Kính gởi Thông Báo của LSSJ Guide Book
Kính gởi quý thân hữu và độc giả,
Trang Home Page của LSSJ Guide Book được xem là hoàn tất, nhưng mức độ hoàn
chỉnh vẫn còn hạn chế bởi vì chúng tôi chưa liên lạc được nhiều mạnh thường quân
từng đóng góp nhiều công của cho LSSJ được thành hình như hôm nay.
Trang Home Page là trang quan trọng nhất vì các công cụ có chức năng tìm kiếm
SEARCH sẽ tìm được tên các cửa hàng trên Home Page này dễ dàng hơn. Vì thế các
cửa hàng có tên trên Home Page sẽ có nhiều cơ may được nhiều người biết đến.
Chúng tôi đã thảo luận và suy xét về một chính sách (policy) cho LSSJ Guide Book sao
cho tương đối đồng bộ với các nhu cầu business và phù hợp với quan điểm lịch sử
chính trị của Little Saigon San Jose Foundation đã có từ 10 năm qua kể từ đêm lịch sử
giá lạnh 20/11/2007 với sự hiện diện của gần ngàn đồng hương bên trong và ngoài
phòng họp San Jose City.
Nhìn chung, chính sách của LSSJ Guide Book là phục vụ các tầng lớp không phân biệt
các sắc dân, cửa tiệm lớn hay nhό, ở mặt đường hay góc nhό garage, tất cả đều được
quan tâm và đối xử công bằng và đều được chấp nhận có tên trên LSSJ Guide Book.
Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi chưa có chính sách cho một số vấn đề như sau:
1. Các tổ chức thiện nguyện, các hội từ thiện, các tổ chức tôn giáo, các cơ sở hội
đoàn, đoàn thể chính trị…
2. Các cơ quan truyền thông, báo chí, truyền hình
3. Tất cả cơ sở thương mại nằm bên ngoài LSSJ và LSSJ Extension có thể ghi
danh trên Guide Book nếu chúng tôi nhận được lời yêu cầu của quý vị.
HIện nay chúng tôi chấp nhận Việt Nam Bắc Cali Radio của chị Hạ Vân và Việt Nam
Nhật Báo của chị Quỳnh Thi trên Guide Book vì hai cơ quan truyền thông báo chí này
đã từng đóng góp nhiều công sức cho LSSJ. Ngoài ra, Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng
Đồng Việt Nam Bắc Cali là một Câu lạc Bộ và rất nhiều thành viên của Cộng Đồng Việt
Nam Bắc Cali đóng góp rất nhiều công sức đấu tranh, tiền bạc cho lá phướn và
monument của LSSJ nên cũng được chúng tôi chấp nhận trên Guide Book.
Ngoài ra, LSSJ Guide Book không chấp nhận bất cứ những hoạt động thương mại có
tính cách không lành mạnh và suy đồi vì thế chúng tôi dành toàn quyền quyết định
không chấp nhận việc đưa những cơ sở thương mại nào đó lên LSSJ Guide Book mà
không thông báo trước.
Trong những ngày tới chúng tôi sẽ thu thập dữ kiện các cơ sở thương mại cho những
trang guide book kế tiếp phù hợp với chính sách tổng quát trên.
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