THƯ MỜI HỌP THƯỢNG KHẨN
Kính gửi :

Toàn thể quý Đồng hương tỵ nạn cộng sản vùng Bắc California.
Quý Hội Đoàn Quân Đội,Hội Ái Hữu Đồng Hương các tỉnh Việt Nam.
Quý Anh Chị em thanh thiếu niên Sinh viên học sinh.
Quý Cơ quan Truyền thanh,truyền hình báo chí.

Kính thưa Quý vị,
Ngày 08 tháng 5 năm 2017,Quốc Hội Hạ Viện Tiểu Bang California vừa thông qua dự luật AB22 cho phép các cán
bộ cộng sản được quyền xin vào làm việc tại các cơ quan chính quyền của Tiểu Bang.
Dự luật này là một đòn rất hiểm độc đâm vào tim người dân tỵ nạn cộng sản Việt Nam, là một lời nguyền rủa
vào anh linh của 58.000 chiến hữu Hoa Kỳ đã tận tình chiến đấu cho chính nghĩa miền Nam Việt Nam và là một
hành động nhục mạ các cựu chiến binh Hoa kỳ đã tham chiến tại Việt Nam trước ngày 30/4/1975.
Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn và 30 Dân Biểu Tiểu Bang đã mạnh dạn phản đối dự luật AB22 này nhưng không có
kết quả.Nay nhiệm vụ của chúng ta là phải hợp lực cùng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn ngăn chặn Dự luật này
trước khi Dự Luật được chuyển qua Thượng Viện.
Vì tình hình rất nguy hiểm,Ban Đại Diện chúng tôi khẩn thiết kính mời toàn thể Quý Đồng hương tham dự một
buổi họp khoáng đại tại :
 ĐỊA ĐIỂM :
TRUNG TÂM SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ
2072 LUCRETIA AVE SAN JOSE CA 95122
 THỜI GIAN : TỪ 01.00 GIỜ ĐẾN 04.00 GIỜ CHIỀU NGÀY THỨ BẢY 13/5/2017
Kính xin Quý vị bỏ hết mọi dị biệt đến tham dự thật đông,trước hết là ký thỉnh nguyện thư sau là cùng nhau tìm
phương thức ngăn chặn dự luật này để duy trì danh dự tỵ nạn của chúng ta.
Trân trọng.
San Jose ngàt 10 tháng 5 năm 2017
Liên lạc
TM.Ban Đại Diện
 Phạm hữu Sơn
510-707-4337
 Vũ huynh Trưởng 408-728-2017
 Nguyễn công Khanh 408-694-754
Chủ Tịch Phạm hữu Sơn

