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             THÀNH PHỐ TỔ CHỨC CHIẾU PHIM TẠI BÃI ĐẬU XE CHO CÁC VỊ CAO NIÊN 

 
Trung tâm phục vụ người cao niên H. Louis Lake Senior center sẽ tổ chức một buổi 

chiếu phim miễn phí cho các vị cao niên tại bãi đậu xe.  Sự kiện ‘Movie in the Park(ing) 

Lot’ với bộ phim “Elf” sẽ được chiều vào Thứ Năm, ngày 10 tháng 12, 2020, tại bãi đậu xe 

của Trung tâm họp cộng đồng Garden Grove, địa chỉ 11300 Stanford Avenue.  Bãi đậu xe 

sẽ mở cửa lúc 4:30 chiều và bộ phim sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều. 

Những xe tới xem phim phải đậu trong bãi đậu xe trong suốt thời gian chiếu phim. 

Các loại xe cỡ lớn hoặc xe giải trí (RV) sẽ không hợp lệ để tới đây.  Mọi người cần đăng ký 

trước nếu muốn tham gia chương trình.   

Để giữ an toàn sức khỏe trong bệnh dịch COVID-19, những người tới tham gia yêu 

cầu ngồi ở trong xe trừ khi vào nhà vệ sinh; yêu cầu phải đeo khẩu trang bên ngoài xe; 

và những người tham dự phải cách xa 6 feet những người không thuộc trong gia đình. 

Để đăng ký, hãy gọi cho Trung tâm người cao niên H. Louis Lake ở số (714) 741-

5253 trong giờ làm việc, từ 8:00 giờ sáng đến 3:30 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.  Chỗ 

đậu xe có giới hạn, những ai tới sớm sẽ có chỗ đậu xe tốt. 

Để biết thêm thông tin, bao gồm điều lệ chi tiết, hãy truy cập ggcity.org/scmovie.         
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