Glendora 7 tháng 2 năm 2020
Kính gửi :
Quí vị Ân Nhân,
Quí vị Giáo Sư hai trường Trần Hưng Đạo và Bùi Thị Xuân Đalạt
Cùng các Bạn đồng môn.
Quí vị và các bạn đã từng theo dõi những bản Báo Cáo của Quỹ
Học Bổng Ngũ Niên 2014-2018 Đalat của Liên-Trường BTX-THĐ từ năm
2014 đến nay.
Sau đây là bản tường trình tóm tắt mọi diễn tiến của Quỹ từ ngày
đầu và những chương trình sắp tới sau khi Quỹ Học Bổng đã ngừng
hoạt động kể tháng 4 năm nay (2019).
Bắt đầu từ năm 2013 với số tiền được Đại Hội BTX-THĐ-2012 trao
lại (1,200 USD), chúng tôi có ý định trao học bổng cho một số học sinh
nghèo (được dự trù 24 em) tại Đalạt. Khi bắt đầu sửa soạn để thực hiện
điều mong mỏi của BTC Đại Hội BTX-THĐ-2012 (chị Đặng Kim Tuyến)
chúng tôi không ngờ được sự hổ trợ và khuyến khích của một số anh chị
em cựu học sinh 69, nên số tiền nhận được đã có thể cho đến 30 em và
mỗi em được 1.000.000 ĐVN.
Sau phần phát học bổng này, chúng tôi nhận thấy còn nhiều gia đình
các em học sinh nghèo khác đang cần giúp đỡ tại Đalat. Một chương trình
học bổng dài hạn được đề ra. Và được sự tiếp tay và khích lệ cũng như
sự ủng hộ nhiệt tình của một số đông ACE cựu học sinh và cựu giáo sư,
chúng tôi đã đi đến việc thực hiện :
Quĩ Học Bổng Ngũ Niên Liên Trường - Đà Lạt 2014-2018.
Quĩ học Bổng Ngũ Niên có hai Nhóm Yểm Trợ : Yểm Trợ Hải Ngoại
(YTHN) và Yểm Trợ Đalat (YTĐL).
YTĐL : Do chị Nguyễn Thị Gái (BTX-69) làm Điều hợp Trưởng với sự
công tác của các quí chị Vy Thị Kính, Lê thị Loan, Trương thị Sự Nghiệp
và Đoàn thị Quí (2014-2016) và các quí anh Nguyễn Quang Hảo, Đỗ Đức
Thọ, Phạm Ngọc Thắng (2013-2018) và anh Lê Văn Trung (2013-2016).

YTHN : Do chị Đặng Kim Tuyến (BTX-69) làm Điều Hợp Trưởng, kiêm
thủ quĩ của Quĩ với sự cộng tác của quí chị Bùi Thắng Lợi, Nguyễn Huyền
Châu, Nguyễn Thanh An, Bùi Bích Liên, Quản Thụy Huyền, Nguyễn Ngọc
Dung, Đặng Thị An và Quí anh Hoàng Kim Châu, Trương Sỹ Thực và GS.
Nguyễn Đình Cường.
Sau 2013, những năm tiếp theo, từ 100 em lên đến 120 rồi 150 và
học bổng lên đến 1.200.000 ĐVN rồi 1.500.000 ĐVN và trong đó có trên
dưới 10 em có xe đạp. Đến cuối năm 2017 (kỳ thứ 4 của Học Bổng Ngũ
Niên), chúng tôi đã dự định kéo dài chương trình này thêm hai năm nữa
để chấm dứt vào năm 2020. Tuy nhiên vì nhiều lý do chúng tôi chỉ thực
hiện tới năm 2019 là kỳ chót cho Quĩ Học Bổng này sau 6 lần chính thức
phát học bổng cho các em.
Sau bẩy (7) lần phát học bổng này, kết toán lại, chúng ta đã thực
hiện được một chương trình từ thiện phát học bổng cho học sinh có gia
đình nghèo với ngân khoản lên đến hơn 50.000USD (cho 7 năm) đã do
Quí vị ân nhân, Quí Vị Giáo Sư và các Bạn đồng môn trợ giúp.
Tuy nhiên hiện nay Quỹ vẫn còn lại khoảng gần 10.000 USD (xin
xem bảng Danh Sách Ân Nhân) nên chúng tôi dự trù sẽ báo cáo cùng
Quí vị ân nhân, Quí Vị Giáo Sư và các bạn đồng môn THĐ-BTX để xin
chấp thuận cho thực hiện thêm một chương trình khác, đó là
chương trình tương trợ với mục đích để giúp những gia đình nghèo
cần thêm vốn để cải thiện những phương tiện kinh doanh nhỏ như
nghề uốn tóc, bán bánh mì, bán rau cải…hầu tăng thêm phần thâu
nhập, đỡ được phần nào đời sống khốn khó trong một xã hội Việt
nam hiện nay, nhiều nhiễu nhương mà người dân nghèo là nạn nhân
thảm khốc nhất..
Thực ra chương trình tương trợ này chúng tôi đã trải nghiệm qua hai
kỳ 2018 và 2019. Năm 2017 có 9 em không biết vì lý do gì không có mặt
để lãnh học bổng do đó năm 2018 cho kiểm tra lại, đến thăm gia đình và
được biết vì quá nghèo nên phải bỏ học. Một ngân khỏan được trích ra từ
quĩ của chương trình học bổng để giúp các gia đình này, thế là phần
tương trợ được bắt đầu cho đến năm 2019.
Để tiếp tục chương trình Tương Trợ này bắt đầu từ năm 2020 với số
tiền còn lại của Quĩ Học Bổng như nêu trên, sau khi tham khảo các
bạn ở Đalat cũng như Hải Ngoại chúng tôi xin đề nghị phương thức

để giúp đỡ những gia đình nghèo tại Đalạt theo những nguyên tắc
sau đây :
1.- Căn cứ vào danh sách các học sinh đã được lãnh học bổng trước đây,
chúng ta lựa những gia đình nào nhiều khốn khó rồi tiếp cận để giúp đỡ
họ. Nhóm YTHN sẽ lập danh sách (theo danh sách các em nhận học bổng
6 năm qua) và công tác xác minh sẽ do các thành viên cũ của nhóm YTĐL
thực hiện.
2.- Các thành viên của nhóm YTĐL trước đây có thể tham gia tìm kiếm
thêm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, chúng ta sẽ giúp
đỡ những gia đình này.
3.- Ngoài ra chúng ta có thể để một số ngân khoản nhỏ để giúp đỡ những
trường hợp khốn khó đặc biệt (ốm đau, tai nạn..). Phần này không được
quá 15% tổng số ngân khoản được dùng cho chương trình tương trợ mỗi
kỳ.
4.- Chương trình này chỉ dành cho đồng bào cư ngụ tại thành phố Đalat.
Xin đính kèm theo đây danh sách các gia đình được tương trợ đã được
thực hiện song song với chương trình học bổng lần thứ 5 (2018) và lần
thứ sáu (2019) vừa qua. Những năm sau (từ 2020) phần tương trợ sẽ
được báo cáo mỗi năm cho đến khi Quĩ không còn tiền nữa.
Trong khi chờ đợi ý kiến của Quí vị, xin gửi đến Quí vị lời chúc mừng năm
mới và cầu chúc quí vị nhiều sức khỏe và An Bình-Thịnh Vượng.
TM Nhóm YTHN
Đặng Kim Tuyến (BTX-69)
Thủ Quỹ
Đính kèm :
- Bản Báo Cáo ngày phát học Bổng kỳ 6 (2019) tại Đalạt
- Bảng báo Cáo Ân Nhân
- Danh sách cách gia đình đã được nhận tương trợ trong 2 năm 2018 và
2019

