LSSJF: Tường Trình cuộc trao đổi với Mayor Liccardo 03/03/2018
c/o: Candace Lê
Trong cuộc họp giữa Cộng Ðồng Việt Nam với San Jose City Mayor Sam
Liccardo trưa hôm nay tại Thư viện Trường Independence High School từ
1PM-3PM. Vào những phút cuối cùng trước 3PM, chúng tôi Hoàng Hoa thay
mặt LSSJF nêu ý kiến đề nghị Mayor mời gọi các nhà banks mở thêm các chi
nhánh tại LSSJ hầu giúp đỡ các tiểu thương sau một ngày buôn bán vất vã
có thể deposit cash vào accounts của họ một cách an toàn, nhanh chóng và
thuận lợi. Mayor Liccardo đã hoan nghênh ý kiến đề nghị và hứa sẽ “mời gọi
các nhà banks” mở thêm chi nhánh tại LSSJ để giúp các merchants tại đây.
Chúng tôi sẽ cập nhật tin vui này khi chúng tôi nhận được Thư của Mayor gởi
đến các nhà banks.
Vì không còn thì giờ nên tôi không kịp trình bày Dự án Ðồi Hoa Phượng Vĩ
(Flamboyant Flowers Hill); tuy nhiên, chúng tôi đã trao tận tay cô
Candace Lê bản Ðề Nghị này để chuyển đến Mayor Liccardo xem xét.
Vì City đang gặp khó khăn về ngân sách hạn hẹp, Dự án Ðồi Hoa Phượng Vĩ
sẽ được dự trù thực hiện theo một phương án đặc biệt với sự cộng tác giúp
đỡ của Ủy Ban Kế Hoạch Phát Triển của Thành Phố. Ðược biết tất cả người
Việt Nam mà tôi gặp đều rất hoan nghênh Dự án Ðồi Hoa Phượng Vĩ; vì thế,
chúng tôi hy vọng Dự án này sẽ thành công và chúng ta sẽ để lại cho mai
sau một tình yêu nồng ấm màu đỏ phượng vĩ như “máu trong tim” chúng ta
chảy về quê hương thương nhớ.
Chúng tôi sẽ tìm hiểu về phương án đặc biệt Ðồi Hoa Phượng Vĩ này, tính
khả thi và phương thức quản lý dự án trong thời gian sắp tới.
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