
 Quý vị có các vật dụng trong nhà mà quý vị không còn dùng nữa hay không?      
Quý vị có thể tổ chức bán đồ đạc cũ trước sân hoặc bán trước nhà để xe và trở 
thành một phần của Hội Bán Đồ Đạc Cũ Truớc Nhà Xe Hàng năm Lần thứ 2 ở 
Lents (The 2nd Annual Lents Garage Sale).  
 
 Hội Bán Đồ Cũ Trước Nhà Xe ở Lents là một sự kiện trên diễn ra trên toàn khu 
phố với sự tham dự của nhiều gia đình bán đồ cũ trước nhà xe hoặc trước sân 
nhà trên khắp khu lân cận. Khi quý vị ghi danh để tổ chức bán đồ, chúng tôi sẽ 
liệt kê địa chỉ của quý vị trên Bản Đồ Các Nơi Bán Đồ Cũ trước Nhà Xe. 
 
 Vào ngày bán hàng, những người mua sắm từ khắp nơi trong vùng Lents và 
Portland có thể truy cập Bản Đồ Bán Hàng trước Nhà Xe bằng điện thoại thông 
minh của họ hoặc bản đồ được in ra. Những người mua sắm có thể dành cả 
ngày thăm viếng nhiều nơi bán hàng, gặp gỡ hàng xóm và khám phá khu vực 
lân cận. Cho dù quý vị đang bán hay tổ chức, đây là truyền thống mùa hè không 
nên bỏ lỡ! 
 
 Quý vị sống trong một căn hộ cho thuê hoặc căn hộ chính mình sở hữu?   
Green Lents cam kết giúp cư dân sống trong căn hộ tìm ra cách để họ có thể tổ 
chức bán hàng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email hoặc số điện thoại dưới 
đây và chúng ta có thể làm việc cùng  nhau. 
 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: 
www.LentsGarageSale.com 

 
 Thứ Bảy, ngày 7 tháng 7, 2018  

 9:00 sáng - 4:00 chiều  
 Trả $10 để đưa quý vị lên Bản đồ Bán hàng! Đăng ký để tổ chức bán hàng 

vào khoảng ngày 27 tháng 6  
 
Lệ phí được dùng để chi trả cho chi phí của sự kiện và số tiền lời thu được còn 
lại sẽ dành cho Green Lents, một tổ chức phi lợi nhuận do cộng đồng lãnh đạo 
với mục đích tăng cường tính bền vững và sinh kế trong vùng Lents. 

 
 

http://www.lentsgaragesale.com/

