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SERVING THE COMMUNITY SINCE 1993 

LUNAR NEW YEAR 
CELEBRATION – 

MỪNG TẾT ĐINH DẬU   
Save the Date. Follow page 2 for 
details of our Lunar New Year 2017 
celebration, date time and location.   

Chúc Mừng Năm Mới | Happy New Year    
 

 

Trước thềm năm mới, Ban Chấp Hành Cộng Đồng chân 
thành cám ơn những ưu ái, những sự ủng hộ giúp đỡ của 
quý đồng hương đã dành cho BCH CĐ trong suốt một năm 
qua. 

Xin kính chúc quý Đồng Hương và gia đình một Năm Mới 
nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và may mắn. 

 

May your life fill with  Comfort, Love 

and  Blessings.  Wishing you a  

Happy and  Prosperious  New  Year  

 

 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA THÀNH PHỐ                   
CHARLOTTE VÀ VÙNG PHU ̣CẬN 

PO BOX 38933 |Charlotte, NC 28278  

info@vietcharlotte.org | www.vietcharlotte.org | 704.607.7761 

IN THIS ISSUE 

NEW YEAR’S FLAG 
CEREMONY -  

CHÀO CỜ ĐẦU NĂM   

Join us in this event. Follow page 3 
for details.   

mailto:info@vietcharlotte.org
http://www.vietcharlotte.org/
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vụ thương mại, v.v… Sau phần nghi thức cổ truyền và văn nghệ Mừng Xuân sẽ có mục phát thưởng 

cho các học sinh xuất sắc, thi Hoa Hậu Áo Dài và Hoa Hậu Thiếu Nhi…Và, sau cùng là chương trình 

Dạ Vũ từ 6:30 chiều đến 11 giờ đêm với sự tham gia của ban nhạc Tia Nắng, các ca sĩ và các vũ 

công xuất sắc.   

Lễ Hội Mừng Xuân sẽ khai mạc đúng 1 giờ trưa. 
 
Please join us in the Tết 2017 celebration at: 
 
Location:     Oasis Shriners,  

          604 Doug Mayes Pl. Charlotte NC 28262 

Date Time:  Saturday January 21, 2017  
   Traditional program: from 1 pm to 5:30 pm  (will start promptly at 1pm)     
   Dancing: from 6:30 pm to 11 pm  

  
Oasis Shriners center will be opened to the public at noon. We will have a rich program of music 
and dance entertainment. Food concessions will be available to serve your taste.  VAC will also 
have the scholarship announcement, Miss Viet Nam and Little Miss of the Carolinas. Evening 
dance will start from 6:30pm to 11:00 pm with live music.    
  

Ban Chấp Hành Cộng Đồng trân trọng kính mời quý vị lãnh 
đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị trưởng thượng, quý vị cao 
niên, quý hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông báo 
chí truyền hình, quý đồng hương cùng gia đình, đến tham dự 
Hội Tết Đinh Dậu 2017 sẽ được thực hiện tại:  
 

Địa Điểm: Trung Tâm Oasis Shriners,  
       604 Doug Mayes Pl. Charlotte NC 28262 

Ngày Giờ: Thứ Bảy ngày 21 tháng 1, 2017  
Văn Nghệ truyền thống: từ 1 pm đến 5:30 pm        
Dạ vũ: từ 6:30 pm đến 11 pm  
 

Trung tâm sẽ mở cửa lúc 12 giờ trưa và sẽ bắt đầu với những 

sinh hoạt nhộn nhịp của hội chợ Tết, với những gian hàng 

thực phẩm đa dạng, các trò chơi cho trẻ em, và nhiều dịch 

vụ thuon 

Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 – Lunar New Year Celebration    
by Thu Hương Nguyễn 



VIETNAMESE ASSOCIATION OF CHARLOTTE   January 2017 

 

3 
 

 

 
  

 

 

 
 

Chào Cờ Đầu Năm - New Year’s Flag Ceremony  

Nhân dịp đầu năm mới, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại thành phố 

Charlotte trân trọng kính mời quý đồng hương cùng quý Hội Đoàn, Đoàn Thể tham dự: 

Lễ Chào Quốc Kỳ Đầu Năm Đinh Dậu 
Ngày 28 tháng 1, 2017 Lúc 11 giờ sáng 

Tức Mồng 1 Tết Đinh Dậu 
Tại Bãi Đậu Xe Thương Xá Việt Mỹ 

4520 North Tryon Street Charlotte NC 28213 
 

Sự hiện diện của quý Đồng Hương và quý Đoàn Thể trong buổi lễ Chào Quốc Kỳ Đầu Năm là 

niềm hân hoan cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Charlotte. 

Ban Chấp Hành Cộng Đồng trân trọng thông báo và kính mời. 
 

VAC invite you to join us in the New Year’s Flag Ceremony at: 

Date and Time: January 28, 2017 at 11am 
Location: Viet My parking lot. 4520 North Tryon Street Charlotte, NC 28213 
 
This is an opportunity to greet and wish each other for a happy and properious new year.     
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Thông Báo của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Charlotte 

Xin thông báo cùng quý đồng hương : 

Bà Nguyễn Thu Hương, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt tại Charlotte sẽ mãn nhiệm vào ngày 

31 tháng 1 năm 2017 sau 2 năm phục vụ theo đúng tinh thần nội quy của Cộng Đồng  được 

Tiểu Bang chấp nhận thuộc quy chế Hội Thiện Nguyện 501C-3. 
 

Vì vậy chúng tôi xin mời gọi các hội đoàn, đoàn thể hay cá nhân tích cực khuyến khích, đề 

nghị các ứng cử viên vào chức vụ Chủ Tịch Cộng Đồng cho nhiệm kỳ 2017-2019, nhất là các 

bạn trẻ, để đem lại lợi ích cho đồng hương và bảo vệ quyền lợi sắc dân Việt Nam trong xã 

hội đa chủng này. 
 

Ứng Cử viên phải là cư dân Mỹ gốc Việt thuộc các quận Mecklenburg, Cabarrus, Rowan và 

Gastonia trong tiểu bang North Carolina, thông thạo Anh ngữ, hiểu biết tiếng Việt, có trình 

độ đại học trở lên, có lập trường quốc gia, trên 25 tuổi, có tư cách đạo đức, từng tham gia 

sinh hoạt cộng đồng ít nhất là 02 năm và có 02 người giới thiệu.  
 

Địa chỉ nộp đơn kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2016  đến hết ngày 27 tháng 01 năm 2017: 

Ông Trần Kim Khôi, 2604 Ohara Dr., Charlotte NC 28273 

Để biết thêm chi tiết, xin gọi điện thoại số 980-322-6997. 
 

Ngay sau Lễ Chào Cờ Đầu Năm của Cộng Đồng vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy 28 tháng 01 năm 

2017, chương trình bầu cử sẽ được thực hiện tại nhà hàng Dragon Court trong khu chợ Việt 

Mỹ tại Charlotte. 
 

Chúng tôi kính mời toàn thể quý đồng hương bớt chút thời giờ đến trực tiếp bầu phiếu chọn 

người vào chức vụ Chủ Tịch Cộng Đồng cho nhiệm kỳ 2017 – 2019 theo ngày giờ và địa điểm 

đã thông báo ở trên. 

 

Charlotte ngày 27 tháng 12 năm 2016 

Trân trọng thông báo và kính mời, 

 

Trưởng Ban Vận Động Bầu Cử Cộng Đồng, 

Ông Trần Kim Khôi 

 

 

 

 

 
 

Bầu Cử Tân Chủ Tịch Cộng Đồng cho Nhiệm Kỳ 2017 – 2019   
VAC President Election for 2017 – 2019 Term 
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Phòng bịnh cúm trong mùa Đông | Stay Healthy in the Winter  

Một ít góp ý để giúp quí bạn tránh bệnh cúm trong mùa đông 
 
1. Chích ngừa cho bệnh cúm Flu: Việc chích ngừa bệnh cúm Flu 

có thể làm giảm từ 50 đến 60% số người mắc bệnh flu.  Nếu 
đã chích ngừa thì bệnh sẽ ít gây trầm trọng hơn.  

 

2. Cảm cúm có thể chuyền từ việc đụng chạm. Nên tránh dùng 
vật dụng công cộng để tránh bị lây bệnh. 

 

3. Mua "hand sanitizer" để dùng:  Nên thường xuyên dung chất 
này để lau tay và tẩy đi các vi khuẩn trong tay, sẽ tránh được 
nhiều chứng bệnh bao tử hay đường ruột. 

4. Gia nhập một nhóm để sinh hoạt chung: Thực nghiệm cho thấy những ai sinh hoạt chung 
với các nhóm lớn thì dễ chống bệnh flu hơn những ai ở nhóm nhỏ, hay ở một mình. 

 

5. Thực nghiệm cũng cho thấy một người nếu chia sẻ, hay nói ra những điều mình giữ trong 
lòng, thì hệ thống miễn nhiễm (immune system) sẽ được tăng lên. 

 

6. Ngủ cho đủ giấc: Dành đủ giờ cho một giấc ngủ rất là quan trọng trong mùa đông.    
 

A few tips to stay healthy in the winter.   
 
1. Get a flu shot. An influenza vaccination can reduce the risk of flu illness by 50 to 60% in 

the general population and can decrease the severity and side effects if you get sick.   
 

2. Cold and flu germs are easily passed through hand-to-hand contact. So avoid touching 
public objects will cut your risk. 

 

3. Carry hand sanitizer with you and use it often. It will eliminate germs and reduce the 
stomach bug.    

 

4. Carry hand sanitizer with you and use it often. It will eliminate germs and reduce the 
stomach bug.    

 

5. Join a club. New research says the more friends you have, the healthier you'll be. Carnegie 
Mellon doctors found that those with larger social networks produced more flu-fighting 
antibodies than those who hung out in smaller groups.   

 

6. Get enough sleep is the most important thing to do this season. 
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Giúp Tìm Việc Làm| Job Fair  

Ban Chấp Hành CĐ đang liên lạc với nhiều hãng xưởng tại Charlotte để tổ chức 
một ngày job fair (Hội Chợ Tìm Việc) vào đầu mùa Xuân tại Thư Viện Á Châu. Quý 
vị sẽ có cơ hội để gặp các hãng xưởng, nộp đơn xin việc và nộp resume cùng 
ngày. Để chuẩn bị, các quý đồng hương nào cần sự giúp đỡ để soạn resume (Lý 
Lịch Công Việc), xin gởi email về info@vietcharlotte.org.   
 

BCH CĐ sẽ thông tin đến quý vị khi có ngày giờ nhất định từ các công ty. 
Xin theo dõi các chi tiết về job fair trong bản tin tháng Hai của CĐ. 
Sau đây là một vài trang mạng quý đồng hương có thể dùng để tham khảo cách 
viết resume: 
 

https://resumegenius.com/resume-templates 
https://templates.office.com/en-us/Resumes-and-Cover-Letters 
https://www.livecareer.com/resume-templates 
 
VAC will have a job fair in the spring at the Asian Library. You will have an 
opportunity to meet with different employers, turn in your applications and 
resume. To prepare for this job fair, if you need help on creating a resume 
please contact VAC at info@vietcharlotte.org   
 

Please refer to the above links that could help you prepare your resume.  
 

More information about the job fair will be available in the next month’s 
newsletter. 
 
  

mailto:info@vietcharlotte.org
https://resumegenius.com/resume-templates
https://templates.office.com/en-us/Resumes-and-Cover-Letters
https://www.livecareer.com/resume-templates
mailto:info@vietcharlotte.org


VIETNAMESE ASSOCIATION OF CHARLOTTE   January 2017 

 

7 
 

 
 

                          
                              
 

   
 

CAROLINAS FAMILY DENTAL CARE 
Bích Đương Nguyễn, DDS & Associates 

6800 Democracy Dr. Suite 100  
Charlotte, NC 28212 

704-535-8794 

 

 

 
DWI - Driving While Licence Revoked - Speeding 

- License Restoration - Other Traffic Matters  
725 E. Trade Street Suite 108 Charlotte, NC 28202 

Email: info@cloudwilliams.com 
704-377-3347            

                                    
THE OLIVE LAW FIRM   

Attorney Juan A. Sanchez 
200 Queens Rd. Suite 200, Charlotte, NC 28204 

704-377-9222 (Day) | 704-887-5155 (Night) 

 

          

    

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN THÁI SƠN 
980-355-9798           Email: stran@apexlegaljd.com 

Luật Doanh Nghiệp – Kiến Trúc Xây Dựng - Luật 
Dân Sự - Giao Thông - Di Chúc  - Tai Nạn   

 

 
                                                                                                       

Our Sponsors 

 
JOHN SCHWAB 

ALLSTATE FINANCIAL SERVICES, INC. 
1001 East W.T. Harris Blvd., Suite M 

Charlotte, NC 28027 
Mobile: (704) 778-1167 

eFax: (877) 819-3168 
 

 

 

mailto:stran@apexlegaljd.com

