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California ngày 28 tháng 7 năm 2021 

 

Thưa quí ân nhân, quí vị Giáo Sư và các bạn đồng môn BTX-THĐ Đalat, 

 

Covid-19 đã làm Quỹ Học Bổng chúng ta tê liệt trong 2 năm. Bây giờ tình 
hình Covid-19 tại VN bắt đầu trở nên trầm trọng. Mọi người thấy khó khăn 
trong việc mưu sinh và đồng bào tại Đalat cũng không tránh khỏi tình trạng 
này.  

 

Nhận được một vài nhắn nhủ từ quý ân nhân và các bạn đồng môn BTX-
THĐ, chúng tôi nhận thấy phải làm điều gì cho đồng bào tại Đalat thân 
thương của chúng ta. 

 

Để quí vị hiểu rõ tình trạng của Quĩ Học Bổng Ngũ Niên 2014-2018 trong 
những ngày đã qua và hiện tại, chúng tôi xin nhắc lại vài điểm chính sau 
đây trước khi đề nghị dự án mới: 

Như quí vị đã biết năm 2019 là năm cuối Quỹ đã hoàn tất việc phát học 
bổng của Quỹ Học Bổng Ngũ Niên 2014-2018.  

 

Quỹ đã hoàn tất qua 6 kỳ phát học bổng cho các em tại Đalat từ năm 2014 
mặc dầu chỉ là chương trình Học Bổng Ngũ Niên 2014-2018, chưa kể học 
bổng đã bắt đầu phân phát vào năm 2013 trước khi Quỹ bắt đầu thành lập 
(do thu nhập lợi tức từ Đại Hội 2012). 

 

Đến hôm nay quỹ còn lại một số tiền ($12,840 CANADA) dự trù cho hai kỳ 
học bổng nữa vào năm 2020 và 2021 nhưng dịch Covid-19 đã không cho 
phép chúng ta thực hiện được như ý. Do đó chúng tôi đề nghị chúng ta 
dùng số tiền này để tương trợ cho những gia đình các em học sinh đã 
được nhận học bổng trước đây cũng như một số gia đình khốn khó 
tại Đalạt trong chương trình tương trợ như chúng tôi đã thực hiện 
song song với chương trình học bổng từ năm 2018 và 2019. 
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Việc tương trợ này có thể thực hiện nhiều lần tùy theo tồn quỹ cũng như 
sự đóng góp thêm của quí vị ân nhân, quí vị Giáo sư cũng như các bạn 
đồng môn nếu có. 

 

Chương trình dự trù sẽ phát cho mỗi gia đình các em (khoảng 100 gia 
đình) 750 ngàn và thêm vào đó 50 gia đình khốn khó mỗi gia đình 250 
ngàn phẩm vật. 

 

Nhân sự thực hiện chương trình này gồm chị Nguyễn Thị Gái (BTX-69), 
nguyên Điều Hợp Trưởng Qũy Học Bổng Ngũ Niên-Đalạt, chị Trương thị 
Sự Nghiệp một thành viên của Quỹ Học Bổng Ngũ Niên-Đalạt và anh 
Phạm Gia Cẩn (THĐ). 

 

Được ý kiến và chấp thuận của quí vị chúng tôi sẽ thực hiện dự án tương 
trợ Covid-19 càng sớm càng tốt. 

 

Thay mặt cho các học sinh và gia đình nghèo ở Đà lạt, chúng tôi xin chân 
thành cám ơn sự hy sinh của tât cả ân nhân đã rời rộng đóng góp từ bao 
năm qua. 

 

Chúc quí vị luôn nhiều sức khỏe vui vẻ thỏa lòng. 

 

Kính thư, 

Thay mặt Quỹ Học Bổng Ngũ Niên 
Đặng Kim Tuyến 
Thủ Quỹ 
 


