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 Ban liên lạc cộng đồng 

 

Thứ Năm,17 tháng Giêng, 2019                                

 

GARDEN GROVE TÌM KIẾM MẠNH THƯỜNG QUÂN BẢO TRỢ CHO CHƯƠNG TRÌNH  

TUYÊN DƯƠNG NHỮNG SINH VIÊN ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ 

 
 Thành phố Garden Grove tìm kiếm những mạnh thuờng quân, cơ sở thương mại để bảo 

trợ cho Chương trình ‘Tuyên Dương Những Sinh Viên Đại Học năm 2019.’ Đây là một chương 

trình biểu dương thành tích học tập của các sinh viên trong cộng đồng. Chương trình sẽ được     

tổ chức riêng biệt vào Tháng Năm, 2019. Các nhà tài trợ có thể chọn từ ba cấp tài trợ: Tài trợ 

“Master’s Sponsorship” là $1,500+; Tài trợ “Bachelor’s Sponsorship” là $750+; và Tài trợ 

“Associate Sponsorship” là $300+. Hoặc cũng có thể chọn đóng góp bằng hiện vật hoặc hiện   

kim khác.  

 Khi tài trợ cho chương trình, các quyền lợi bao gồm thiệp mời tham dự buổi tiệc do  

Thành phố tổ chức; được quảng cáo tên công ty/cơ sở trong chiến dịch quảng cáo của Thành phố 

bao gồm trên mạng truyền thông xã hội và trang web; và tên doanh nghiệp, logo trên các thiệp 

mời và tờ đơn chương trình.  

 Khi tài trợ cho sự kiện này, các mạnh thường quân sẽ giúp ủng hộ thế hệ trẻ tại Garden 

Grove tiến xa hơn trong học vấn của mình. Ngoài ra, các nhà tài trợ sẽ có cơ hội để gặp gỡ giao 

lưu thêm những khách hàng khác. Thị Trưởng và những Nghị viên Thành phố sẽ cùng tham dự 

buổi tiệc.  

 Để ghi danh và biết thêm thông tin, xin coi tại www.ggcity.org/grads.  Hoặc cũng có thể 

liên lạc qua số điện thoại (714) 741-5280 hoặc email về communityrelations@ggcity.org.  Thông 

tin cũng được cập nhật trên Facebook tại Garden Grove City Hall.                     
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