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GARDEN GROVE TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH JACK O'LANTERN JAMBOREE  

TRONG MÙA HALLOWEEN 

 

Ban Phục Vụ Cộng Đồng Thành Phố Garden Grove xin giới thiệu đến cộng 

đồng và các em nhỏ chương trình ‘Jack O’Lantern Jamboree’ nhân mùa Halloween 

năm nay.  Chương trình được điều chỉnh để giữ an toàn và bảo vệ sức khỏe theo 

những quy định Tiểu bang giữa dịch Covid-19, và được tổ chức vào Thứ Sáu, 23 

tháng 10 tại Garden Grove Park, địa chỉ là 9301 Westminster Boulevard.  Sự kiện 

này sẽ trình chiếu Hocus Pocus, một bộ phim hài giả tưởng sản xuất vào năm 1993 

của Walt Disney Pictures.  Các em nhỏ sẽ nhận được một túi goodie bag với đồ ăn 

vặt và những chương trình vui chơi.  Cổng mở cửa lúc 6:00 giờ tối, và bộ phim bắt 

đầu lúc 7:00 giờ tối. 

Những ai tham dự sự kiện được khuyến khích đến sớm để giữ chỗ.  Trang 

phục, chăn, ghế ngồi, đồ ăn và đồ uống không cồn đều có thể mang theo.  Tại đây 

sẽ không có thực phẩm và đồ giải khát để mua. 

Để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và tuân thủ các hướng dẫn về sức 

khỏe và an toàn của quận và tiểu bang, những người tham dự phải tuân thủ những 

điều sau: 

• Hãy ở nhà nếu bạn cảm thấy ốm hoặc có các triệu chứng giống như cúm. 

• Phải luôn luôn đeo khẩu trang (mask), ngoại trừ việc ngồi trong không gian 

được chỉ định của bạn. 
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• Phải duy trì khoảng cách xã hội ít nhất 6 feet giữa những người bên ngoài 

hộ gia đình của bạn. 

• Phải ở đúng nơi quy định trừ khi sử dụng nhà vệ sinh 

 Giá vé chỉ có $2 cho một người, từ 14 tuổi trở lên, và $10 cho những em từ 3 đến 

13 tuổi.  Những em dưới 2 tuổi thì vào cửa miễn phí.  Trẻ em phải đi cùng người lớn để 

tham dự vào chương trình này. 

 Vé không bán tại cửa và chỉ được bán tại Community Services, hoặc liên lạc về số 

điện thoại (714) 741-5200.  Để biết thêm thông tin, xin coi tại ggcity.org/joj.    
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