
Thông Báo 
Ngày Họp Mặt Simon Hòa Hải Ngoại 2015 

 

Thưa quý cha và anh chị em, 

Theo quyết định trong  ngày Hop Mặt 2014 tại San Jose, năm nay chúng ta sẽ Họp Mặt Truyền 
Thống theo ngày và địa điểm sau: 

- THỜI GIAN: ngày Thứ Bảy ngày 11 tháng 7, 2015  
- ĐỊA ĐIỂM: tại nhà anh chị Trần Văn Cầm tức John Trần. (Cách San Jose county 3 giờ lái 

xe và Orange county 4 giờ) 
 Địa chỉ: 
2231 N. Arbor Ave. 
Hanford Ca 93230 
 
Tel. (559) 852-7214 
Email: johnvantran11@yahoo.com 

 
- MỤC ĐÍCH & HÌNH THỨC: Tạo tình thân, vui chơi, thư giãn, xả hơi và .... tán gẫu - tán 

phét. Sẽ dành nhiều thời gian để mọi thành viên: từ các cháu nhỏ đến các dâu Simon Hòa 
có cơ hội sống chung một ngày nghỉ hè gia đình thay vì hội họp “nhức đầu”. 

- CHUẪN BỊ CÁ NHÂN:  
• Bình nước uống cá nhân, kính mát, nước uống, giầy, mũ quần áo v.v... để 

hiking. 
• Phương tiện di chuyển tự túc. Sequoia Forest  cách nhà anh chị Cẩm 1 giờ xe. 
• Túi ngủ, gối ... 
• ... và nhớ đem theo tinh thần Simon Hòa. 

- CHƯƠNG TRÌNH: 
 Những anh em ở xa có thể có mặt tại nhà anh chi Cẩm chiều thứ Sáu ngày 

10-7-2015. Ăn tối hôm đó sẽ tự túc. 
 10:00 Khai mạc và công bố chương trình - Họp: Tin tức, báo cáo tài chánh, 

thuế, bầu ban Đại Diện, bàn giao Ban Đại Diện và ấn định ngày và địa điểm 
Họp Mặt 2016. 

 10:45 Du ngoạn, hiking tại Sequoia National Forest. Nên đi chung xe, vì vé 
vào cửa mỗi xe là 20 đôla 

 1:30 ăn trưa - nghỉ ngơi 
 2:30 trò chơi sinh hoạt, (nếu thời tiết và khí hậu cho phép). 
 4:00 trở về nhà anh chị Cẩm. 
 5:30 ăn tối 
 7:00 bế mạc để anh chị em có công việc gia đình, không thể ở lại qua đêm có 

thể trở về nhà sớm. 
 Những anh em còn lại tự do sinh hoạt thoải mái. 
 Chúa Nhật: Vì thị trấn Hanford có cộng đồng Công Giáo người Việt rất nhỏ , 

nên không có thánh lễ tiếng Việt tại đây. Vậy anh chị em có thể dự lễ sáng 
Chúa Nhật tiếng Mỹ tại các nhà thờ địa phương hay trở về giáo xứ nhà tùy ý. 
– Lên đường bằng an. 

- ẨM THỰC: Theo thỏa thuận của anh chị Cẩm và anh em trong ngày đại hội 2014 và cũng  
vì thành phố Hanford nằm giữa hai thảo nguyên Sequoia National Forest và Inyo National 
Forest, nơi có ít người Á Đông định cư, nên các chợ bán thực phẩm Việt Nam rất ít và ở xa.  
Chúng ta sẽ tự túc 100% ẩm thực trong suốt thời gian Họp Mặt. Do vậy xin anh em tùy 
sáng kiến có thể giúp ban Ẩm Thực đưa đồ ăn thức uống thêm đến. Nên nhớ, xin vui lòng 
cẩn thận cho việc bảo quản lương thực vào tháng Hè. Mọi chi tiết xin liên lạc với anh 
Quang (714) 837-1143 , qvnh2@yahoo.com 
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- LINH TINH: Để giúp anh chị em thoải mái và bảo đảm sức khoẻ, anh chị em nào khó 
ngủ, hay cần sự yên tĩnh hoặc cần ngủ đúng giờ có thể ngỉ ở khách sạn, motel và Inns. 
Sau đây là một số  nhà nghỉ  trong vùng,  anh em có thể liên lạc để biết thêm thông tin: 

Sequoia Inn :    (559) 582-0338 
                    Best Western : (559) 583-7300 
                    Comfort Inn :    (559) 584-9300 
                    Rodeway Inn:  (559) 582-9036 

 

Ban Thư ký & Thông Tin 

Ngày 26-4-2015 

 

VÀI HÌNH ẢNH CÔNG VIÊN RỪNG QUỐC GIA SEQUOIA,  

CALIFORNIA USA 

 

 
   “Mr and Mrs JOHN TRAN”                tổ uyên ương của Mr and Mrs John Tran 

   tức John Trần Văn Cẩm 

 
               Một trong các lối vào                               một cây đại thụ sequoia chán sống 



 
                     bự.....                                                              suối mát 

 
                      to đùng.....                                                     hiking..... 

 
                      đường mòn                                                    đường lên núi 

 

đừng bỏ lỡ cơ hội này. Mong gặp nhau tại ngày Họp Mặt Simon Hòa Hải Ngoại 2015 
 
“Hãy nâng niu thời gian bạn có và những kỷ niệm chung... Làm bạn với ai đó, không phải là cơ hội 
mà là trách nhiệm ngọt ngào”. 
Cherish the time you have, and the memories you share... being friends with someone is not an opportunity 
but a sweet responsibility. - Khuyết danh 

 


