Thanh Niên Sinh Viên Cờ Vàng
Viet Freedom Flag Youth and Students

Pride & Culture

THƯ MỜI
Kính thưa:
Quý bậc trưởng thượng,
Quý Hội đoàn, quý đồng hương,
Và đặc biệt quý bạn thanh niên sinh viên,
Để đánh dấu 62 năm Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được ra đời và để tìm hiểu rõ thêm về tình
trạng nhân quyền tại Việt Nam hiện nay dưới chế độ Cộng Sản, chúng tôi, được sự hỗ trợ của các Hội
đoàn và đặc biệt với sự phối hợp tiếp tay của các Hội sinh viên Việt Nam tại miền Bắc California, xin
trân trọng kính mời quý vị dành chút thì giờ đến tham dự:
BUỔI HỘI THẢO TÂM TÌNH CỦA TUỔI TRẺ
VỀ NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM
sẽ được tổ chức vào:
Thời gian:

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 12 năm 2010
Từ 1 giờ đến 4 giờ chiều

Địa điểm:

Trường Evergreen Valley College
3095 Yerba Buena Road
San Jose, CA 95135

Trong buổi sinh hoạt này, quý vị sẽ được lắng nghe những lời phát biểu chân tình bằng cả hai ngôn ngữ
Việt và Anh từ chính các bạn thanh niên sinh viên thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba, sinh trưởng và lớn lên tại
hải ngoại, bày tỏ cảm nghĩ của mình, nói lên những ưu tư, thắc mắc, trăn trở và ước mơ của thế hệ tuổi
trẻ tiếp nối đứng trước tình cảnh của quê hương và đất nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Ngoài một số hình ảnh tài liệu sẽ được trình bày hầu làm sáng tỏ thêm về tình trạng nhân quyền tại Việt
Nam hiện nay dưới chế độ Cộng Sản, Ban tổ chức cũng kính mong quý cô chú bác thuộc thế hệ cha anh
chúng tôi đến tham dự thật đông để có thể chia xẻ sự hiểu biết, tầm nhìn, và những kinh nghiệm sống
thực liên quan đến vấn đề nhân quyền.
Trân trọng kính mời,
San Jose, ngày 17 tháng 11 năm 2010
Thay mặt Ban tổ chức,
Nguyễn Minh Huy
Đại diện Thanh Niên Sinh Viên Cờ Vàng
Mọi ý kiến đóng góp hỗ trợ, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ e-mail
TuoiTreCoVang@yahoo.com hoặc qua số điện thoại (408) 515-7659.

