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THƯ MỜI THAM DỰ DIỄN HÀNH LỄ ĐỘC LẬP JULY-04 
 

Arlington ngày 21 tháng 6 năm 2022 

 

Kính gởi quý Cộng đồng, Hội đoàn, Liên hội, quý Hội cựu Quân nhân VNCH, quý bạn trẻ Quân 

nhân, Cảnh sát Mỹ gốc Việt, quý Cơ quan truyền thông và quý Đồng hương, 

 

Như thông lệ hàng năm, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant tham gia chương trình 

diễn hành nhân ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ do thành phố Arlington tổ chức vào ngày thứ Hai 

04/07/2022. 

 

Năm nay Cộng Đồng mời gọi đoàn thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho quốc gia Hoa Kỳ, tham 

gia lễ diễn hành nhằm mục đích tri ơn và đền ơn nước Mỹ đã cưu mang người Việt tị nạn gần 

nửa thế kỷ qua. 

 

Đặc biệt lần này có Thiếu Tướng Lương Xuân Việt và Phu nhân, bà Kimberly Lương, cùng 

một số các cựu quân nhân, quân nhân, cảnh sát người Mỹ gốc Việt tham gia phái đoàn diễn hành 

của Cộng Đồng. 

 

Trên tinh thần đó, kính mời quý vị tham dự đông đảo để biểu dương sức mạnh đoàn kết và sự 

trưởng thành của cộng đồng Việt Nam về văn hóa, khoa học, thương mại, chính trị và quân sự. 

 

Tham dự diễn hành, cần có mặt lúc 8:00 am tại UT Arlington parking lot (southeast corner of 

Cooper St. and Mitchell St. Arlington, TX) 

 

Sự hiên diện của của quý vị là vinh hạnh lớn cho Cộng Đồng Tarrant nói riêng và người Việt tị 

nạn cộng sản tại địa phương Dallas – Fort Worth nói chung. 

 

Trân trọng 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Đoan Trang, Chủ tịch 

TM. Hội Đồng Quản Trị CĐNVQG Hạt Tarrant 

  

Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc ông Nguyễn Minh Huy (Trưởng Ban Điều Hành),     

ĐT: (214) 477 - 7920, hoặc email: CongDongTarrantTx@gmail.com  


