
Thưa Quý độc giả,

Epoch Times là một kênh truyền thông độc lập phát triển nhanh nhất ở Mỹ. Chúng tôi không bị ảnh 
hưởng bởi bất kỳ chính phủ, tập đoàn hay các đảng phái chính trị nào. 

Được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 2000, Tập đoàn Epoch Times đã nhận được nhiều giải thưởng về 
nội dung và thiết kế của Hiệp hội Báo chí New York, Hiệp hội Nhà báo Chuyên Nghiệp và Hiệp hội Thiết Kế Tin Tức. 

Với 22 ngôn ngữ, Epoch Times là một kênh truyền thông Mỹ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và Truyền Thống, nhằm 
làm sáng tỏ những vấn đề xã hội quan trọng. Epoch Times mong muốn gửi đến Quý độc giả những giá trị nhân văn của 
sự chính trực, lương thiện, lòng trắc ẩn, hay những bài học quý giá từ lịch sử, đồng thời tôn vinh các giá trị phổ quát của 
nhân loại. 

Rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý độc giả. Để mua báo dài hạn, quý vị có thể đặt mua online tại 
www.etviet.com, hoặc gọi (626) 618-6168 / (714) 356-8899, hoặc dùng mẫu được in sẵn dưới đây. Epoch Times Tiếng 
Việt sẽ được giao tận nhà mỗi tuần!

Trân trọng,
Epoch Times Tiếng Việt

Đặt mua báo dài hạn

EASY WAYS TO SUBSCRIBE / Đặt mua báo:
Normal delivery/Gửi thường (khoảng 6–7 ngày sẽ nhận được báo)

Fast delivery/Gửi nhanh (khoảng 2–4 ngày sẽ nhận được báo)

6 months for $59 12 months for $104

3 months for $45 6 months for $89 12 months for $175

Yes, I’d like to subscribe for/Vâng, tôi muốn đặt báo:
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