
 

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI MASSACHUSETTS 
VIETNAMESE-AMERICAN COMMUNITY OF MASSACHUSETTS 

P.O. BOX 220072 – BOSTON, MA 02122-0010 

Boston, ngày 11 tháng 05 năm 2010 

                                  THƯ MỜI 
                                                            ***************** 

Tham dự Lễ Vinh-danh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa và 
Dạ tiệc gây quỹ giúp Thương phế binh VNCH tại Việt Nam 

 Kính Gởi: 
 Quý đồng hương Người Việt Quốc Gia 
 Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn-giáo 
 Quý hội đoàn, đoàn thể, đảng phái chính trị quốc gia  
 Quý bạn trẻ thuộc Tiểu bang Massachusetts 

 
Kính thưa quý liệt vị,  

 
Trước hiện hình đất nước đang trong cơ nguy bị xâm lăng bởi giặc Tàu phương Bắc và sự thờ ơ của những 
tên đầu sỏ Việt Cộng đã và đang phạm những tội ác chống nhân loại; hôm nay chúng ta bùi ngùi nhớ đến 
những chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người con ưu-tú của Tổ quốc, đã hy-sinh mạng sống 
mình để ngăn chặn làn sóng đỏ, tiêu diệt chế-độ vô thần, vô luân, tàn bạo nhất trong lịch sử nhân-loại, để 
chúng ta được hưởng không khí tự do của miền Nam thân yêu, nhưng định mệnh oan nghiệt, đã phải nghẹn 
ngào buông súng! Chúng ta tưởng niệm gần 300 ngàn chiến sĩ đã hy-sinh, chúng ta xót xa cho trên 700 ngàn 
thương phế binh Quân lực VNCH, đang bị đối xử bất bình đẳng ngay chính tại quê hương mình! 
  
Để biểu tỏ lòng tri ân, Cộng đồng Việt Nam tại Massachusetts trân trọng kính mời quý vị tham dự Lễ Vinh 
Danh Quân Lực VNCH và tiệc gây quỹ giúp Thương phế binh VNCH tại Việt-Nam, được tổ-chức vào ngày 
Thứ bảy 19 tháng 06 năm 2010 cùng với sự tham dự của Ca sĩ đến từ Cali như Quang Lê và Quỳnh Dung 
cùng các ca sĩ danh tiếng tại địa phương như; Hoàng Vân, Hoàng Thông, Hoàng Thao, Thiện Khán, Ngọc 
Diễm, Ngọc Trâm, Hoàng Kate. Chương trình gồm: 
 

 Diễn hành Vinh danh  Quân lực VNCH :  từ 12 giờ 00 PM đến 3 giờ 00 PM 
Tại Townfield Park, 1550 Dorchester Ave. Dorchester, Ma 02122 

 Tiệc gây quỹ giúp Thương phế binh VNCH : từ 5 giờ 30 PM đến 11 giờ 30PM 
Giá vé $45 tại Nhà hàng Empire Garden, 690 Washington St. Boston, Ma 02111  
 

Sự hiện diện của quý vị, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với tiền đồ dân tộc và là một khích lệ lớn lao cho 
ban tổ chức. 
Trân trọng. 
TM. Ban tổ chức  

 
Nguyễn tấn Toàn  
617.799.9662 toann@comcast.net 
Quý vị muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với chúng tôi qua các số điện thoại sau đây: 
Ông Nguyễn Thanh Bình 857-222-5343; Anh Ngô Triệu Vũ 617-935-1671; Anh Trần Sơn Hải 617-530-0869; 
Ông Bà Vinh Tuyến 617-293-6238; Ông Nguyễn Xuân Cung 617-281-4355 


