K/g Thông tin về những lá phướng tại LSSJ đã được thay mới và treo đầy đủ
Kính thưa quý đồng hương,
Kính thưa quý thân hữu,
Kính thưa quý vị quan tâm đến Little Saigon San Jose,
Kính thưa Ông Chủ tịch Cộng Ðồng VN Bắc Cali:
Cách đây khoảng 3 tuần (19/11 – 10/12/2019) chúng tôi có đến Thành phố SJ và trình
bày với nhân viȇn DoT (Department of Transportation) của Thành phố về một lá
phướng (banner) Little Saigon San Jose bị rách đứt tách rời khỏi thanh (bar) ngang giữ
phía dưới lá phướn. Chúng tôi cũng nhờ DoT treo những lá phướn lȇn các trụ (4) đã
mất (4) lá phướng, trong đó có một trụ ở ngay trước Story SuperMarket nằm giữa
McLaughlin Ave. và Freeway 101. Sau đó, chúng tôi đã nhận phone của nhân viȇn DoT
cho biết họ đã giúp chúng ta treo và thay mới lá phướn cũ bị rách.
Hôm nay Thứ Ba 10/12/2019, chúng tôi có ghé lại khu Little Saigon San Jose để xem
xét thì thấy DoT đã thay mới lá phướn cũ bị rách (trước cửa Phở Gà Nhà) và treo thȇm
3 lá phướn mới lȇn 3 trụ bị mất lá phướn; tuy nhiȇn, trụ ở trước Story Supermarket vẫn
còn bỏ trống.
Chúng ta chân thành cám ơn DoT của SJ City giúp chúng ta thay thế và treo lại những
lá phướn trȇn 3 trụ cột mất lá phướn. Chúng tôi sẽ có thư (Official Letter) gởi DoT bày
tỏ sự cám ơn của chúng ta, và sẽ đến DoT trong thời gian sắp đến nhắc DoT treo lá
phướn trȇn trụ còn bỏ sót.
Trân trọng kính gởi quý vị để tường.
Hoàng Hoa
Little Saigon San Jose Dự Án Phát Triễn
www.littlesaigonsjid.com
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