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Thư Cảm Ơn 

 
Garland – ngày 30 tháng 4, 2018 
 
Kính gửi:  

Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo 
Quý Cộng Đồng, Liên Hội, HD Cựu Quân Nhân QLVNCH, Uỷ Ban, Đoàn Thể VNCH 
Quý Vị Đại Diện các Cơ Quan Truyền Thông và Báo Chí  
Quý thương gia, tình nguyện viên, anh chị em tại DFW 
Quý đồng Hương 

 
Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4 tại Dallas xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã dành 
thời gian quý báu đến tham dự và yểm trợ tinh thần lẫn vật chất trong ngày Đại Lễ Tưởng Niệm QH 30/4 
được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 29 tháng 4 năm 2018 tại Trung Tâm Sinh Hoạt CDNVQG Dallas.  
 
Với sự hổ trợ và tham gia tích cực của quý vị qua những chương trình như thế này nên CD Dallas được vinh 
dự đánh giá cao trong công cuộc đấu tranh cho tự do và nhân quyền cho Việt Nam. 
 
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của City of Garland, City of Dallas và đặc biệt là Garland Police 
Department với hơn 16 xe cảnh sát đã giữ trật tự và chận đón các ngã tư để đoàn xe tuần hành của chúng 
tôi đi qua. Trên đoạn đường tuần hành dài hơn 10 km, ngoài những đồng hương Việt đứng ngoài đường vẫy 
cờ vàng ba sọc đỏ, chúng tôi rất phấn khởi và cảm thấy an ủi khi thấy được người dân địa phương ra đường 
hoặc ngồi trong xe tại các ngã tư quay video hoặc livestream.  
 
Kính thưa quý vị, mặc dù Ban Tổ Chức chúng tôi đã đem hết tâm huyết và cố gắng làm cho chương trình 
được hoàn hảo, nhưng cũng không sao tránh khỏi những sai sót ngoài ý muốn, kính mong quý vị niệm tình 
thứ lỗi cho.  
    
Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác tốt đẹp của quý vị, cũng như tiếp thu những ý 
kiến quý báu để tự hoàn thiện và nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng trong những ngày sắp tới. 
  
 Trân trọng, 

  
T. M Ban Tổ Chức 
  
Jason Lý 
Chủ Tịch, CDNVQG Dallas và các Vùng Phụ Cận 

 


