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DIỄN HÀNH TẾT NGUYÊN ĐÁN TẠI GARDEN GROVE 

  SẼ ĐÓNG MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG WESTMINSTER BOULEVARD 
 

  Vào Chủ nhật, ngày 26 tháng Giêng, 2020, từ 5:00 giờ sáng đến 2:00 giờ chiều, 

 đoạn đường Westminster và Taft Street, giữa đường Brookhurst Street và Euclid Street, 

 sẽ tạm thời đóng lại cho Lễ diễn hành Tết hàng năm lần thứ 8.  Người lái xe nên tính kế 

 hoạch đi hướng khác để tránh sự chậm trễ. 

  Người dân và doanh nghiệp trong khu vực đã được thông báo trước.  Các tuyến xe 

 buýt của Cơ quan Giao thông quận Cam (OCTA) sẽ bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa đường 

 phố.  

  Đơn vị giao thông của Sở cảnh sát Garden Grove (Traffic Unit) sẽ có mặt trong thời 

 gian đóng đường để hướng dẫn xe cộ lưu thông và giúp đề xuất các tuyến đường thay thế. 

   Cuộc diễn hành Tết lần thứ 8 bắt đầu lúc 9:00 sáng, với lễ khai mạc các tiết mục 

 truyền thống ngày Tết cổ truyền sẽ diễn ra tại đường Westminster Boulevard và Bowen 

 Street.  Cuộc diễn hành sau đó sẽ được bắt đầu và kết thúc ở đường Euclid Street.  Sự 

 kiện này được tổ chức bởi Liên đoàn người Mỹ gốc Việt Nam California (American 

 Federation of Southern California) và được Thành phố Garden Grove đồng bảo trợ. 

  Để biết thêm thông tin về diễn hành Tết, xin lên coi tại trang www.tetparade.org. 

  Để biết thêm thông tin về giao thông và tuyến đường sẽ đóng, liên lạc về Sở cảnh 

 sát Garden Grove tại (714) 741-5823.  
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