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Thư Mời 
 

Vừa Vui Chơi Noel, Vừa Gây quỹ Cho Cây Mùa Xuân  năm thứ 7  
và Giúp Nạn Nhân Bão Số 9 tại Miền Trung   

 
Kính thưa quý ân nhân và  quý bạn, 
 
Hằng năm ROF tổ chức gây quỹ từ thiện Cây Mùa Xuân để cho các em bất hạnh  
đựơc có những món ăn ngon  mùa Tết, có áo quần mới, bánh, kẹo,  mứt   v....v..... 
 
Nhân dịp nầy ROF cũng xin nới rộng buổi gây quỹ để giúp nạn nhân Bão số 9 tại 
miền Trung VN. 
Buổi gây quỹ  sẽ tổ chức tại: 
 
Emerald Bay Restaurant 
5015 W. Edinger Ave.        Santa Ana,    CA.92704 
Vào ngày Thứ Bẩy 19 December 2009 
Từ 5:30 pm đến 12:00 am 
Gía   $25.00 /ngừơi, với thực đơn 7 món và chương trình ca vũ nhạc. 
 
Chương trình  
5:30 pm – 6:30 pm Tiếp đón quan khách và hàn huyên 
6:30 pm  Chào đón quan khách và bắt đầu chương trình đúng giờ để có nhiều thời 
giờ vui chơi văn nghệ và khiêu vũ . 
 
Văn nghệ 
Quý ca nhạc sĩ với tấm lòng từ thiện giúp cho ROF 
Nhạc sĩ: Hoàng Thiện 
Quý Ca sĩ:  Lilian, Vi Vân, Mỹ Thúy, Ngọc Hiếu, Thanh Châu, Elvis Huy, 
      Tommy Nguyễn. 
 
Xin mời quý ân nhân, quý bạn vui lòng ủng hộ buổi gây quỹ đầy ý nghĩa nầy và xin 
gọi đặt chỗ với Thanh Mỹ ĐT 818-288-1843 và xin gởi chi phiếu về địa chỉ PO 
Box 41848  Long Beach, CA.90853 để Ban Tổ Chức  tiện việc đặc bàn. 
 
Trân trọng kính mời và cám ơn  
 
Thay mặt Ban Tổ Chức 

Thanh MyThanh MyThanh MyThanh Mỹ 
President 
 
TB. BTC không có sắp bàn, mời quý vị đến sớm và lựa chỗ ngồi vừa ý.     
Thành thật cám ơn      


