
Trân trọng kính mời!
LITTLE SAIGON SAN JOSE FOUNDATION

Phone: 408-532-5507
Để tiện việc sắp xếp, xin quý đồng hương gọi đặt chỗ với BTC trước ngày 25 tháng 5, 2011.

Kính mong quý đồng hương cùng quý quan khách tham dự đông 
đảo để chúng ta có phương tiện tài chánh duy trì và bảo tồn những 
dấu ấn, Lá phướn và Bia đá, khắc ghi tên Little Saigon thân yêu 
mà đồng hương chúng ta đã từng tranh đấu ngày đêm để "tiếng 
nói dân chủ của người dân" đạt được thành quả hôm nay.

Chương trình văn nghệ với ban nhạc The Liberty cùng các nam, 
nữ ca sĩ: July Mai, Ngọc Hoa, Văn Sơn Yên, Ngọc Mai, Tuyết 
Nga... và phần trình diễn phong phú, đặc sắc của nam danh ca 
VŨ KHANH bay lên từ vùng biển ấm San Diego để chung vui 
cùng cộng đồng Bắc Cali.

2- Tiệc Gây Quỹ Bảo Tồn Bia Đá và Lá Phướn Little Saigon:
  Ngày: Chủ nhật, ngày 05 tháng 6 năm 2011
  Thời gian: 11 giờ sáng – 3 giờ chiều
  Địa điểm: Nhà hàng Phú Lâm

Sau Lễ Khánh thành, kính mời quý đồng hương, 
quý quan khách, quá bộ đến Tiệm Bánh Phát Trí trong 
Khu Thương mại Little Saigon Plaza dùng thức ăn nhẹ 
do chủ nhân khoản đãi.

1- Lễ Khánh thành Monument Little Saigon San Jose
  Ngày: Thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2011
  Thời gian: 11 giờ sáng – 1 giờ trưa
  Địa điểm: Góc đường Story Rd và Via Ferrari

Trân trọng kính mời quý đồng hương, các tổ chức 
hội đoàn, quý thương gia cùng các cơ quan truyền 
thông báo chí tham dự:

LITTLE SAIGON SAN JOSE FOUNDATION
2857 Senter Road Suite F#45, San Jose, CA 95111

littlesaigonsanjose2010@gmail.com
Phone: 408-532-5507


