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THƯ MỜI 
Tiệc Tri Ân – Appreciation Party 

 
Garland – ngày 20 tháng 11, 2017 
 
Kính gửi: 
 Ông Hội Trưởng Nguyễn Văn Lạc 
 Và ban đại diện của Hội Hải Quân Trùng Dương DFW 
 
 

Năm 2017 sắp đi qua, nhìn lại chặng đường gần một năm phục vụ đồng hương tại Dallas và các vùng 
phụ cận, những thành quả mà Hội Đồng Quản Trị gặt hái được cho đến ngày hôm nay là nhờ vào sự 
quan tâm, tin tưởng, cũng như sự hổ trợ tích cực của các hội đoàn, đoàn thể, cơ sở thương mại, thân 
hào nhân sĩ và rất nhiều thiện nguyện viên. 

 
   Thay mặt ban Hội Đồng Quản Trị của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, chúng tôi xin trân trọng 
kính mời quí vị đến tham dự buổi Tiệc Tri Ân/ Appreciation Party 
 
Địa Điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CDNVQG Dallas  
                          3221 Belt Line Rd, Garland, TX 75044 
 
Thời gian:       4:00 PM – Chủ Nhật ngày 17 tháng 12 năm 2017 
 
   Buổi tiệc này là cơ hội để chúng tôi tuyên dương và gửi lời cám ơn sâu sắc đến quí vị đã đồng lòng 
góp tay cùng chúng tôi trên con đường phục vụ đồng hương cũng như bảo tồn và phát huy văn hoá 
dân tộc VN. 
 
   Sự hiện diện của quý vị sẽ giúp cho buổi tiệc thêm phần long trọng, đoàn kết và vui vẻ. Xin quý vị cố 
gắng phúc đáp bằng điện thư , webmt716@hotmailcom, hoặc xin gọi Jason Lý ở số (214) 862-6221 
trước ngày 9 tháng 12, 2017 để chúng tôi có thể sắp xếp một cách chu đáo. 
 
Xin chân thành cám ơn quý vị và rất mong được tiếp đón tất cả quý vị trong buổi tiệc tri ân ấm cúng 
này.   
 

T.M Hội Đồng Quản Trị 
Jason Lý 
Chủ Tịch, CDNVQG Dallas và các VPC 


