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Ông bà yêu cầu Đóng góp $ 100.00/ 1 gạch
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$100 trả bằng:    ___Chi phiếu     ___Chi phiếu của ngân hàng     ___Tiền mặt

Gửi đến: American-Vietnamese War Memorial Alliance

3405 172nd St NE #5

Box 367

Arlington, WA  98223

Đài tưởng niệm chiến sỹ Việt Mỹ tại Auburn

Đóng góp và yêu cầu gạch đá hoa cương

Vớí $100 đóng góp, ông/bà có thể yêu cầu một miếng gạch bằng đá hoa cương đen có khắc 

chữ, kích thước 3" x 6". Gạch sẽ được gắn vĩnh viễn vào bức tường danh dự tại đài tưởng 

niệm chiến sỹ Việt Mỹ ở công viên Les Gove, thành phố Auburn.

Địa chỉ:

Tên họ:

Địa chỉ email:

Số điện thoại:
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Nội dung ghi trên miếng gạch:

1.

2.

3.

4.

Muốn biết thêm chi tiết, xin vào trang Web của ủy ban xây dựng:

http://www.honorvietnamvets.org

Chi trả:

Ghi tên họ của chiến sỹ mà ông bà muốn vinh danh trên dòng thứ nhất.

thời gian phục vụ, nơi phục vụ,  ngày tháng

năm sinh hay mất nếu đã qua đời, v/v.

                             

                        

Những miếng 

gạch đá hoa 

cương này sẽ 

được gắn trên 

một bức tường 

đứng, cao 4 - 5 

feet bao quanh 

đài tưởng niệm.

Đài tưởng niệm chiến sỹ Việt Mỹ tại Auburn, tiểu bang Washington đã được hội đồng thành phố 

tỉnh Auburn chấp thuận, cho được xây dựng tại công viên Les Gove. Mục đích của đài tưởng 

niệm là để vinh danh các chiến sỹ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và Đồng Minh trong chiến tranh 

Việt Nam.

Ủy ban xây dựng đài tưởng niệm gồm những tình nguyện viên, phi lợi nhuận 501(c)(3) sẽ tiến 

hành gây quỹ để xây dựng. 100 dollars đóng góp sẽ dùng để chi 30 dollars cho miếng gạch đá 

hoa cương có khắc chữ và 70 dollars sẽ vào quỹ để xây dựng đài tưởng niệm.

Nội dung ghi trên gạch sẽ được ủy ban duyệt xét dựa trên mục đích vinh danh các chiến sỹ Hoa Kỳ, 

Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh trong chiến tranh Việt Nam

Có thể viết bằng Việt ngữ hay/và Anh ngữ.

Nếu còn chỗ trống, ông bà có thể viết thêm như là chiến đấu anh dũng, phục vụ 

với  danh dự, bị thương trong chiến đấu, hy sinh tại chiến trường, tù nhân chiến 

tranh, mất tích khi chiến đấu, tặng thưởng huy chương, bằng tưởng lục, tước 

hiệu, v/v.

Đài tưởng niệm chiến sỹ Việt Mỹ tại Auburn:

Những dòng còn lại để ghi thêm chi tiết về cá 

nhân người ấy như là binh chủng, cấp bậc, thời 

Gửi đơn yêu cầu và chi phiếu 100 dollars (hay chi phiếu của nhân hàng) đến Ủy ban xây dựng 

đài tưởng niệm chiến sỹ Việt Mỹ. Hay đặt gạch trực tiếp với các hội viên của ủy ban như là 

Đồng chủ tịch Lan Phan Jones hay Peter Lewis. Thủ quỹ Steve Konek. Thư ký Allen Jones. 

Trưởng, phó ban gây quỹ Tùng Trần và Anthony Tôn. Xin đừng đưa tiền mặt hay chi phiếu cho 

những người khác.
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