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Kính mời quý đồng hương đến tham dự Đêm Văn Nghệ Dạ Vũ
Gây Quỹ ủng hộ Lễ Thượng Kỳ do các hội đoàn trong cộng đồng
cùng tổ chức ngày 27/04/2019 tại Nathan Phillips Square, Toronto
City Hall.
.
Thời gian: Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019, từ 6:30 pm đến 12:30 am.
.
Địa điểm: Anapilis Hall, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON.,
L5C 1T3
.
Sự tham gia ủng hộ của quý vị sẽ giúp Lễ Thượng Kỳ do các hội
đoàn trong cộng đồng tổ chức được thành công tốt đẹp.
.
Xin liên lạc: Anh Hưng 416-875-5705, Anh Duy 416-618-7306,
Chị Ái Ly 416-873-6876, Chị Diễm Hương 647-384-6516.
.
Vé có bán tại 2 văn phòng Hội Người Việt Toronto, 1364 Dundas
St. W. (4161-536-3611) và 3585 Keele St., Unit 13 (416-6368887)
.

Xin trân trọng thông báo: Cộng Đồng Việt Nam vùng Đại Đô Thị
Toronto (GTA) và các vùng phụ cận sẽ tổ chức Lễ Thượng Kỳ và
Tưởng Niệm Quốc Hận vào sáng thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019 tại
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Toronto City Hall. Lễ Thượng Kỳ và Tưởng Niệm Quốc Hận của
Cộng đồng Việt Nam sẽ do hơn 25 Hội đoàn trong Cộng đồng
cùng đứng ra tổ chức.
.
Ngoài ra, tại tiền đình Quốc Hội Canada ở thủ đô Ottawa cũng sẽ
có Lễ Thượng Kỳ và Tưởng Niệm Quốc Hận vào sáng thứ Ba, 30
tháng 4, 2019 với sự tham dự của các cấp chính quyền Canada, do
Liên Hội Người Việt Canada và nhiều Hội đoàn, Cộng đồng khắp
nơi cùng đóng góp.
.
Các chi tiết sẽ được cập nhật thêm trong thời gian tới.
.
Kính mời quý Tôn Giáo và Hội Đoàn tiếp tục ghi danh vào Ban
Tổ Chức để cùng chung tay góp sức, chuẩn bị cho ngày Lễ
Thượng Kỳ được tốt đẹp.
.
Mọi chi tiết xin liên lạc Bs Lê Thuần Kiên 647-824-2830, anh Lê
Đức Vân 416-249-7967.
.

..
Kính thưa quý niên, huynh trưởng và quý anh chị em,
.
Nhân dịp Lễ Thượng Kỳ và Tưởng Niệm Quốc Hận tháng Tư,
2019, theo tinh thần buổi họp Cộng Đồng ngày Chúa nhật 24 tháng
2, 2019 vừa qua, Hội Người Việt Toronto và các Hội Đoàn vùng
phụ cận sẽ thực hiện một E-Book (báo Điện Tử) mang chủ đề
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“Tháng Tư Đen”, phát hành vào ngày 15/04/2019 để phổ biến rộng
rãi trên các diễn đàn, trang mạng...
.
E-Book Tháng Tư Đen gồm những bài bình luận, truyện ngắn, tùy
bút, thơ, nhạc... nói lên những sự đau thương, mất mát đối với cá
nhân chúng ta và đất nước, dân tộc Việt Nam nói chung do biến cố
“Tháng Tư Đen” gây ra từ năm 1975 đến nay.
.
Bên cạnh phần bài vở sẽ có những trang giới thiệu các tổ chức, hội
đoàn bảo trợ và quảng cáo các dịch vụ trong cộng đồng. Số tiền
nhận được từ các nhà bảo trợ & quảng cáo sẽ góp vào quỹ dành
riêng cho việc tổ chức Lễ Thượng Kỳ Cộng Đồng ngày
27/04/2019.
.
Rất mong quý niên, huynh trưởng và quý anh chị em thân hữu
đóng góp bài vở, giúp xin quảng cáo để chúng tôi có thể hoàn tất
E-Book ý nghĩa này.
.
Xin gửi về Đặng Hoàng Sơn <dang_hoang_son@yahoo.com>.
Ngày chót nhận bài là 01/04/2019.
..
Thành thật cám ơn tất cả quý vị.
..
Toronto ngày 25/02/2019.
..
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www.vietnamvanhien.org
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