Báo Cáo Công Tác Phát Học Bổng ngày 19 tháng 3, 2014 tại Đalat
Thưa quí vị và các Bạn,
Nhận trách nhiệm lo việc phát học bổng cho các em học sinh nghèo tại Đalat,
chúng tôi xin gửi đến quí vị và các bạn một tường trình ngắn gọn về việc trao học bổng
ngày 19 tháng 3, 2014 vừa qua.
Trước hết xin lỗi quí vị về sự chậm trễ đến gần 3 tháng mới làm báo cáo. Lý do vì
phải tháp tùng nhiều đoàn du lịch do bà xã tổ chức nên đến tuần qua mới về lại Montreal
và hôm nay dù đang bận rộn sửa soạn cho du thuyền Đại Hội BTX-THĐ 2014, cũng phải
dành ra thời giờ để hoàn tất BÁO CÁO này. Mong quí vị và các bạn thông cảm.
Lên Đalạt ngày 17 tháng ba, 2014 và như năm ngoái chúng tôi vẫn ở tại khách
sạn Hoàng Vy (trên đường Bùi Thị Xuân Đàlạt) của người nhà chi Vy Thị Kính (BTX69) và Anh Nguyễn Quang Hảo…
Ngày 18/3 chúng tôi cùng đi đổi tiền để có ngân khoản trao học bổng cho các em.
Sau đó tại khách sạn có Anh Lê Văn Trung, Chị Nguyễn thị Gái, Anh chị Đỗ đức Thọ
cùng Anh Nguyễn Quang Hảo, chị Nguyễn thị Quí, Anh Phạm đức Thắng và chị Trương
thị Sự Nghiệp…chúng tôi làm việc :
- Duyệt xét lại danh sách các Em đã có từ trước qua sự trao đổi và tham khảo
giữa ACE nhóm Y.T V.N và hải ngoại
- Soạn học bổng (1 triệu) cho vào bao thơ.
- Ghi tên các em vào bao thơ để dễ dàng trao cho các em..
Ngày 19/3, hồi 3 giờ chiều chúng tôi có mặt đông đủ tại hội trường của Chùa Linh
Xá trên đường Hoàng Diệu Đàlat để đón tiếp các em. Đúng giờ các Em đã tề tựu đông đủ
có em đi một mình có em đi với phụ huynh. Các em tiểu học trông ngây ngô và thật dễ
thương.

Sau khi xét lại lần nữa danh sách và những thay đổi vào giờ chót do ACE Nhóm
Y.T V.N nêu lên; lần này chúng ta có đến 106 bao thơ với học bổng để phát cho các em.
Để bắt đầu buổi trao học bổng Anh Lê Văn Trung, đại diện ACE nhóm Y.T tại VN
có vài lời cùng các em học sinh và quí vị phụ huynh, cũng như hướng dẫn và giải thích
cho các em cách thức trao và nhận học bổng.
Tiếp theo lời của Anh Trung, chúng tôi gửi lời chào mừng đến các em học sinh và
phụ huynh. Chúng tôi cũng chuyển đền các em lòng thương yêu của quí vị ân nhân; đó là
những cựu học sinh và các giáo sư của hai trường Bùi Thị Xuân, Trần Hưng Đạo, cũng
như những thân hữu của chúng ta tại hải ngoại, lúc nào cũng nhớ đến Đalat thành phố
thân thương, êm đềm và có những người đã từng sống từ hồi niên thiếu với bao kỷ niệm
êm đẹp nên đã gửi trao qua ngân khoản học bổng khiêm nhường hôm nay.
Ngoài ra để các Em an tâm sẽ được hưởng học bổng cho đến hết kỳ hạn(2018)
chúng tôi cũng không quên nêu phương châm làm việc của chúng ta là
Nghiêm Túc - Minh Bạch và Chính Xác.
Đó là phương châm mà chúng ta đã dùng làm kim chỉ nam để hoàn tất công tác
giúp đỡ các em học sinh nghèo tại Đalat (học bổng) này…
Sau đó Anh Lê Văn Trung bắt đầu kêu tên các em lên nhận học bổng.
Các Em cùng một số phụ huynh rất vui đón nhận học bổng. Sau đó một em
đại diện lên phát biểu cảm tưởng và gửi lời cảm tạ sâu đậm đến quí vị ân nhân.
Thấy em này vừa đọc vừa khóc mọi người đều thương cảm. Sau này tôi hỏi lại
em tại sao em khóc.
Câu trả lời rất đơn giản: Không hiểu tại sao lại có những người ở mãi nơi xa
xôi mà lại lo cho tụi cháu nhiều như vậy.
Tôi chỉ biết trả lời là các Cô, các chú, các Bác trước đây cũng đã sống tại
Đalạt thân thương này và cũng có lúc cơ cực như các cháu, bây giờ có điều kiện khá
hơn nên nghĩ đến các cháu cũng là một điều bình thường và đó cũng là một phần an
ủi cho tuổi già của chúng tôi…
Việc trao học bổng coi như hoàn tất. Danh sách có đến 106 em, nhiều hơn dự trù
(100 em), nhưng nhờ hối xuất đổi tiền nên đã có đủ ngân khoản cho tất cả các em. Tuy
nhiên có những em vắng mặt, (8 em) nên còn dư được chút ít và chúng tôi còn để lại
Đalat cho nhóm YT VN 9 triệu ĐVN dành cho sang năm hoặc các sinh hoạt khác khi
được toàn nhóm Yểm Trợ chấp thuận. Xin xem phần báo cáo tài chánh dưới đây dành
cho việc phát học bổng năm 2014 .
Hy vọng sang năm (2015) sẽ có bạn khác cùng hoặc thay chúng tôi lên Đalat tham
gia với ACE nhóm Y.T V.N thực hiện công tác trao học bổng này.
Trương Sỹ Thực
Montréal 22 tháng 5, 2014

Quỹ Học Bổng Ngũ Niên 2014-2018 - Đalat
Nhóm Yểm Trợ Liên Trường BTX-THĐ
Trao học bổng năm 2014
ngày 19 tháng 3 năm 2014 tại Đàlat
Bảng Báo Cáo Tài Chánh
$5.200 US đổi ra được $VN

109,688,000

106 Học Bổng mỗi học bổng $1,000.000 $VN

106,000,000

Còn lại $VN

3,688,000

Quỹ sinh hoạt của nhóm Y.T V.N $VN

2,000,000

Còn lại $VN

1,688,000

Quà tặng cho nơi trao H.B (Chùa Vĩnh Xá) $VN

688,000

Còn lại $VN

1,000,000

8 Em học sinh không có mặt, H.B được giữ lại $VN

8,000,000

Còn lại của Quĩ $VN

9,000,000

do nhóm Y.T V.N giữ lại cho năm sau

(9 triệu $V.N)

QUỸ HỌC BỔNG NGŨ NIÊN (2014-2018)
ĐÀ LẠT
NHÓM YỂM TRỢ LIÊN TRƯỜNG

BÙI THỊ XUÂN - TRẦN HƯNG ĐẠO

Chương trình Phát-Học-Bổng 2014 tại Đà Lạt
ngày 19 tháng 3, 2014

Các Em đến đông đủ ngồi đợi học bổng

SỬA SOẠN CHO HỌC BỔNG

Danh Sách các Em được học bổng đã được
sửa soạn sẵn từ trước với sự tham khảo của
các thành viên hải ngoại để thích ứng với mục
tiêu và khà năng vận động tài chánh của nhóm
Yểm Trợ cũng như ý nguyện của những mạnh
thường quân.

Cho tiền vào bao thơ, dán lại và ghi tên các em
có trong danh sách.

Bao thơ được chia làm 4 khối để dễ kiểm soát
khi trao học bổng.

Thảo luận trước khi thực hiện việc trao học
bổng.

Kiểm soát Danh Sách trước khi sửa soạn bao
thơ đựng học bổng.

Cho tiền vào bao thơ, dán lại và ghi tên các em
có trong danh sách.

TRAO HỌC BỔNG

Anh Lê Văn Trung đại diện ACE tại Việt Nam
có đôi lời cùng các Em, quí vị phụ huynh và
hướng dẫn việc trao và nhận học bổng.

Các thành viên tại Việt Nam thuộc nhóm Yểm
Trợ quỹ Học Bổng Ngũ Niên 2014-2018

Các thành viên tại Việt Nam thuộc nhóm Yểm
Trợ quỹ Học Bổng Ngũ Niên 2014-2018

Anh Trương Sỹ Thực đại diện ACE hải ngoại
có đôi lời với các Em và phụ huynh.

Các thành viên tại Việt Nam thuộc nhóm Yểm
Trợ quỹ Học Bổng Ngũ Niên 2014-2018

Các thành viên tại Việt Nam thuộc nhóm Yểm
Trợ quỹ Học Bổng Ngũ Niên 2014-2018

TRAO HỌC BỔNG

Các thành viên tại Việt Nam thuộc nhóm Yểm
Trợ quỹ Học Bổng Ngũ Niên 2014-2018

Anh Lê văn Trung đọc danh sách những em
được học bổng.

Các thành viên của Nhóm Yểm Trợ đang trao học bổng cho các Em.

TRAO HỌC BỔNG

Nhóm Yểm Trợ đang trao học bổngcho các Em.

Nhóm Yểm Trợ đang trao học bổngcho các Em.

SAU PHẦN TRAO HỌC BỔNG

Một Em đại diện học sinh đọc thơ cảm tạ quí vị ân nhân và Nhóm Yểm Trợ.

Thư cảm tạ Quí vị Ân nhân và Nhóm Yểm Trợ
của các Em học sinh.

Một Em học sinh người thiểu số tại Đà Lạt.

Các Em lớp tiểu học sau khi lãnh học bổng
cùng các ACE thuộc Nhóm Yểm Trợ.

SAU PHẦN TRAO HỌC BỔNG

Các Em được mời ăn chocolat do một người bạn
của Nhóm Yểm Trợ thân tặng đem từ Canada qua.

Nhóm Yểm Trợ tại Việt Nam
trước Bảng “Quỹ Học Bổng Ngũ Niên 2014-2018”

Nhóm Yểm Trợ Qũy Học Bổng Ngũ Niên (2014-2018)

Hải Ngoại: - Giáo sư Nguyễn Đình Cường (THĐ)
- Chị Bùi Bích Liên, BTX-63)
- Chị Nguyễn Ngọc Dung (BTX-62)
- Anh chị Đặng Đình Hiệp / Đào Thị An (BTX-63)
- Chị Đặng Kim Tuyến (BTX-69)
- Chị Quản Thụy Huyền (BTX-69)
- Anh chị Hoàng Kim Châu (THĐ-63)
- Anh Trương Sỹ Thực (THĐ-63).

Việt Nam: - Chị Nguyễn Thị Gái (BTX-69)
- Chị Đặng Thị Ngân (BTX-72)
- Anh Chị Nguyễn Quang Hảo (THĐ-68) &Vy Thị Kính (BTX-69)
- Anh Lê Văn Trung (THĐ/BTX-69)
- Anh Chị Đỗ Đức Thọ (THĐ) và Lê Thị Loan (BTX)
- Chị Nguyễn Thị Quí (BTX)
- Anh Phạm Đức Thắng (THĐ) & Chị Trương Thị Sự Nghiệp

Nhóm Yểm Trợ Qũy Học Bổng Ngũ Niên (2014-2018)

- Hải Ngoại

G.S. Nguyễn Đình Cường
(THĐ)

Chị Bùi Bích Liên
(BTX-63)

Chị Quản Thụy Huyền
(BTX-69)

Chị Đặng Kim Tuyến
(BTX-69)

- Việt Nam

Anh chị Đặng Đình Hiệp
Đào Thị An (BTX-63)

Anh Hoàng Kim Châu
(THĐ-63)

Chị Nguyễn Ngọc Dung
(BTX-62)

Anh Trương Sỹ Thực
(THĐ-63)

Anh Phạm Đức Thắng (THĐ), Chị Trương Thị Sự Nghiệp, Chị Nguyễn Thị Quí (BTX), Chị Nguyễn Thị Gái (BTX),
Chị Lê Kim Loan (BTX), Anh Đỗ Đức Thọ (THĐ), Anh Lê Văn Trung (THĐ).

Anh Nguyễn Quang Hảo
(THĐ-68)

Chị Vy Thị Kính
(BTX-69)

