CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM VÙNG WASHINGTON D.C., MARYLAND & VIRGINIA
6131 Willston Dr., Suite E, Falls Church, VA 22044
P.O. Box 801, Annandale, VA 22003

THƯ MỜI
Trân trọng kính mời quý đồng hương, quý hội đoàn, quý cơ quan truyền thông và quý phụ
huynh học sinh vui lòng đến tham dự đông đảo hai sinh hoạt trong tháng 7 sau đây do Cộng
Đồng Việt Nam Vùng WDC, MD & VA tổ chức:
1. SINH HOẠT VĂN HÓA & GIÁO DỤC:
Cuộc Thảo Luận về đề tài “10 Bản Địa Đồ - Tìm Về Đất Tổ” do GS Trương Bổn Tài thuyết
trình:
- Thời gian: 3 giờ chiều ngày chủ nhật 19 tháng 7 năm 2009 (ngay sau buổi ra mắt sách
do GS Nguyễn Ngọc Bích tổ chức)
- Địa điểm: Mason District Governmental Center
6507 Columbia Pike, Annandale, VA 22003
Đây là một công trình nghiên cứu trong 30 năm qua về địa lý, sử ký, văn hóa và nông nghiệp
của Việt tộc trước thời Tần Hán. Các phát kiến mới về huyền thoại, địa chất, khảo cổ, ngôn
ngữ và di truyền học sẽ cống hiến cho người tham dự một tầm nhìn mới về lợi thế của người
Việt tự do tại hải ngoại.
Chương trình sẽ có thêm phần phụ diễn văn nghệ do ca sĩ Vĩnh Thanh Thảo (thuộc Câu Lạc
Bộ Âm Nhạc Việt tại San Jose) và các ca sĩ địa phương, cộng với phần giải lao gồm thức ăn
nhẹ.
2. LỄ PHÁT GIẢI THƯỞNG KHUYẾN HỌC NIÊN KHÓA 2008-2009:
- Thời gian: 10 giờ sáng thứ bảy 25 tháng 7 năm 2009
- Địa điểm: Columbia Baptist Church
103 W. Columbia St., Falls Church, VA 22046
Chương trình gồm phần trao giải thưởng Khuyến Học cho các học sinh xuất sắc, văn nghệ
giúp vui và giải lao với thức ăn nhẹ.
Kính mong tất cả quý vị đến tham dự đông đảo hai sinh hoạt nói trên để tìm hiểu về địa lý,
sử ký, văn hóa và nông nghiệp của Việt tộc trước thời Tần Hán, và đồng thời khuyến khích
cho con em chúng ta chuyên cần học tập ngõ hầu trở thành người hữu dụng mai sau cho
cộng đồng và quê hương Việt Nam thân yêu.
Mọi chi tiết về hai sinh hoạt này, xin liên lạc với:
Văn Phòng CĐ qua số ĐT: 703-373-9333
hoặc ông Nguyễn Văn Đặng: 571-236-1908.
Trân trọng kính mời

