
                                      
                           Để phổ biến trên các phương tiện truyền thông                
       Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280 

                                                                        
Liên lạc: Elaine Ma’ae, (714) 741-5291 

      
 

Thứ Ba, 14 tháng Bảy, 2020 

 
THÀNH PHỐ KHÔNG TỔ CHỨC NHỮNG BUỔI NGHE  

NHẠC NGOÀI TRỜI DO DỊCH COVID-19 

 
Tuân thủ theo những điều lệ cập nhật của tiểu bang, được ban hành bởi Bộ y tế California 

và Thống đốc tiểu bang California Gavin Newsom, Quỹ cộng đồng Garden Grove (Garden Grove 

Community Foundation) quyết định huỷ bỏ những buổi nghe nhạc ngoài trời miễn phí năm nay,  

dự kiến diễn ra vào tháng Bảy và tháng Tám, 2020. 

 Chủ tịch GGCF ông Ric Lerma chia sẻ, "Đây là một quyết định khó khăn.  Những buổi 

nghe nhạc ngoài trời hàng năm là cơ hội để cộng đồng cùng nhau thưởng thức âm nhạc, ẩm thực 

và kết nối tình bạn.  Cho nên, chúng tôi mong muốn có thể tiếp tục các hoạt động này một cách 

an toàn những ngày tháng tới.”  Mặc dù các buổi hòa nhạc đã bị hủy bỏ, chương trình "The Voice 

of Garden Grove", buổi biểu diễn mở đầu cho các buổi hòa nhạc hàng tuần làm nổi bật các giọng 

ca tài năng từ các trường trung học của Garden Grove Unified School, sẽ tiếp tục trực tuyến. 

 Mỗi tuần, một bộ video mới sẽ được đăng trên GGCF Facebook @ ggcf1998 bắt đầu từ 

Thứ Năm, ngày 16 tháng Bảy, 2020. Các thí sinh sẽ được một ban giám khảo đánh giá mỗi tuần 

và người chiến thắng sẽ tiếp tục vào vòng chung kết sẽ diễn ra trong tuần ngày 10 tháng Tám 

năm 2020.  Người chiến thắng sẽ giành được $500 và danh hiệu quán quân “The Voice of 

Garden Grove 2020.” $500 khác sẽ được quyên góp cho ban hợp xướng của trường trung học 

của em quán quân đoạt giải. 

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc về Garden Grove Community Foundation tai (714) 741-

5168 hoặc tại ggcf.com.                  
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