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Thứ Ba, 2 tháng Tư, 2019 
 

  GARDEN GROVE TÌM KIẾM NHỮNG SINH VIÊN ĐẠI HỌC  
TẠI THÀNH PHỐ ĐỂ TUYÊN DƯƠNG 

 

Thành phố Garden Grove sẽ tổ chức buổi lễ ban thưởng những sinh viên đại 

học sống tại Garden Grove cho những thành tích học tập của họ.  Cư dân hiện cư 

ngụ tại thành phố và đang theo học đại học, hoặc sẽ ra trường trong mùa học 2019 

có thể tham gia vào chương trình "Garden Grove College Graduates' Reception" để 

nhận được những biểu dương cùng phần quà lưu niệm. 

Các sinh viên undergraduate, post-graduate, hoặc sẽ ra trường mùa 

Spring/Summer/Fall 2019 đồng thời là cư dân sống trong Garden Grove có thể liên 

lạc với Thành phố để tham gia lễ ghi nhận thành tích học tập của mình vào ngày 

Thứ Ba, 14 tháng Năm, 2019, vào lúc 4:30 chiều.    

Thị Trưởng và những Nghị viên sẽ tham dự để vinh danh và cùng thưởng 

thức buổi tiệc nhẹ cũng như giao lưu với các cơ sở và hội đoàn trong cộng đồng.  

Trong dịp này, các sinh viên sẽ có cơ hội tham dự cuộc xổ số để trúng các phần quà 

từ các nhà tài trợ.  Thành phố cũng cám ơn nhà tài trợ chính cho chương trình, 

Garden Grove Tourism Promotion Corporation (G.G.T.P.C) và trạm xăng Garden 

Grove Shell #1, cùng những nhà bảo trợ khác đã đồng hành cùng chương trình.   
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Chương trình hoàn toàn miễn phí.  Các sinh viên cần cung cấp tên, địa chỉ, 

trường đang học, bằng cấp học ngành nào trước ngày Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019 tại 

Ban Liên lạc cộng đồng, số điện thoại là (714) 741-5280 hoặc hoặc cập nhật thông 

tin tại ggcity.org/grads, hoặc theo dõi trên Facebook tại Garden Grove City Hall.             
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