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CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ, ĐỒ CHƠI CHO CÁC EM NHỎ TRONG  

GARDEN GROVE NHÂN MÙA LỄ HỘI 
 
 

Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối 

năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không 

có quà trong mùa lễ Noel.  Từ nay đến Thứ Năm, ngày 10 tháng 12, các trung tâm phục 

vụ cộng đồng tại Thành phố cần sự quyên góp những đồ chơi mới cho chương 

trình ‘Garden Grove Holiday Drive’ hàng năm, nhằm phục vụ cho nhung trẻ em tai địa 

phương.  Quà quyên tặng có thể được đưa đến tại Trung tâm Thanh thiếu niên và Gia 

đình Buena Clinton, tọa lạc tại 12661 Sunswept Avenue; hoặc Trung tâm gia đình 

Magnolia Park Family Resource Center,  tại địa chỉ 11402 Magnolia Street.  

Những ai tới quyên tặng đồ xin vui lòng gọi điện cho các trung tâm trước khi đến.  

Để đưa tại Trung tâm Thanh niên và Gia đình Buena Clinton, hãy gọi (714) 741-5768, và 

tại Trung tâm Gia đình Magnolia Family Resource center, hãy gọi (714) 530-7413. 

Thẻ quà tặng (gift cards) và những đóng góp bằng tiền cũng được chấp nhận và 

được khấu trừ thuế với biên nhận (tax receipts) theo yêu cầu.  Ngân phiếu có thể được 

gửi đến Garden Grove Community Foundation và gửi qua bưu điện về P.O. Box 3070, 

Garden Grove, CA 92842. 

 

 

 

   Xem tiếp trang 2 

THÔNG TIN 
Từ Thành Phố Garden Grove 

     



 2 

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ, ĐỒ CHƠI CHO CÁC EM NHỎ  
2-2-2 

 

Hơn 20 năm, Thành phố đã mang lại niềm vui cho các gia đình địa phương có 

hoàn cảnh khó khăn.  Năm ngoái, với sự hỗ trợ từ cộng đồng, hơn 300 gia đình địa 

phương, và khoảng 820 trẻ em địa phương đã có cơ hội để mở một món quà trong mùa 

lễ Noel. 

Để biết thêm chi tiết, xin coi tại trang ggcity.org/holiday-drive hoặc gọi số (714) 

741-5208. 
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