
    

          
THƯ MỜI  

HỌP KHOÁNG ĐẠI 
 
Ngày 26 Tháng Sáu, 2012 
 

               Kính gởi:  
- Quý vị Lãnh Đạo tinh thần các tôn giáo , Dallas 
- Quý Liên Hội Chiến Sĩ VNCH-DFW, Hội Đoàn, Đoàn Thể 
- Quý cơ quan Truyền Thông Báo Chí 
- Quý Đồng Hương 
 
Kính thưa Quý Vị, 
 
37 năm đã trôi qua từ ngày chúng ta phải rời bỏ đất mẹ và sống tha hương trên xứ 
lạ quê người.  Trong thời gian qua, cộng đồng Việt Nam chúng ta ở vùng Dallas-
Arlington-Fort Worth và khắp mọi nơi đã trưởng thành và thành công về mọi 
phương diện, và con cháu chúng ta đã có cơ hội được sinh ra và lớn lên trong một 
đất nước tự do và cơ hội này. 
 
Vì muốn gìn giữ những hy sinh cao quý của những người Chiến Sĩ Quân Lực Việt 
Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, chúng tôi một số người có tấm lòng biết thương đời 
lính với sự yểm trợ của những hội đoàn, đoàn thế, và cộng đồng đã thành lập 
Heroes of South Vietnam Memorial Foundation với mục đích chánh là xây dựng 
một Tượng Đài Thương Tiếc Việt-Mỹ cho toàn vùng Dallas-Arlington-Forth 
Worth.  Đây là một ước vọng của cộng đồng chúng ta trong nhiều năm qua, nhất là 
những cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã một đời vì nước vì dân. 
   
Để công tác xây dựng Tượng Đài sớm được thành công và được sự ủng hộ của 
toàn thể cộng đồng Việt Nam toàn vùng Dallas-Arlington-Fort Worth và những 
vùng phụ cận, thể theo lời yêu cầu chính đáng  của Cộng Đồng Người Việt Quốc 
Gia Hạt Tarrant, Ban Chấp Hành Heroes of South Vietnam Memorial Foundation 
trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi họp khoáng đại được tổ chức tại: 
 

 
 

HEROES OF SOUTH VIETNAM MEMORIAL 
FOUNDATION 

3020 Matlock Rd, #200  
Arlington, Texas 76015 

Email:  info@HSVNMF.ORG 
Phone: 817-468-5252; Fax: 817-468-5257 

Website:  HSVNMF.ORG 



Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVQG Hạt Tarrant 
2117 Roosevelt Dr., Dalworthington Gardens, TX 76013 

Lúc 2:00PM Chủ Nhật, ngày 1 tháng 7 năm 2012 
 

Trong dịp này chúng tôi sẽ trình bày dự án, kế hoạch và các công tác vận động 
trong thời gian qua, và một lần nửa xin kêu gọi sự ủng hộ và yểm trợ của những 
quý đoàn thể, hội đoàn, và toàn thể cộng đồng.  
 
Đây là một chương trình quan trọng để xây dựng một di tích lịch sử để những hy 
sinh cao quý của những người anh hùng cho Miền Nam Việt Nam không bị lãng 
quên theo năm tháng.  Chúng tôi kính mong quý vị dành chút thời giờ đến tham dự 
buổi họp này để chúng ta cùng đoàn kết một lòng một dạ thực hiện cho chương 
trình này sớm được thành công.   
 
Xin đừng quên người lính năm xưa. 
  
Trân trọng kính chào. 
 
BS. Đàng Thiện Hưng 

 


