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Để biết thông tin mới nhất về các chương trình và dịch vụ của Thành phố, xem tại trang ggcity.org và 
Facebook     @Garden Grove City Hall Instagram     @gardengrovecityhall và Twitter     @citygardengrove
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(714) 741-5200

 
GGCF th p sáng cây th

ông 



LỊCH NGHĨ LỄ CUỐI NĂM CỦA THÀNH PHỐ
Trong dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch, Tòa Thị Chính Garden Grove (City 
hall) sẽ đóng cửa từ Thứ Hai, 26 tháng 12, 2022 đến hết Thứ Hai, ngày 2 
tháng Giêng, 2023.

Truy cập trang ggcity.org để biết thông tin về các dịch vụ trong 

những ngày lễ. Dịch vụ thu nhận cây thông cũ: Thứ Hai, ngày 26 tháng 
12, 2022 - Thứ Sáu, ngày 13 tháng Giêng, 2023.

Hãy vào trang republicservices.com để biết thêm thông tin.

CHƯƠNG TRÌNH  
'BLACK FRIDAY GOES BiGG'

Cơ hội trúng giải thưởng bằng hiện kim 
hoặc 1 đêm nghỉ tại khách sạn Great Wolf 

Lodge Southern California.

Xin giữ lại biên nhận (receipt) khi đi mua sắm 
tại Garden Grove từ ngày 'Black Friday' Thứ Sáu , 26 

tháng 11 đến Thứ Năm, 16 tháng 12, để có cơ hội trúng giải thưởng 
'BiGG', đồng thời ủng hộ các cơ sở thương mại tại địa phương.  

GARDEN GROVE KHÁNH THÀNH KHU 
CHUNG CƯ ĐẦU TIÊN HỖ TRỢ NHỮNG GIA 
ĐÌNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Thành phố Garden Grove và ‘American Family Housing’, 
một tổ chức bất vụ lợi phát triển nhà ở giá phải chăng 
đã tổ chức buổi khánh thành khu chung cư 'Stuart 
Apartment', khu chung cư cho những cư dân có hoàn 
cảnh khó khăn, có vấn đề sức khoẻ tâm thần, hoặc có 
nguy cơ trở thành vô gia cư đầu tiên ở Thành phố.

Để biết thêm thông tin, xem tại trang afhusa.org/stuart-renovation.

CHƯƠNG TRÌNH 'HOLIDAY DRIVE'
Hãy chia sẻ và quyên tặng những đồ chơi mới hoặc chưa gói 
lại (unwrapped) cho trẻ em địa phương trong mùa lễ này!
Xem thêm thông tin tại trang ggcity.org/holiday-drive

Xem thông tin chi tiết tại ggcity.org/bigg hoặc gardengrovechamber.com.

Kristy Thai   ·   Vietnamese Community Liaison   ·   714-741-5101   ·   Kristyt@ggcity.org


