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Chương trình bao gồm: Văn nghệ chủ đề các câu chuyện dân gian Việt Nam về trung thu 
và thiếu nhi; múa lân; dạy thủ công & làm bánh dẻo; trò chơi; tặng lồng đèn miễn phí cho 
trẻ em; trao bằng khen cho học sinh Mỹ gốc Việt xuất sắc hạng tối ưu; và biểu diễn Tài 
Năng Trẻ của các em học sinh Tiểu Học. 

Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của BOCC, HC Parks & Recreation 
Centers, Carrollwood Village Park, Carrollwood Park Conservancy, City of Tampa, AAPI McDill Air Force 
Base, Vietnam Veterans Chapter 787 và 522 , AAPI Bay Pines VA Hospital, Junior ROTC, Gaither High 
School, HC School Board, HC Diversity Advisory Council, HCLP, và Pháp Luân Công. 
 

Kính xin quý vị vui lòng tới đúng giờ. Xin đa tạ. 

Xin vui lòng liên lạc: Minh Ánh (813) 570-0122 hay Cô Tôn Nữ Hoàng Hoa (813) 399-0534 

Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt SCL, VACA, Khí Công Hoàng Hạc, cùng một số Tổ chức Người Mỹ gốc 
Việt ở Tampa Bay và lân cận, và các Nhà thờ, Chùa trân trọng kính mời quý vị và gia đình đến tham gia 
với chúng tôi để cùng tưởng niệm các nạn nhân 9/11 và sau đó chia sẻ không khí an nhàn sau vụ mùa 
của Rằm Trung Thu và những lồng đèn rực rỡ của các em trong Tết Nhi Đồng.  
Tết Trung Thu là lễ kỷ niệm truyền thống hàng năm đánh dấu sự kết thúc của một mùa thu hoạch 
thành công và kết nối tình thân của gia đình và xã hội.  
Chúng ta sẽ cùng nhau thành tâm cầu nguyện cho nạn nhân 9/11 và gia đình của họ, dạy cho con em 
chúng ta về lịch sử và học cách vượt qua sự mất mát đau đớn để hướng về tương lai. 

Tết Trung Thu 

 


