Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A
BAN TÀI CHÁNH
7711 Garden Grove Blvd. Garden Grove, CA 92841
Tel: (714) 901-2395 *** Fax: (714) 901-5634

Thông Báo
Kính gởi: Quý Cha Tuyên Uý và Ban Chấp Hành các Liên Đoàn và các Đoàn
Trích yếu: V/v Thay đổi giá cả cho đồng phục và các loại khăn quàng.
Kính thưa quý Cha và quý Trưởng,
Qua thông báo của nhà thầu cung cấp đồng phục và khăn quàng cho biết về việc giá vải bị tăng giá bởi ảnh hưởng
của thuế nhập khẩu cũng như phần nào ảnh hưởng bởi luật mới về mức lương tối thiểu cho công nhân. Do đó
trong đợt đặt hàng vừa qua, văn phòng đã phải trả theo giá mới cho tất cả các loại khăn quàng và đồng phục.
Kể từ ngày 8 tháng 8 năm 2019. Giá biểu cho các loại khăn quàng và đồng phục thay đổi như sau:
1)
2)
3)
4)
5)

Khăn quàng Đoàn Sinh các Ngành: $5.00/each.
Khăn quàng Đội Trưởng/Phó các Ngành: $6.00/each.
Khăn quàng Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá và Huynh Trưởng: $7.00/each
Khăn quàng Huấn Luyện Viên các Cấp: $10.00/each.
Đồng phục (all sizes):
- Áo ngắn tay: $16.50/each.
- Áo dài tay: $18.50/each.
- Quần: $15.50/each.
- Skirt: $15.50/each

Trong nhiều năm qua, văn phòng vẫn thường xuyên thương lượng với nhà thầu để được giảm giá tối đa các loại
đồng phục để cung cấp cho tất cả các thành viên Phong Trào tại Hoa Kỳ. Việc thay đổi giá cả là việc ngoài ý
muốn của nhà thầu cũng như của văn phòng. Ước mong quý Cha và quý Trưởng thông cảm và tiếp tục nuôi sống
Phong Trào qua việc mua đồng phục trực tiếp từ văn phòng.
Trân trọng thông báo
Làm tại Garden Grove ngày 8 tháng 8 năm 2019
Trưởng Ban Tài Chánh

Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường

