K/g Web Site Little Saigon San Jose Guide (LSSJG)

Web Site Little Saigon San Jose Guide được thực hiện nhằm chia xẻ các thông tin hữu
ích về các cơ sở thương mại tại Little Saigon San Jose trên Story Rd., Senter Rd. và
Tully Ave. Chúng tôi sẽ thu thập tất cả thông tin về địa chỉ, phone và emails của các
cơ sở thương mại và dịch vụ. Những thông tin này được sưu tập từ các mạng
lưới Internet và quảng cáo trên các tạp chí quảng cáo.
Vì tấm lòng tốt, nhưng công việc sưu tập như vậy chắc chắn chúng tôi sẽ
gặp nhiều sai sót không tránh khόi; tuy nhiên, các quý chủ nhân có thể
email cho chúng tôi sửa chữa cho đúng với các thông tin của cơ sở thương
mại quý vị hầu giúp cho các khách du lịch và khách hàng tìm đến quý vị
nhanh chóng.
Xét vì Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali (VNBC) đã đóng góp nhiều công sức cho
việc hình thành một LSSJ khang trang và phồn vinh mang đến nhiều việc ích
lợi và an ninh cho thành phố San Jose. Cộng Đồng VNBC cũng là nơi tập
trung những người Việt có tâm huyết xây dựng LSSJ như Tiến sĩ Đỗ Hùng, cô
Cẩm Vân. Bà Hoàng Xuyên Anh… Trong thời gian gây quỹ yễm trợ cho lá
phướn và bia monument LSSJ các thành viên cộng đồng cũng đóng góp
nhiều công sức và tiền bạc theo như báo cáo gây quỹ 2008 và 2012, hiện
nay Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng đồng còn có những công tác sinh hoạt cộng
đồng, văn nghệ cuối tuần, vì vậy, chúng tôi chấp nhận một slide show cho
TTSH Cộng Đồng VNBC trên Web Site LSSJG.
Chúng tôi rất hân hạnh đón nhận tất cả thông tin về các cơ sở thương mại
được gởi cho chúng tôi qua email của SaigonFilms viettrade_net@yahoo.com
trong thời gian sớm nhất để kịp cho chúng tôi dành thì giờ xếp hạng mục cho
menu của LSSJG mà người xem có thể xem trên Internet hay bằng mobile
phones. Những mạnh thường quân có tiền đóng góp cao từ 500 đô cho việc
xây dựng và bảo tồn LSSJ sẽ được trình chiếu trên slide show có số lượng
limit 16 slide shows. Vì vậy, nếu quý cơ sở thương mại là mạnh thường quân
có tiền yễm trợ cao mà không gởi thông tin đến chúng tôi thì chúng tôi
không làm slide show được mà chỉ có tên trên Homepage thôi. Tất cả quý ân
nhân của SaigonFilms sẽ được slideshow trong đó có Mỹ Tho Restaurant ở
Newark, LS Teresa Thu Hương ở San Jose, Divine Flowers ở San Jose. Những
slideshows này sẽ vĩnh viễn trên LSSJG.

Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện LSSJG thật hoàn hảo và hữu ích. Lời kêu gọi
này xem là một Policy của LSSJG và được lưu trữ để tham khảo.
Trân trọng,
Sông Hồng (10/01/2017)
LSSJ Guide Book for the Travelers and Customers

