Học Bổng Ngũ Niên-Đalạt (2014-2018)
Báo Cáo Công Tác Phát Học Bổng
Năm thứ Sáu(6) - Niên Khóa 2019
Ngày 10 tháng 3, 2019 tại Đalat
Thưa Quí vị và các Bạn,
Đây là lần thứ 6 phát học bổng cho các em tại Đalat trong khuôn khổ chương trình Quỹ
Học Bổng Ngũ Niên 2014-2018-Đalat do quí vị cựu Giáo sư và cựu học sinh liên trường
Bùi Thị Xuân và Trần Hưng Đạo yểm trợ.
Vì đã thực hiện từ nhiều năm qua nên năm nay việc tổ chức cũng không có gì phải bận
tâm nhiều.
Như quí vị và các bạn đã biết, đầu nawm 2018 chúng tôi dự định xin làm thêm hai(2)
năm nữa sau năm 2018. Tuy nhiên, sau cùng hai nhóm YTĐL và YTHN đã đi đến một
quyết định chung là chỉ làm thêm một năm nữa và năm 2019 là năm thứ sáu và là năm
chót của chương trình học bổng Liên Trường Ngũ Niên 2014-2018 tại Đalạt.
Đặc biệt năm nay (2019) có 158 em nhận học bổng, trong đó có 10 em nhận xe đạp và
các em bày sẽ được nhận thêm 1.000.000 ĐVN tiền học bổng thay vì 500.000 ĐVN như
mọi năm.
Cũng như mọi năm việc duyệt xét danh sách các em đã được hoàn tất từ đầu năm. Khi
đến Đalat chúng tôi đã họp tại nhà chị Vy Thị kính để sắp xếp công việc và phân phối học
bổng trong bao thơ cho các em.

Diễn tiến việc tổ chức buổi phát học bổng ngày 10 tháng 3, 2019.
Hai nhóm Yểm Trợ Đalạt (YT-ĐL) và Yểm Trợ Hải Ngoại (YT-HN) phối hợp để thực
hiện công tác phát học bổng niên khóa 2019. Điều hợp chính vẫn là nhóm YT-ĐL
với một số công tác đã được định sẵn từ những năm qua.
Năm nay đặc biệt việc phát học bổng đã được thực hiện tại nhà hang Tâm Đắc tại Đalat để
nhân dịp này BTC đã mời các em cùng quan khách một bữa ăn nhẹ để tạm biêt cùng các em
sau 6 năm của Quỹ Học bổng Ngũ Niên.
1.- Nhân sự và công tác :
Các bạn thành viên điều hành và làm việc chung với nhau như:
. Điều hợp tổng quát: Lập chương trình và điều hành tổng quát buổi lễ phát học bổng.
Chị Điều Hợp Trưởng(ĐHT) Nguyễn Thị Gái phối hợp cùng YT Hải Ngoại.
. Phần sửa soạn tiền học bổng (nhận và đổi tiền) đều do chị thủ quĩ của nhóm YT-ĐL,
Chị Vy thị Kính và chị ĐHT Nguyễn Thị Gái đảm trách : Cho tiền vào bao thơ và kiểm
soát theo danh sách do toàn thể các thành viên có mặt thực hiện.
. Mời giáo sư và quan khách : Chị Nguyễn Thị Gái và Chị Vy thị Kính.

Giáo sư năm nay có G.S Nguyễn mạnh Hùng(THĐ) và phu nhân, Giáo sư Nguyễn
Thị Hiền, Giáo sư Nguyễn thị Châu Bảo, BTX.
. Mua hoa và bó hoa làm quà tặng : Chị Lê Thị Loan và Vy thị Kính.
. Trang trí và hệ thống âm thanh : Anh Phạm Đức Thắng, một đoàn viên của
YTĐL bị bạo bênh nên không tham dự được chỉ còn các anh Nguyễn Quang Hảo, Đỗ Đức
Thọ và anh Vũ như Phong từ HOA KỲ về.
. Hoạt náo và trật tự cho phòng hội : Do quí anh Vũ Như Phong, Quang Hảo và Đỗ
Đức Thọ phụ trách.
. Phần quan trọng và phức tạp nhất vẫn là kiểm soát danh sách các em nhận học
bổng; Trực tiếp giúp các em và phụ huynh đổi phiếu thông báo lấy phiếu lãnh học bổng
so với danh sách các em được hai nhóm YT-ĐL và YT-HN soạn từ trước: Chị Lê thị Loan,
Anh Đỗ Đức Thọ, Chị Trương thị Sự Nghiệp, chị Vy thị Kính thực hiện công tác này.
. Điều hành diễn tiến buổi phát học bổng: Xướng danh các em lên lãnh học bổng
cũng như phân phối nhân sự (quí vị Giáo Sư, quan khách, các thành viên..) trao học bổng
cho các em, Anh Quang Hảo cùng Chị Lê thị Loan đảm trách.
. Phiếu nhận học bổng mỗi năm đều do nhóm YT-HN sửa soạn, nhưng in tại Đalat.
2.- Diễn tiến lễ phát học bổng:
 Ngay buổi sáng ngày 10 tháng 3, 2019 và từ 12 giờ trưa tất cả anh chị em đã có mặt
tại nhà hàng Tâm Đắc để :
- Sửa soạn phòng hội, quyét dọn, sắp xếp chỗ ngồi cho 150 em học sinh và phụ
huynh. Tổng cộng khoảng hơn 230 người.
- Sửa soạn hoa để tặng quí vị giáo sư và quan khách.
 Từ 13 giờ trưa học sinh và phụ huynh dần dần tề tựu đến nhà hàng đông đủ.
- Chị Lê Thị Loan và các anh chị Đỗ đức Thọ, Sự Nghiệp, Vy thị Kính và
Nguyễn thị Gái giúp các em và phụ huynh đổi phiếu thông báo lấy phiếu nhận
học bổng và kiểm soát với danh sách các em được nhận học bổng năm nay. Năm
nay chúng ta có đến 8 danh sách được xác minh rõ ràng,
- Sau khi lấy phiếu lãnh học bổng, các em và phụ huynh được hướng dẫn về chỗ
ngồi chờ đợi trong trật tự.
- Xe đạp giao tới được đưa vào phòng hội và sau đó được phát cho các em.
 Phần phát học bổng với sự hướng dẫn của chị Lê Thị Loan:
- Mở đầu với lời phát biểu chào mừng của chúng tôi, Trương sỹ Thực, ủy viên điều
hành của nhóm YT-HN, gửi đến quí vị Giáo sư, quan khách cũng như phụ huynh
và các em học sinh. Trong lời chào mừng này chúng tôi có nhắn nhủ các em học
sinh cố gắng học tập để đáp lại sự quan tâm của quí vị ân nhân đến tình trạng khó
khăn của các em và gia đình. Cũng nhắc lại là Nhóm YT-HN lúc nào cũng cố
gắng tối đa để có đủ ngân khoản hầu tăng số học bổng cũng tăng số tiền học
bổng của các em mỗi năm và nhất là nhóm YT-ĐL phải làm việc vất vả để lập
danh sách các em thật trung thực với hoàn cảnh gia đình của mỗi em. Năm nay
chúng ta có tới 158 em trong đoa có 8 em có xe đạp.
- Đặc biệt năm nay có thêm quà tặng của bà chủ nhà hang Tâm Đắc cho một em
thêm 2 triệu và Quĩ học Bổng thêm 1 triệu cho em có vóc dáng nhỏ nhất trong số
các em nhận học bổng.

- Tiếp theo là phần tặng hoa quí vị Giáo sư với tinh thần tôn sư trọng đạo.
- Tặng hoa Quí bà chủ nhà hang Tâm Đắc.
- Trước khi qua phần phát học bổng cho các em là phần giới thiệu và tặng hoa các
thành viên nhóm YT-ĐL và thân hữu. Các thành viên nhóm YTĐL được giới thiệu đến
quí vị giáo sư và quan khách cũng như quí vị phụ huynh và các em học sinh, được vỗ tay
nhiệt liệt, đặc biệt Anh Vũ Như Phong và chị Lan Hương đến từ Hoa Kỳ.
Năm nay có một số đông các chị cựu học sinh BTX khóa 69 có mặt tại Đalạt để tổ
chức ngày họp mặt của các chị khóa 69 cũng có mặt tại buổi phát học Bổng năm nay nên số
quan khách đã đông hẳn lên làm cho buổi lễ thêm phần trang trọng.
 Phát học bổng :
- Chị Lê Thị Loan đọc danh sách các em từng đợt 10 đến 12 em được lãnh học
bổng. Với sự hướng dẫn của chị Loan, quí vị Giáo sư và quan khách cũng như
những thành viên của Quỹ tuần tự được mời lên nhận bao thơ học bổng của các
em từ tay chị ĐHT Nguyễn Thị Gái và lần lượt trao bao thơ học bổng cho các
em.
- Sau cùng là phần phát xe đạp. Các Em được nhận một xe đạp với nét mặt rất vui
sướng vì xe đạp năm nào cũng mới, vừa đẹp vừa tốt và có đầy đủ tất cả các phụ
tùng. Chín em (trong số 10 em) được lãnh xe đạp và phần học bổng tương ứng.
Một em vắng mặt, nên xe này đã được trao cho một em thuộc một trường tiểu học
tại Đalat với chị chủ nhiệm đại diện ký nhận.
- Một em học sinh đại diện được giới thiệu có lời cảm tạ quí ân nhân và quan
khách cũng như chùa Vạn Hạnh nơi tổ chức lễ phát học bổng.
Cũng như từ những năm trước sau kỳ phát học bổng năm 2015, chúng tôi đã không mua
được quyển Tâm Hồn Cao Thượng của Hà Mai Anh để tặng các em vì nhà xuất bản không
còn in nữa. Chúng tôi đã chọn lựa được một số bài hay chú trọng đến việc giáo dục, nâng
cao phẩm cách con người, lòng chân thật, tinh thần bác ái.. để in thành 50 tập nhỏ phát
cho các em…Phần chi phí này, năm nay không có ân nhân cho nên chúng tôi phải lấy từ quĩ
học bổng.
Buổi Phát Học Bổng niên Khóa 2019 đã chấm dứt lúc 16:00 ngày 10 tháng 3, 2019.
Montreal ngày 14 tháng 6, 2019
Trương sỹ Thực,
Ủy viên điều hành
Quỹ Học Bổng Ngũ Niên 2014-2018 - Đalat

Học Bổng Ngũ Niên-Đalạt (2014-2018)
Năm thứ Sáu(6) - Niên Khóa 2019
ngày 10 tháng 3, 2019 tại Đalat
B

C O TÀI CHÁNH

Thành Viên nhóm Yểm Trợ của Quỹ Học Bổng Ngũ Niên, các Anh Chị :
Đalạt :Nguyễn Thị Gái - Vy Thị Kính - Lê thị Loan - Trương thị Sự Nghiệp
Nguyễn Quang Hảo- Đỗ Đức Thọ - Phạm Đức Thắng
Hải Ngoại : Đặng Kim Tuyến - Nguyễn Thanh An - Nguyễn Huyền Châu - Bùi Bích Liên
Bùi Thăng Lợi - Quản Thụy Huyền - Nguyễn Ngọc Dung - Đặng Thị An
Hoàng Kim Châu - Trương Sỹ Thực và GS. Nguyễn Đình Cường.
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Báo Cáo Tài Chánh Học Bổng Ngũ Niên 2014-2018
Ngân quĩ Học Bổng Niên Khóa 2019
Từ Quĩ $USD 5895.(1USD=23.140VNĐ)
Từ Quĩ $CAD 8000. (1CAD=17.600VNĐ)
Tổng Cộng 1
Tiền còn lại từ kỳ phát học bổng năm 2018
Tổng Cộng
Chi cho Học bổng 2018
141 Học Bổng mỗi học bổng $VNĐ 1,500.000
8 Học Bổng mỗi học bổng $ 1.000.000 có xe đạp
8 xe đạp nam-nữ 2triệu ĐVN/chiếc
Quà cho học sinh nhỏ người nhất của quĩ H.B
220 phần ăn cho các Em tạ Nhà Hàng Tâm Đắc
Ấn loát
Sinh hoạt ngày phát H.B và Mua Hoa cho Buổi Lễ v
Quỹ sinh hoạt của nhóm YT-ĐL
Sửa chữa Lap Top và tablet cho các em
Tương trợ gia đình nghèo, 2019

Tổng Cộng (chi)
Tổng Kết : Còn lại (300.460.300-294.352.000)
Tổng chi từ Quĩ / Ân Nhân (2) & (3)
Còn lại từ Quĩ Ân Nhân
và

$VNĐ
$VNĐ
$VNĐ
$VNĐ
$VNĐ

136.410.300
140.800.000
277.210.300
23.250.000
300.460.300

$VNĐ 211.500.000
$VNĐ
8.000.000
$VNĐ 16.000.000
$VNĐ
1.000.000
$VNĐ 11.000.000
$VNĐ
4.120.000
$VNĐ
582.000
$VNĐ 10.500.000
$VNĐ
1.550.000
$VNĐ 30.100.000
$VNĐ 294.352.000
$VNĐ
6.108.300
5.895US & 8000 CA
0 US & 12840 CA
$VNĐ
6.108.300

13.- 14 em vắng mặt H.B được đưa trở lại Quĩ.
15.- Làm bảng tưởng lệ, In bảng tên và In 50 tập Tâm Hồn Cao Thượng của Hà mai Anh.

Vài hình ảnh ngày phát Học Bổng tại Đalat 10 tháng 3, 2019

Các em học sinh và phụ huynh vào nhà hàng Tâm-Đắc Đalat

Một số quan khách và các chị BTX-69,68 cùng thân hữu.

Hình chung cho Nhóm Yểm Trợ Đalat và Hải Ngoại cùng quí vị :
G.S Nguyễn văn Hiền và phu nhân, GS Bùi thị Bảo cùng các thân hữu từ xa về Đalat
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8- Tất cả thành viên viên nhóm YT Đalat
cùng thân hữu

1-2 Các Em đang được phát họcbổng.
3- Bà Chủ nhà hàng Tâm Đắ phát
học H.B cho các Em.
4- Một Em đang tỏ lời cảm tạ.
5-6 Phụ huynh khuyết tật có con vừa
Đại Học được tặng hoa và thay
mặtcon nhận một lap top.
7- Các Em vui mừng nhận được xe
đạp.

