, 858-583-2851 

Bà Nghiêm Trầm, ankhasdca@yahoo.com, 858-536-1296 

Giáo Sư Nghiêm Phúc Diễm, dpnghiem@juno.com, 619-475-5875 
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