
 

 

 

 

 

 

 

 

Montréal ngày 24 tháng 5, 2016 

 

Thưa Quí vị và các Bạn, 

 

Trở về từ Đại Hội BTX-THĐ tại Florida, chúng tôi phải sửa soạn gấp để gửi đến 

quí vị và các Bạn bản báo cáo ngày phát học bổng tại Đalat tháng 3 vừa qua đồng thời kết 

quả những đóng góp của quí vị giáo sư, ân nhân và các bạn trong những ngày Đại Hội 

cho Quỹ học Bổng Ngũ Niên của chúng ta. 

 

Như Quí vị và các Bạn đã biết, được sự yêu mến và tin tưởng cùng sự khuyến 

khích của quí vị và các bạn, chúng tôi đã cùng một số bạn hữu thực hiện chương trình cấp 

học bổng hàng năm từ năm 2014 đến năm 2018 qua chương trình Quỹ Học Bổng Ngũ 

Niên 2014-2018 tại Đà Lạt. Và mỗi năm thừa hành quyết định của Ban Điều Hợp chúng 

tôi cùng một số bạn trong nhóm trở về Đalat để thực hiện phần trao học bổng cho các Em 

học sinh thuộc gia đình nghèo khó. 

 

Sau đây chúng tôi xin gửi đến quí vị : 

 

1.- Bản Báo Cáo công tác phát học bổng cho năm 2016 vừa qua tại Đà Lạt (13 tháng 

3, 2016); 

- Diễn tiến việc phát học bổng, cùng danh sách các bạn trong nhóm Yểm Trợ của 

Quỹ học Bổng Ngũ Niên 2014-2018. 

- Phần báo cáo chi thu cho kỳ phát học bổng 2016 này.  

 

2.- Danh sách quí ân nhân đã đóng góp giúp đỡ chương trình học bổng bao gồm cả 

phần quyên góp trong kỳ Đại Hội vừa qua, cũng như tồn quĩ tính đến 15 tháng 5, 2016.  

 

Đặc biệt năm nay sau kỳ phát học bổng vừa qua, chúng tôi được tham dự : 

ĐẠI HỘI BTX-THĐ kỳ 8-2016 tại Florida USA. 

Ngoài những sinh hoạt linh động của Đại Hội, trên du thuyền chúng tôi được 

thuởng thức những màn văn nghệ và hoạt náo phải nói là có một không hai vì vừa vui 

nhộn vừa nghệ thuật và thật tràn đầy yêu thương giữa bạn đồng môn và tình thầy trò thắm 

thiết… 

Tại đây, Quỹ Học Bổng đã được chị TB-TC Bùi Thắng Lợi, người đã rất năng 

động trong mọi hoạt động của Đại Hội BTX-THĐ, đã chấp thuận cho vận động gây quĩ. 



Và chính chị Bùi Thắng Lợi và chị Kim Tuyến, đã tích cực cùng vận động qua những 

phần giới thiệu duyên dáng của MC Phương Liên (BTX-72). 

 

Do đó với lòng hảo tâm của Quí vị Giáo sư, Ân nhân và các Bạn Hữu tham dự 

ngày Đại Hội, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và số tiền nhận được thêm 

trong những ngày Đại Hội đã lên đến trên $3000 USD. Ngoài ra, tiền bán quà kỷ niệm 

Đại Hội (bút máy) và tiền tip cũng được chị TBTC/ĐH trao lại cho chị Điều Hợp Trưởng 

của Quỹ, chị  Đặng kim Tuyến. 

 

Tổng số nhận được đã đến gần $4000USD. 

Mọi chi tiết được ghi trên bản danh sách ân nhân (đính kèm). 

 

Như vậy năm nay chắc số các em được học bổng sẽ được tăng thêm và mỗi xuất 

học bổng cũng sẽ được tính lại sao cho các em cùng gia đình ngày được vui hơn trong xã 

hội khốn khó hiện nay. 

 

Thay mặt các em học sinh và gia đình khó khăn tại Đalạt cùng Anh Chị Em trong 

nhóm Yểm trợ Đalat và Hải Ngoại, một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm tạ lòng 

hảo tâm của Quí vị và các Bạn trong những ngày tháng vừa qua. 

 

 Thưa Quí vị và các Bạn, 

 

Mỗi khi nhận được tin tức từ Quỹ Học Bổng Ngũ Niên, xin bỏ chút thời giờ quí 

báu cho Quỹ biết những ý kiến và cảm nghĩ để chúng tôi có thể thực hiện công tác như 

Quí vị và các Bạn mong đợi một ngày một tiến triển hơn cũng như những công tác khác 

trong tương lai với tinh thần xoa dịu bớt nỗi khổ đau của những người kém may mắn hơn 

chúng ta. 

 

 

Mong quí vị và các Bạn cùng gia đình những ngày vui, nhiều sức khỏe và an bình 

 

Thân mến, 

 

Trương Sỹ Thực 

(THĐ 63) 


