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Vietnamese Graduation Celebration 
 
Dear CSULB Graduate, 
 
On behalf of the Vietnamese Student Association (VSA) at California State University Long Beach 
(CSULB) we cordially invite you to participate in the inaugural Vietnamese Graduation Celebration 
(V-Grad)! The event will be held on: 
 

Sunday, May 21, 2017 at 5pm in the University Student Union-Ballrooms 
 
What is the Vietnamese Graduation Celebration? Why do we have it? 
 
V-Grad provides a more intimate ceremony: an event where family, friends, and loved ones come 
together to celebrate a momentous occasion in which each graduate is given the opportunity to dedicate 
and recognize those who have supported them in their academic career. 
 
Do you have to be a member of the Vietnamese Student Association or be Vietnamese to participate 
in the Vietnamese Graduation Celebration? 
 
Of course not.  V-Grad invites everyone who would like to celebrate the Vietnamese culture along with 
their college achievements to participate in the ceremony.  Your only major requirement is that you are a 
CSULB student preparing to graduate. 
 
How do we register for Vietnamese Graduation Celebration? 
 
Visit the website: http://www.csulb.edu/sld.  Click on the Cultural Graduation Celebrations Icon to find 
the Vietnamese Graduation Celebration on the right-hand side.  You can also contact 
vietgradcsulb@gmail.com for more information on registering for V-Grad and other questions about the 
ceremony. 
 

The deadline to pay and register is Friday, April 21st by 5:00 PM 
 
How much is registration?  
 
Registration is $30.00, payable in cash and money orders only. The costs of the stoles, five guest tickets, a 
certificate of participation, and light refreshments are all included in the registration fee.  Extra guest 
tickets are available for purchase at $1 each ticket with a maximum of ten extra tickets.  
 
Where do we pay? 
 
Pay your registration fee at the Associated Students Business Office in USU-229.  Then, turn in your 
payment receipt to the SLD office in USU-215. 

 

http://www.csulb.edu/sld
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Is there anything special we need to do as graduates for V-Grad? 
 
First and foremost, register online with us.  Be sure to submit a personal dedication when registering and 
email a suitable headshot to vietgradcsulb@gmail.com. 
 
When do we need to show up for the celebration? 
 
Please arrive to the USU Ballrooms at 4:00 PM.  You will check in, pick up your stole, and line up for the 
ceremony at this time.  The celebration includes the entrance of graduates, the opening ceremony which 
include the national anthems of Vietnam and America, brief speeches from honored speakers, cultural 
performances, and light refreshments afterwards.  
 
What is the purpose of the dedication and how long should it be? 
 
The personal dedication is an opportunity for the graduates to show their gratitude to the special people in 
their lives that contributed to making their achievements in college possible. The personal dedication will 
be read as the graduate walks across the stage.  
 
Who can attend? 
 
Friends and family are all welcome to join us in this special event.  
 
Does anything else happen the day of Vietnamese Graduation Celebration? 
 
After the ceremony, we’d like to invite you and your guests to join us for light refreshments in good 
company with your family and friends. 
 
 
If you have any questions, feel free to contact vietgradcsulb@gmail.com with all of your inquiries. We 
hope you choose to celebrate your graduation with us! 
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Kính chào các bạn sinh viên, 
 
Thay mặt Hội Sinh viên Việt Nam (VSA) tại California State University Long Beach (CSULB), chúng tôi 
thân ái mời các bạn tham gia vào Lễ Tốt Nghiệp cho sinh viên Việt Nam! Sự kiện này sẽ được tổ chức 
vào: 
 

Chủ Nhật 21 tháng 5, năm 2017 lúc 17:00 tại University Student Union - Ballrooms 
 
Lễ Tốt nghiệp sinh viên Việt Nam là gì? Tại sao chúng tôi có buổi lễ này? 
 
Hội sinh viên Việt Nam cung cấp buổi lễ thân mật này như là một sự kiện nơi gia đình, bạn bè và những 
người thân yêu đến với nhau để chia sẽ một kỷ niệm quan trọng. Trong đó mỗi sinh viên tốt nghiệp được 
trao cơ hội để biến ơn những người đã ủng hộ họ trong sự nghiệp học tập của họ. 
 
Bạn có cần phải là một thành viên của Hội Sinh viên Việt Nam hoặc là người Việt Nam để tham gia 
vào buổi lễ không? 
 
Tất nhiên là không. Chúng tôi mời tất cả những ai muốn để kỷ niệm văn hóa Việt Nam cùng với những 
thành tựu đại học của họ tham gia vào buổi lễ. Chỉ có một điều quan trọng là bạn phải là một sinh viên 
CSULB chuẩn bị tốt nghiệp. 
 
Khi nào các bạn nên đăng ký cho V-Grad? 
 
Bạn nên đăng ký trực tuyến cho lễ ra trường đầu tiên trước. Sau đó đăng ký cho V-Grad sau. Trang web 
này là: http://www.csulb.edu/sld. Click vào "Cultural Graduation Celebrations" và sau đó nhấn vào 
Vietnamese Graduation Celebration. Bạn cũng có thể liên hệ với vietgradcsulb@gmail.com để biết thêm 
thông tin về đăng ký cho V-Grad.  
 

Hạn chót để nộp và đăng ký là Thứ sáu ngày 21 tháng 4 trước 17:00 
 
Phí đăng ký là bao nhiêu và trả cho những gì? 
 
Phí đăng ký là $30 (thanh toán bằng tiền mặt hoặc money orders). Chi phí đăng ký bao gồm stole, vé cho 
5 người khách (nếu muốn mua thêm vé, giá cho mỗi người khách là $1, giới hạn 10 người), và thức ăn.  
 
Trả tiền ở đâu? 
 
Nộp lệ phí đăng ký tại Associated Students Business Office USU-229. Sau đó, đem biên nhận thanh toán 
của bạn đến văn phòng SLD USU-215. 
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Nếu là sinh viên tốt nghiệp cho V-Grad, các bạn cần làm gì? 
 
Đầu tiên và quan trọng nhất, đăng ký với chúng tôi. Các bạn hãy chuẩn bị một vài dòng cho những ai bạn 
muốn cảm tạ và gửi cho chúng tôi một headshot tại: vietgradcsulb@gmail.com. 
 
Khi nào các bạn phải có mặt tại lễ? 
 
Xin hãy có mặt tại USU Ballrooms lúc 4:00 PM. Bạn sẽ check-in, nhận stole của bạn và line-up cho buổi 
lễ vào lúc này. Lễ tốt nghiệp bắt đầu với sự ra mắt của các sinh viên tốt nghiệp. Lễ sẽ khai mạc với quốc 
ca của Việt Nam và Mỹ. Sau đó, chúng ta có một vài bài phát biểu, biểu diễn văn hóa, và thức ăn nhẹ. 
 
Mục đích của ghi nhận sự cống hiến từ mỗi sinh viên là gì? 
 
Những cống hiến của cá nhân là một cơ hội cho các sinh viên tốt nghiệp để thể hiện lòng biết ơn của mình 
với những người đặc biệt trong cuộc sống của họ, những ai đã góp phần vào thành tích của mỗi sinh viên 
đạt được trong quá trình học tập. Thời hạn là một phút cho mỗi bài ghi ơn cá nhân.  
 
Ai có thể tham gia? 
 
Tất cả bạn bè và gia đình đều được hoan nghênh tham gia với chúng tôi trong sự kiện đặc biệt này. 
 
Sau buổi lễ Lễ Tốt nghiệp, chương trình còn tiết mục nào nữa không? 
 
Tất nhiên! Sau buổi lễ, chúng tôi muốn mời các bạn và khách của bạn đến tham gia với chúng tôi để giải 
khát. 
 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin liên hệ với vietgradcsulb@gmail.com. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tán 
dương thành tích tốt nghiệp của bạn với chúng tôi! 
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