Quĩ Học Bổng Ngũ Niên Đalat
(2014-2018)
California ngày 3 tháng 11, 2016
Thưa Qúi vị và các Bạn,
Cách đây 4 năm, với sự tin tưởng cùng sự khuyến khích của Qúi vị và các Bạn
chúng tôi đã cùng một số bạn hữu mạnh dạn nhận trách nhiệm thực hiện chương trình cấp
học bổng hàng năm qua chương trình Quỹ Học Bổng Ngũ Niên 2014-2018 tại Đà Lạt.
Chúng tôi tự nghĩ mình không đủ sức trải rộng cánh tay để thực hiện chương trình
này qui mô hơn, nên chỉ dám cố gắng làm một ngọn nến nhỏ trong căn nhà đem lại chút
hơi ấm cho các gia đình nghèo khó qua các em học sinh. Do đó chương trình này chỉ giới
hạn tại Đalat, một địa danh thân thương mà tất cả chúng ta không ít thì nhiều đã có lần ghé
thăm xứ hoa đào thơ mộng này, hoặc sinh sống vài năm, hay sinh ra và lớn lên tại đây...
Chúng tôi mong mỏi qúi vị và các bạn nếu có thể trong sự khả hữu của mình
giúp đỡ chúng tôi ý kiến cũng như hiện vật hay tài chánh để chúng tôi thực hiện hoàn
tất, tốt đẹp chương trình học Bổng Ngũ Niên (mà năm nay là năm thứ tư )cũng như
trong tương lai những chương trình từ thiện khác.
Chương trình Quỹ Học Bổng Ngũ Niên Đalat 2014-2018 được các anh chị em cộng
tác nhất quyết thực hiện qua ba tiêu chuẩn chính:

Nghiêm Túc - Minh Bạch - Chính xác.
Quỹ H.B do hai nhóm YT- ĐL (Đalat) và YT-HN (Hải Ngoại) phụ trách. Mỗi nhóm
đều có một điều hợp trưởng điều hành mọi công tác. Nhóm YT-HN có trách nhiệm lo liệu
tài chánh và việc điều hợp tổng quát cho Quĩ. Nhóm YT- ĐL lo liệu thực hiện việc phát
học bổng.
Tổng quát các hoạt động được xoay quanh những công tác sau đây :
- Lập danh sách, tuyển chọn qua việc đi xác minh tình trạng gia đình mỗi em học
sinh được YT-ĐL thực hiện và chuyển qua YT-HN để coi lại cho thích hợp với khả năng
tài chánh cũng như ý nguyện của các qúi vị ân nhân. Việc kiểm tra tình trạng gia đình
(nghèo khó, thay đổi tình trạng, di chuyển nơi khác…) của mỗi em cũng được YT- ĐL cố
gắng cập nhật cẩn thận để mỗi năm danh sách được chính xác tối đa.
- Ngoài việc tham dự trực tiếp, có mặt tại chỗ vài ngày trong dịp phát học bổng tại
Đalạt mỗi năm; YT-HN còn cố gắng có người về Đalạt trước đó vài tháng để hội ý cùng
YT- ĐL hoạch định chương trình hầu sửa soạn cho việc phát học bổng được kiện toàn.

Đặc điểm của Quỹ Học Bổng Ngũ niên Đalat 2014-2018 :
- Học bổng và qùa sẽ do một hay nhiều thành viên của hai nhóm Yểm Trợ Hải
Ngoại và Đàlạt trao tận tay cho các Em mỗi năm vào khoảng tháng 3.
- Việc báo cáo tài chánh đến qúi vị ân nhân cũng được gửi thường xuyên và khi
được yêu cầu.(*)
- Chí phí cho các thành viên trong nhóm YT-HN trong việc thực hiện chương
trình sẽ do các thành viên tự nguyện trang trải, không được trích từ quĩ học bổng.
- Ngoài việc giúp gia đình và các Em chúng tôi cũng không quên chú trọng đền
phần giáo dục, một phần quan trọng cho xã hội Việt Nam mai sau.
(*) Chúng tôi không dám làm phiền qúi vị qua những báo cáo từng đợt mỗi khi nhận được tiền
giúp đỡ hay có công tác nhỏ mới được thực hiên. Chúng tôi chỉ báo cáo khi có các công tác lớn và khi có
dịp quan trọng hay báo cáo mỗi lục cá nguyệt. Mong Qúi vị thông cảm.

Năm nay (2017), chúng tôi dự trù sẽ phát cho 150 em thay vì 100 hay 120 em như
những năm vừa qua. Học bổng sẽ là 1 triệu 200 ngàn ĐVN (tương đương $60USD hay $90
CAN…)

Sau đây chúng tôi xin chính thức

Bắt đầu chương trình vận động tài chánh cho năm 2017
và mong mỏi được qúi vị và các Bạn tiếp ứng.
Thay mặt các em học sinh nghèo và gia đình tại Đà Lạt cùng Anh Chị Em trong
nhóm Yểm trợ, chúng tôi xin chân thành tri ân lòng nhân hậu của Qúi vị và các Bạn đã
đóng góp và khích lệ chúng tôi trong những ngày tháng qua.
Kèm theo đây chúng tôi xin gửi đến qúi vị:
1.- Báo cáo Công tác phát học Bổng cho năm 2016 tại Đà Lạt (tháng 3, 2016):
- Diễn tiến việc phát học bổng, cùng danh sách các thành viên trong nhóm Yểm Trợ
Quỹ học Bổng Ngũ Niên 2014-2018. (Niên Khoá 2016-2017)
- Bảng báo cáo chi thu cho kỳ phát học bổng 2016 vừa qua.
2.- Thơ Tham Khảo để xin ý kiến của Qúi vị và các Bạn cho việc thực hiện những công
tác của Quỹ Học Bổng và tương trợ cho những năm sắp tới…
Xin Qúi vị và Các Bạn bỏ chút thời giờ qúi báu cho chúng tôi biết vài ý kiến để
chúng tôi có thể thực hiện công tác đúng như Qúi vị và các Bạn mong muốn một ngày một
tiến triển hơn.
Mong Qúi vị và các Bạn cùng gia đình những ngày vui, khỏe và an bình
Thân mến,
TM Nhóm YT-HN
Đặng Kim Tuyến.
Điều Hợp trưởng/Thủ Quĩ

TB. Đặc biệt từ 2016 có thêm các chị Nguyễn Thanh An, Nguyễn Huyền Châu
và Bùi Thắng Lợi đã tham gia trực tiếp nhóm Yểm trợ Hải Ngoại và trợ giúp rất
nhiều cho các hoạt động của Quĩ tại Hải Ngoại cũng như tại Đalat

Thành viên nhóm Yểm trợ Quỹ Học Bổng Ngũ Niên Đalat 2014-2018
Đalạt :
Qúi Chị Nguyễn Thị Gái - Lê Kim Loan - Trương Thị Sự Nghiệp và Vy thị Kính
Qúi Anh Phạm Đức Thắng - Nguyễn Quang Hảo và Đỗ văn Thọ.
Hải Ngoại :
Qúi Chị Đào Thị An/Houston- Bùi Bích Liên/San Jose - Nguyễn Ngọc
Dung/Vancouver- Quản thụy Huyền/Orange County - Đặng Kim Tuyến/GlendoraNguyễn Thanh An/Houston - Nguyễn Huyền Châu/Montreal - Bùi Thắng Lợi/San
Jose.
Qúi Anh Hoàng Kim Châu/Houston, Trương Sỹ Thực/Montreal và G.S Nguyễn
Đin
̀ h Cường/Orange County

