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                  TÌM KIẾM QUÁN QUÂN GIỌNG CA GARDEN GROVE 2019 

Hàng năm, Garden Grove Community Foundation mở cuộc tìm kiếm các học 

sinh trung học tại địa phương để tham gia cuộc thi hát “The Voice of Garden 

Grove", và người quán quân sẽ có cơ hội giành được $500 tiền thưởng và danh hiệu 

‘The Voice of Garden Grove 2019’.  Hơn nữa, $500 sẽ được quyên vào ban hợp ca 

của trường em học sinh giành giải quán quân. 

Để được coi là thí sinh chính thức của cuộc thi ‘The Voice of Garden Grove’, 

các học sinh tham gia phải từ lớp 9-12 và học tại các trường thuộc Garden Grove 

Unified School District, hoặc sống tại Garden Grove (bao gồm trường tư thục và 

trường học tại nhà.)  Học sinh phải tham gia thử giọng một trong ba ngày sau đây: 

Thứ Tư, 5 tháng Sáu, từ 3:30 chiều đến 5:30 chiều 

Thứ Tư, 19 tháng Sáu, từ 1:00 chiều đến 3:00 chiều 

Thứ Tư, 26 tháng Sáu, từ 3:30 chiều đến 5:30 chiều 

Buổi thử giọng sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Cộng đồng Garden 

Grove, tọa lạc tại 11300 Stanford Avenue. 

Để đăng ký, hãy truy cập ggcf.com/thevoice hoặc gửi email về tại 

thevoice@ggcity.org trước Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019.     

             

   

              

THÔNG TIN 
Từ Thành Phố Garden Grove 
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‘The Voice of Garden Grove’ là phần trình diễn trước buổi nghe 

nhạc (concert) miễn phí được tổ chức vào mỗi Thứ Năm hàng tuần, từ 18 tháng 7 

đến 8 tháng 8, 2019, tại Eastgate Park, 12001 St. Mark Street.  Vòng chung kết 

cho 'The Voice of Garden Grove' sẽ diễn ra tại buổi cuối cùng vào Thứ Năm, 15 

tháng 8, tại downtown Main Street Thành phố Garden Grove.   

 Garden Grove Community Foundation là tổ chức bất vụ lợi và giúp hỗ trợ giáo 

dục và nghệ thuật trong cộng đồn, công nhận những tài năng trẻ trong thành phố.  

 Chương trình 'The Voice of Garden Grove' là một cách mà Garden Grove 

Community Foundation cung cấp cơ hội học tập và học bổng cho các học sinh trung 

học tại địa phương, đồng thời hỗ trợ về mặt nghệ thuật. 

Để biết thêm thông tin, liên lạc với Garden Grove Community Foundation 

theo số (714) 741-5168 hoặc tại ggcf.com.          
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