Báo cáo đợt 2, quỹ tương trợ Covid Đà lạt
Kính thưa Quý vị Giáo sư và các đồng môn hai trường BTX-THD,
Lần báo cáo đầu tiên cho quỹ tương trợ để sửa soạn cho công tác cứu trợ nhân vụ
Covid-19. KT đã nhận được thêm số tiền của những ân nhân sau đây:
Chị Ngô Thị Hiền

USD $ 1,000

Chị Xuân Ninh Clark

USD $ 200

Chị Công Phương Liên

USD $ 100

Anh Nguyễn Đăng Thọ (Montreal)

USD $ 400

Chị Mạc Mỵ Hương BTX 62 (Montreal)

USD $ 300

Nhờ vậy chúng ta có được tổng cộng với phần còn lại của Quỹ Học Bổng Ngũ
Niên (2014-2018) là: $12000USD.
Chúng tôi dự trù sẽ cứu trợ trong ba (3) kỳ, mỗi kỳ 4000 USD.
Đợt 1 : Gửi về VN $4,000 USD = 90,000 triệu đồng
Phần phân phát đã báo cáo lần trước, nhưng chúng tôi xin nhắc lại:
1

Hỗ trợ 44 em học sinh nghèo, $750,000/em

2

Hỗ trợ người nghèo khó, gồm:

33.000.000 VNĐ

- Lần 1: 50 người x 300.000 đồng/người=15.000.000 đồng
- Lần 2: 100 người x 300.000 đồng/người =30.000.000 đồng
Tổng Cộng
3

45.000.000 VNĐ

Hỗ trợ cho nhóm thiện nguyện ở Dalat, gồm:
- Nguyễn thị Gái: 2.500.000 đồng
- Trương thi Sự Nghiệp: 2.500.000 đồng
- Phạm Gia Cẩn: 2.500.000 đồng
Tổng cộng

4

7.500.000 VNĐ

Trao cho 6 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trường tiểu
học Nam Thành, mỗi em $750,000
Tổng cộng

4.500.000 VNĐ

Tổng Cộng cho đợt 1 :

90.000.000 VNĐ

Đợt 2 :
Dưới đây là danh sách ân nhân giúp đỡ thêm sau lần báo cáo ngày 8 tháng 9 vừa qua
Chị Bùi thị Bạch (BTX 65)

$100 USD

Chị Lê Kim Mẫn (BTX 68)

$200 USD

Chị Nguyễn Kim
Oanh (BTX69 Santa Barbara)

$100 USD

Tổng cộng

$400 USD

Lần này Kim Tuyến đã gởi về VN $4,400 USD ngày 8 tháng 10, 2021 đổi thành
tiền 100.000.000 VNĐ được phân phối như sau :
Anh Phạm Gia Cẩn đã mua hàng chở đến nhà các bạn để cân chia rồi vất vả đi giao (200
ngàn phẩm vật và 100 ngàn tiền mặt).
Anh đã báo cáo kết quả công việc như sau:
Kế hoạch dự trù hỗ trợ cho người nghèo khó tại Dalat trong mùa dịch là 75 người, mỗi
người được 300.000 VNĐ:
a

Hỗ trợ người bệnh và nhân viên bệnh viện Đalat (lao
công, tạp vụ...): 15 người x 300.000 VNĐ/
người (chị Nghiệp thực hiện)
Tổng cộng

b

4.500.000 VNĐ

Hỗ trợ người nghèo khó bằng phẩm (01 người sẽ
nhận được :10 kg gạo+1kg đường+1 lít dầu ăn+1
chai nước chấm+1 thùng 30 gói mì) x 60 người.
- Gạo 600 kg x 14.000 đ/kg = 8.400.000 VNĐ
- Đường 69 kg x 24.000 đ/kg = 1.440.000 VNĐ
- Dầu ăn 60 lít x 38.000 đ/lít = 2.280.000 VNĐ
- Nước chấm 60 chai x 15.000/chai = 930.000 VNĐ
- Mì gói 60 thùng x 7.000₫/thùng = 4.020.000 VNĐ
(Chị Kính & Cẩn thực hiện) Tổng cộng

17.070.000 VNĐ

c

Chi phí thuê xe chở hàng, mua túi nylon

500.000 VNĐ

d

Theo lời yêu cầu của các bạn trong ban tương trợ,
chúng tôi đã giúp đỡ một gia đình nghèo có một
chiếc xe đẩy để bán xôi buổi sáng và bánh tráng

nướng buổi chiều. Con gái bẩm sinh bị cột sống cong
như chữ S, cần giải phẫu. Quỹ đã giúp cho gia đình
có cần câu cá, vì họ rất tự trọng. Hình ảnh đính kèm
của gia đình Quyết Phụng và Nhi
Tổng cộng
e

f

6.000.000 VNĐ

Giúp cho 14 giáo viên tư nhân bị thất nghiệp 6 tháng
nay vì Covid, mỗi cô $2.000.000 đồng.
Tổng cộng

28.000.000 VNĐ

Tương trợ một cựu thành viên trong nhóm Học Bổng
vào cấp cứu tai nhà thương

4.000.000 VNĐ

Tổng cộng đợt 2 (a+b+c+d+e+f)

60.070.000 VNĐ

Còn lại sau đợt 2 là:100.000.000-60.070.000 VNĐ

39.930.000 VNĐ

Quỹ Học Bổng Ngũ Niên BTX-THD tính đến hôm nay còn lại $4,000 USD và số tiền
VNĐ nêu trên (39.930.000 VNĐ)
Chúng tôi sẽ gởi về để tương trợ người nghèo tại Đà lạt vì Covid vẫn còn tiếp diễn, cũng
vì nhân dịp Tết Nguyên Đán.
Đây là lần tương trợ cuối cùng để thanh toán số tồn quỹ từ Quỹ Học bổng sang Quỹ
Tương Trợ cho học sinh và gia đình cũng như những người nghèo khó tại Đalat, thành
phố thân thương và gắn liền với chúng ta bao kỷ niệm êm đềm thời niên thiếu.
Kim Tuyến cùng các bạn trong ban điều hành sẽ báo cáo một lần nữa khi hoàn tất mọi
công tác mà các ân nhân và các bạn đã tin tưởng giao phó cho chúng tôi.
Phần lớn mọi công việc đều tiến triển tốt đẹp vì nhờ có sự tiếp tay tích cực của các anh
chị trong ban yểm trợ Đà Lạt. Chúng tôi rất cảm động và biết ơn sự hy sinh của các
bạn.
Chân thành cảm ơn những tấm lòng thương người, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người
thiếu may mắn.
Kính chúc quí vị một năm mới an khang nhiều sức khỏe.

Đặng Kim Tuyến
BTX 69

Các Cô Giáo thất nghiệp

6 Học sinh nghèo

Bao quà

Cô Giáo nhận tương trợ

Bao thư

Danh sách Cô Giáo

Người nghèo nhận trợ cấp

Danh sách hỗ trợ (1)

Danh sách hỗ trợ (2)

Danh sách hỗ trợ (3)

Nhận quà

Quà gói

Tiền giúp cô đi mổ cột sống

Xe cô Phụng bán hàng

Xe đẩy cho Phụng Khiết bán hàng

Xương sống cháu Nhi

