Glendora ngày 8 tháng 1 năm 2018
Kính Gởi:

Quí Ân nhân, Quí vị Giáo Sư và các bạn đồng môn
hai trường Bùi thị Xuân và Trần Hưng Đạo Đalạt.

Kính thưa Quí vị và các Bạn, lại một lần nữa mùa Giáng Sinh vừa qua và tân niên
2018 lại đến với chúng ta và cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới đang hân
hoan sửa soạn chào đón những ngày nắng mới của một mùa xuân sắp đến…Xuân
Mậu Tuất.
Riêng các em học sinh thuộc các gia đình khó khăn tại Việt Nam nói chung và Đalat
nói riêng đang sống trong chờ đợi, trông mong những giúp đỡ của chúng ta, những
người may mắn mà đại đa số đang sống yên lành tại những mảnh đất tự do an bình
mà tiếc thay chỉ là quê hương thứ hai của chúng ta.
Như quí vị đã biết từ 4 năm qua, quí vị và các bạn đã và đang tham gia chương
trình Học Bổng Ngũ Niên (2014-2018) của quí vị giáo sư và học sinh hai trường Trần
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Hưng Đạo và Bùi Thị Xuân Đalạt, dành cho các em học sinh thuộc gia đình nghèo
Đàlat, một địa danh thân thương và quen thuộc của chúng ta ngày nào. Nơi đây quí
vị đã có người ở từ tấm bé, có người du ngoạn vài ngày, nhưng ít ai quên được
thành phố thân yêu này.
Vì thân thương nên quí vị đã không quên Đalat và đã đóng góp từ mấy năm qua để
giúp chúng tôi phương tiện thực hiện gần hết quãng đường đề ra hầu giúp đỡ từ
100 đến 150 em thuộc các gia đình nghèo tại Đalat mỗi năm. Phần giúp đỡ tuy
khiêm nhường và đi từ 1.000.000 ĐVN đến 1.500.000 ĐVN cho mỗi em (có 10-15 em
còn nhận được xe đạp mỗi năm) đã giúp gia đình các em bớt được phần nào gánh
nặng lo cho các em ăn học.(*)
Chúng tôi không biết nói gì hơn là xin thay mặt các em và gia đình
chân thành cảm tạ tấm lòng rộng mở và độ lượng của quí vị và các bạn.
Thay vì chấm dứt vào năm 2018 nhưng thấy tình cảnh các em thật đau xót nên
chúng tôi đã quyết định thực hiện thêm một năm nữa (chấm dứt vào năm 2019).
Việc này đã được nhiều mạnh thường quân đồng ý và yểm trợ.
Mong rằng rồi đây sẽ vẫn còn tấm lòng độ lượng và sự tiếp tay nỗ lực
của quí vị trong bước đồng hành với chúng tôi.

Chương Trình Đổi Đời :
Ngoài ra một chương trình mới được một số ân nhân và các anh chị em trong nhóm
Yểm trợ đề nghị để giúp đỡ các gia đình muốn khởi sự buôn bán để tăng thêm lợi
tức cho gia đình mong làm bớt đi phần nào sự cơ cực cho cuộc sống hàng ngày
nhiều gian nan hiện nay tại Việt Nam. Chương trình dự trù sẽ giúp đỡ một số tiền
nhỏ cho những cá nhân hay gia đình muốn khởi sự buôn bán nhỏ như bán xôi chè,
tào hủ, rau dưa v.v.. nhưng thiếu vốn lúc ban đầu.
Do đó bắt đầu từ năm nay chúng ta sẽ lo cho 10 cá nhân hoặc gia đình cần giúp đỡ
mà chúng ta tạm gọi là một đơn vị. Cho đến hết năm 2019 khi chương trình học
bổng chấm dứt chúng ta sẽ tăng thêm số người giúp đỡ (đơn vị).
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- Tương quan giữa quí ân nhân và đơn vị được giúp đỡ : Khi tặng tài chánh
giúp đỡ, quí vị sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin người trực tiếp được quí vị
và các bạn giúp đỡ. Tùy theo số tiền quí vị giúp đỡ, quí vị có thể là một mình
hay chung với hai hoặc ba ân nhân khác được biết rõ về người được giúp đỡ
qua hình ảnh và các thông tin khác. Chúng tôi sẽ thông báo quí vị những chi
tiết đầy đủ về chi thu và công tác này.
- Tương quan giữa các đơn vị và anh chị em điều hành : Sau khi tuyển chọn
các đơn vị được phỏng vấn và đi đến chung cuộc được giúp đỡ. Nhu cầu của
các đơn vị được liệt kê và mô tả rõ ràng và việc thực hiện (việc mua bán, thuê
mướn dụng cụ…) sẽ được các ACE nhóm Yểm Trợ trực tiếp trông coi. Chúng
ta chỉ đưa một phần nhỏ tiền mặt làm vốn mà thôi (tối đa 20%). Mọi giao dịch
đều do trực tiếp các nhân sự của nhóm Yểm trợ thực hiện không qua một cơ
quan hay nhân sự gián tiếp nào.
Nhân dịp ngày đầu năm 2018 và Xuân Mậu Tuất sắp đến, Kim Tuyến xin thay mặt
anh chị em hai nhóm Yểm trợ Đalat và Hải Ngoại xin gửi đến quí vị và các bạn lời cầu
chúc chân thành cho những ngày tháng an bình trước thềm năm mới.
Đặng Kim Tuyến,
Thủ Quĩ QHBNN
(*) Đính kèm xin gửi đến quí vị và các Bạn:
1/
Danh sách ân nhân tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017
2/
Báo Cáo sinh hoạt và tài chánh
3/
Hình ảnh buổi phát học bổng năm 2017 tại Đalat
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