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VĂN LANG BAKE SALE 
CỨU TRỢ LŨ LỤT VIỆT NAM 

SUNDAY OCTOBER 25, 2020 9AM - 10:30 AM 
 
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương. 
Nguời trong một nước phải thương nhau cùng”.  
 
Trong tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Diego và thân hữu sẽ tổ chức 
một buổi “Bake Sale” để gây quỹ giúp đồng bào miền Trung đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất do 
trận lũ lụt lịch sử năm 2020. 
 
Năm nay vì đại dịch COVID-19 và trường Văn Lang học online nên bake sale sẽ được tổ chức một 
cách khác hơn mọi năm để bảo đảm sự an toàn cho mọi người. Quý vị có thể đặt trước các món ăn và 
đến lấy tại địa điểm và thời gian sau đây:  
 
Mira Mesa Community Park 
8575 New Salem St, San Diego, CA 92126 
Sunday, October 25, 2020, 9am - 10:30am 
 
Quý vị có có thể đặt món ăn qua các cách sau đây:  

1. Văn Lang website https://baopduong.wixsite.com/vanlangsd/bake-sale-form 
2. Văn Lang Facebook https://www.facebook.com/vanlangsd 
3. Điện thoại: cô Nguyễn Phượng Bảo: 858-945-3051, thầy Tôn Thất Duy: 858-603-7678 

 
Quý vị có thể ủng hộ và gởi thẳng donation vào tài khoản Văn Lang qua Venmo hoặc Zelle:   
Venmo: VanLangSD 
Zelle: vanlangsd@gmail.com (VAN LANG CENTER) 
 
Xin lưu ý chúng tôi không nhận tiền mặt để bảo đảm an toàn. Khi đến lấy món ăn xin quý vị mang khẩu 
trang và giữ khoảng cách social distancing.  
 
Công ty Viasat, Inc. sẽ match thêm 100% và tối đa là $1000 cho cuộc gây quỹ này. Toàn bộ số tiền thu 
được qua bake sale sẽ được giao tận tay đến nạn nhân lũ lụt ở Việt Nam.  
 
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang xin chân thành cám ơn tấm lòng ưu ái và sự ủng hộ của tất cả các quý 
thân hữu và quý phụ huynh đã dành cho Văn Lang trong suốt 36 năm nay.  
 
Trân Trọng,  
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Diego 


