THÔNG TIN
Từ Thành Phố Garden Grove
Để phổ biến trên các phương tiện truyền thông
Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280
Liên lạc: Ana Pulido (714) 741-5280
Public Information Officer
anap@ggcity.org

MEDIA ALERT
Thứ Năm, 31 tháng Ba, 2022
LỄ HỘI NGOÀI TRỜI 'OPEN STREETS' VÀO NGÀY THỨ BẢY TẠI GARDEN GROVE
Kính mời các đài truyền thông, truyền hình địa phương đến tham dự lễ hội ngoài trời
'Re: Imagine Garden Grove Open Streets' vào Thứ Bảy, ngày 2 tháng Tư sắp tới đây dự đoán sẽ
thu hút hàng chục ngàn người đến tham dự.
Các con đường không có xe hơi dài 2.2 dặm chạy từ trung tâm thành phố Garden Grove
đến Đường mòn dành cho người đi bộ và xe đạp (Medal of Honor Bike and Pedestrian Trail),
cùng với những hoạt động, trò chơi giải trí miễn phí và nhiều chương trình dành cho mọi lứa tuổi.
Các đài truyền thông có cơ hội phỏng vấn với Thị trưởng Garden Grove Steve Jones và các
nghị viên Thành phố từ 1:30 - 2:15 p.m. Cơ quan truyền thông báo chí địa phương có thể đến
hỏi thêm thông tin cần thiết tại khu vực của Ban Quan hệ Cộng đồng Thành phố ở phía trước của
Tòa thị chính Garden Grove (City hall), tại địa chỉ 11222 Acacia Parkway.
Khu vực đậu xe nằm sau tòa thị chính Garden Grove; trong khu vực Civic Center; và các
khu vực dọc theo tuyến đường (xem bản đồ được gởi kèm.)
SỰ KIỆN:

Lễ Hội Ngoài Trời ‘Open Streets’

THỜI GIAN:

Thứ Bảy, 2 tháng Tư, 2022, lúc 2:00 - 6:00 giờ chiều

ĐỊA ĐIỂM:

Từ khu vực downtown Garden Grove kéo dài đến đường mòn dành cho
người đi bộ và xe đạp (Medal of Honor Bike and Pedestrian Trail)

THÔNG TIN:

Xem tại website ggcity.org/openstreets hoặc @ggopenstreets trên
Facebook hoặc tại https://youtu.be/996cWy9aHCM
###

