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Thứ Hai, 22/6/2020 

             TÌM KIẾM QUÁN QUÂN GIỌNG CA ‘THE VOICE OF GARDEN GROVE’ 2020 

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 thắng được $500 tiền thưởng và danh hiệu ‘The Voice of Garden Grove 2020’.  

Hơn nữa, $500 sẽ được quyên vào ban hợp ca của trường thí sinh giành giải quán quân cuộc 

thi.  Nếu quán quân là học sinh học tại nhà hoặc trường tư thục (private school), số tiền sẽ 

được quyên tặng vào chương trình văn nghệ của Học khu Garden Grove. 

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 học tại nhà.)   

Do dịch COVID-19, cuộc thi sẽ chuyển sang hình thức trực tuyến (online format.)  Học 

sinh nếu muốn tham gia được khuyến khích đăng ký bằng cách truy cập ggcf.com/thevoice 

hoặc gửi email về thevoice@garden-grove.org.  Các hướng dẫn cho thu băng thử giọng sẽ 

được chia sẻ qua email với người tham gia và tất cả các băng thử giọng phải được gửi đến vào 

Thứ Ba, ngày 30 tháng Sáu, 2020. 
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Garden Grove Community Foundation hỗ trợ giáo dục và nghệ thuật trong cộng đồng 

và ủng hộ những tài năng trẻ trong thành phố.  Chương trình ‘The Voice of Garden Grove’ là 

cách có thể gia tăng cơ hội nhận học bổng cho các em học sinh trung học địa phương và hỗ 

trợ nghệ thuật trong cộng đồng. 

Để biết thêm thông tin, liên lạc với Garden Grove Community Foundation ở số (714) 

741-5168.          
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