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THƯ MỜI
Tham dự Ngày Hội Ngộ Dân Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa

 
        Kính  thưa
          Quý Đồng hương Việt Nam tỵ nạn cộng sản Miền Bắc California,
          Quý Hội đoàn, Đoàn Thể,
          Quý cơ quan truyền thông, báo chí
          Quý cơ sở thương mại,
          Quý mạnh thường quân v.v…
 

          Sau một thời gian khá dài, Cộng đồng Việt Nam Bắc California không có điều kiện tổ chức các sinh 
hoạt, đến nay, một vị mạnh thường quân luôn luôn ủng hộ cộng đồng, mạnh thường quân này đã mua một 
building cho Cộng Đồng Việt Nam Bắc California thuê mướn làm địa điểm sinh hoạt. Như vậy, trong thời 
gian sắp tới, Cộng đồng Việt Nam Bắc California chúng ta sẽ có nơi để tổ chức các sinh hoạt cộng đồng, 
xin thông báo tin vui này đến quý  Đồng hương.  Chúng tôi cũng xin quý đồng hương thông cảm và hiểu 
cho những khó khăn của Cộng Đồng chúng ta trong thời gian qua.
  
          Hôm nay, Cộng đồng Việt Nam Bắc California nhận được sự yểm trợ  và khuyến khích của đồng 
hương và các mạnh thường quân, vì vậy chúng tôi sẽ  tổ chức một  buổi sinh hoạt:

“Ngày Hội Ngộ Dân Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa”
để chúng ta, người Quân Dân Việt Nam Cộng Hòa tỵ nạn cộng sản lại có dịp gặp gỡ sau thời gian dài với 
những khó khăn mà chúng ta không có điều kiện sinh hoạt. Ngày Hội Ngộ cũng nhằm thắt chặt tình đoàn 
kết Quân Dân cá nước để cùng nhau tổ chức những sinh hoạt tạo phúc lợi cho đồng hương Việt Nam tại địa 
phương và xây dựng một cộng đồng có tiếng nói vững mạnh, yểm trợ cho công cuộc đấu tranh tại quê nhà.

 “Ngày Hội Ngộ Dân Quân Cán Chính VNCH” được thực hiện với một chương trình văn nghệ 
thật đặc sắc để mời quý đồng hương thưởng thức vào dịp cuối tuần.

          Ước mong được sự tham dự thật đông đảo của Quý vị để chúng ta cùng chia sẻ những khó khăn của 
Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California nhiệm kỳ 6 nầy
 

          Buổi sinh hoạt sẽ được tổ chức vào:
          Ngày giờ:   Thứ Bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2013
                                      Từ 04:00 PM đến 10:00 PM.

          Địa điểm:     40 Hrs Business Center (Trụ sở cũ Hội Người Già CMAA)
                               1669 Flanigan Drive
                                  San Jose CA 95121
 

           Kính mời toàn thể Quý vị cùng đến tham dự.

  San Jose, ngày 4 tháng 09 năm 2013.
            Thay mặt Ban tổ Chức.
               Nguyễn Ngọc Tiên
               Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Bắc California.


