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Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019 

                                            
          THÀNH PHỐ GARDEN GROVE THÔNG BÁO LỊCH NGHĨ LỄ CUỐI NĂM  

Vào những ngày lễ cuối năm, Tòa thị chánh Thành phố Garden Grove (City Hall) sẽ 

bắt đầu đóng cửa từ ngày Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019 cho đến ngày Thứ Tư, 1 tháng Giêng, 

2020.  Công việc sẽ trở lại bình thường vào ngày Thứ Năm 2 tháng Giêng, 2020. 

Phòng tiếp tân Sở cứu hỏa Orange County Fire Authority Station 81, tọa lạc tại 11261 

Acacia Parkway, sẽ đóng cửa vào Thứ Ba và Thứ Tư, 24-25 tháng 12, và Thứ Tư, 1 tháng 

Giêng, 2020. 

Phòng tiếp tân của Sở Cảnh sát Garden Grove sẽ đóng cửa vào Thứ Tư, ngày 25 tháng 

12 và Thứ Tư, ngày 1 tháng Giêng. Giờ làm việc cho Thứ Ba, ngày 24 tháng 12, Thứ Năm, 

ngày 26 tháng 12 và Thứ Ba, ngày 31 tháng 12, từ 8:00 sáng đến 6:00 giờ tối.  Nhân viên 

của Sở cảnh sát, Sở cứu hỏa và Ban Công trình Công cộng (Publick Works) sẽ có mặt 24/7 

trong thời gian đóng cửa nghỉ lễ để ứng phó với tình huống khẩn cấp trong Thành phố. 

Để liên lạc Sở cảnh sát hoặc cứu hỏa trong trường hợp khẩn cấp, gọi hoặc nhắn tin   

9-1-1. Các trường hợp không khẩn cấp có thể được báo cáo bằng cách gọi cho Sở Cảnh sát 

Garden Grove Dispatch tại (714) 741-5704. 

Trong suốt thời gian nghỉ lễ, hóa đơn tiền nước có thể trả online (trên mạng) tại 

ggcity.org/water, hoặc qua phone tại (888) 867-2992, hoặc bỏ vào hộp thơ bên ngoài City 

hall Thành phố, tại địa chỉ 11222 Acacia Parkway (sẽ không lấy tiền mặt) 
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