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Công Viên Khu Vực Irvine Kỷ Niệm Sinh Nhật  
Năm Thứ 125 

  

 
Ảnh Công Viên Khu Vực Irvine do Cơ Quan Đặc Trách Công Viên OC cung cấp.  

  
Quận Cam, Calif. -  Xin hãy cùng với Cơ Quan Đặc Trách Công Viên OC chào 
mừng sinh nhật lần thứ 125 của Công Viên Khu Vực Irvine vào ngày 1 tháng 
Mười. Đây là một lễ hội miễn phí, thân hữu gia đình sẽ trình bày tính cách lịch sử 
quan trọng của công viên đồng thời nhấn mạnh sự quan trọng liên tục trong cộng 
đồng.  
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https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ymDOYvdfwFg4IkoD3GSWPtifjU1Z4Xb0


Gia Đình Irvine đã tặng mãnh đất hiện nay là Công Viên Khu Vực Irvine cho 
Quận Cam năm 1897, tạo dựng nên công viên khu vực đầu tiên tại California. 
Việc chào mừng sinh nhật lần thứ 125 của công viên sẽ đặt nặng những thời 
điểm trong quá khứ xuyên qua một số các hoạt động và trình bày có tính cách 
lịch sử. Thưởng thức thơ phú Shakespeare và trình diễn khiêu vũ cũng như 
những sự trình bày thảo cầm viên, đàm thoại của những nhà thiên nhiên học và 
nhiều thứ khác. Xin hãy mang mền và ghế để thưởng thức trình diễn âm nhạc 
miễn phí trên sân khấu Acorn bắt đầu từ 2:30 chiều với sự trình diễn bởi hai ban 
Flashback Heart Attack và Analog Jukebox. 
 
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Giám Sát Viên Donald P. Wagner 
phát biểu: “ Toàn thể cộng đồng được mời đến chào mừng sinh nhật lần thứ 125 
của Công Viên Khu Vực Irvine, một trong những khoảng không gian thiên nhiên 
đứng đầu cho những cơ hội tiêu khiển gia đình và giáo dục. Sinh nhật trình bày 
một cơ hội hoàn hảo để thưởng thức những hoạt động được ấn định cho toàn 
thể gia đình, bao gồm các cuộc trình diễn văn nghệ để chia sẻ những truyền 
thống và lịch sử của công viên.” 
 
Việc chào mừng sinh nhật lần thứ 125 sẽ bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. 
Lễ hội sẽ bao gồm các cuộc viếng thăm lịch sử tự hướng dẫn, các gian hàng 
tương tác và trình bày như việc làm gạch Adobe, đan rổ, làm nến, trình diễn 
blacksmith, tặng quà kỷ niệm và nhiều thứ khác. Nhiều loại thức ăn được bày 
bán.   
 
Chi phí đậu xe $5 tại Công Viên Khu Vực Irvine. Đậu xe bên ngoài cũng có sẵn 
với giá $5 tại hay bãi 1 và 2 của Trường Đại Học Santiago Canyon College với 
dịch vụ xe đưa đón miễn phí đến và về từ chổ lễ hội. Xin vào trường đại học tại 
góc đường Newport Boulevard.  
 
Công Viên Khu Vực Irvine là chỗđể mọi người đến câu cá, khu vực sinh hoạt 
ngoài trời, Thảo Cầm Viên OC và đường xe lửa Công Viên Irvine.  
 
Công Viên Khu Vực Irvine là chỗđể mọi người đến câu cá, khu vực sinh 
hoạt ngoài trời, Thảo Cầm Viên OC và đường xe lửa Công Viên Irvine  
Thời Gian: 10 giờ sáng – 5 giờ chiều 
Địa Điểm: Công Viên Khu Vực Irvine, 1 Irvine Park Rd., Orange, CA 92869 
Chi Phí và Chỗ Đậu Xe: Tham dự miễn phí, Đậu xe $5 cho mỗi xe tại Công Viên 
Khu Vực Irvine. Đậu xe bên ngoài công viên có sẵn với giá $5 tại Trường 
Santiago Canyon College, 8045 E. Chapman Ave., Orange, CA 92869.  
Trang Mạng: https://ocparks.com/events/irvine-regional-park-125th-anniversary-
celebration   
  

### 
Cơ Quan Đặc Trách Công Viên  
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Cơ Quan Đặc Trách Công Viên OC quản trị gần 60,000 mẫu Anh công viên, các 
cơ sở lịch sử và duyên hải và khoảng không thiên nhiên của Quận Cam như một 
phần của Cơ Quan Đặc Trách Tài Nguyên Cộng Đồng OC. 
http://www.ocparks.com 
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