Một vài hình ảnh ngày phát học bổng 19 tháng 3, 2017

Chùa Vạn Hạnh nơi tổ chức phát học bổng

Treo 2 bảng hiệu của Quỹ Học Bổng Ngũ Niên
trước cổng chùa và bên trong phòng hội.

Sửa soạn
phòng hội hơn
200 chỗ ngồi
cho phụ huynh
và học sinh
tham dự.
Bó hoa để tặng
Giáo Sư,
quan khách và các
thành viên.
Chị Vy thị Kính
và chị Lê Thị Loan

Những sửa soạn cho danh sách các em và bao thơ học bổng.
Hướng dẫn các em và phụ huynh đổi phiếu báo lấy phiếu nhận học bổng,

Kiểm soát lại danh sách và soạn phiếu lãnh học Bổng cho các em :
Anh Đỗ Đức Thọ cùng các chị :

Lê Thị Loan (YT-ĐL)
Lan Hương-Hoa Kỳ (Thân Hữu)
Thanh An Texas (YT-HN)
Nguyễn Thị Gái Điều Hợp Trưởng (YT-ĐL)
Vy Thị Kính
và Trương Thị Sự Nghiệp (YT-ĐL)

Tặng Hoa quí vị Giáo Sư và Quan Khách

GS Nguyễn Mạnh Hùng

Cô Châu Bảo

Đại Đức phụ tá Trụ trì chùa Vạn Hạnh

Giới thiệu các thành viên và thân hữu của Quỹ có mặt trong ngày phát học bổng
Anh Trương sỹ Thực,
Chị Nguyễn thị Gái,
Điều Hợp Trưởng,
Anh chị Đỗ Đức Thọ
và Lê thị Loan, thư ký
Anh Chị
Nguyễn Quang Hảo
và Vy Thị Kính
Thủ quĩ YT-ĐL

A. Như Phong HK và chị Gái

Chị Thanh An-TX

Anh Chị Sự Nghiệp - Đức Thắng

Thay mặt các em học sinh và gia đình nghèo khó tại Đalạt, Chúng tôi, các thành
viên của Quỹ Học Bổng Ngũ Niên xin chân thành cảm tạ lòng hảo tâm vô cùng
lớn lao của quí vị ân nhân đã yểm trợ Quỹ trong những năm qua.

Trước giờ phát học bổng

Phụ huynh
học sinh và
học sinh
trong
hội trường.
Trong khi chờ
đợi …
anh Đức
Thắng và Như
Phong đã sinh
hoạt
cùng các em và
phụ huynh.

Phát Học Bổng
Chị Lê Thị Loan cùng chị
Nguyễn Thị Gái Điều Hợp Trưởng YTĐL hướng dẫn các em
nhận học bổng.

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng và các em

Giáo Sư Châu Bảo cùng các em

Anh Trương sỹ Thực thành viên điều hành.

Thầy Phụ Tá Trụ Trì Chùa Vạn Hạnh

Chị Lan Hương một thân hữu từ Hoa Kỳ

Chị Kim Nhạn, một thân hữu từ Cali

Chị Trương Sự thị Nghiệp, thành viên YT-ĐL

Anh Nguyễn Quang Hảo, thành viên YT-ĐL

Một em đại diện các học sinh đọc lời
cảm tạ quí vị ân nhân và các thành viên
Quỹ Học Bổng Ngũ Niên

Một vài khuôn mặt dễ
thương của các em với cặp
mắt như mong đợi sự giúp
đỡ của chúng ta,
những người may mắn

Các A.C.E nhóm YT-ĐL và thân hữu cùng một số em học sinh được nhận xe đạp
chụp hình trước cổng chùa Vạn Hạnh

