
Một vài hình ảnh ngày phát học Bổng 4 tháng 3, 2018 tại Đalat 

Các em học sinh và phụ huynh lần lượt tập trung và ngồi đợi sau khi 

nhận được Phiếu Lãnh Học Bổng 

 

 

 

 

 
Các em đang được huynh trưởng Vũ duy Minh hướng dẫn trò chơi trong khi chờ đợi 

 



 

Dưới sự hướng dẫn của chi Lê thị Loan và chị Điều Hợp Trưởng Nguyễn Thị Gái, 

các quan khách cũng như quí vị giáo sư lần lượt lên trao học bổng cho các em : 

Giáo sư Nguyễn mạnh Hùng (THĐ), GS Nguyễn thị Hiền (THĐ), Thầy phó trụ trì chùa 

Vạn Hạnh, Chị Khánh Hoài từ Canada, anh Phong từ Hoa Kỳ và các thành viên của Quỹ.  

 

  

Thầy phụ tá Trụ Trì Chùa Vạn Hạnh GS Nguyễn Mạnh Hùng Đà Lạt 

 Chị  Khánh Hoài từ Canada                                                 Anh Nguyễn Quang Hảo nhóm YTĐL 



  

 

Một em học sinh đọc lời cảm tạ 
    

  Quý vị Quan Khách và Giáo Sư : 

Anh Nguyễn Quang Minh (Hoa Kỳ), Thầy phụ tá trụ trì chùa Vạn Hạnh, 

Chị Khánh Hoài (Canada), G.S Nguyễn Mạnh Hùng, G.S Nguyễn Thị Hiền, 

Chị Lê Thị Loan(YTĐL) Anh Trương Sỹ Thực(YTHN) và anh Nguyễn Quang  Hảo (YTĐL) 
 

 



               

              

 Bẩy thành viên Nhóm Yểm Trợ Đalat và anh Lê Duy Phong(Hoa Kỳ-đội nón đen) 

 

  
 

Chị ĐHT Nguyễn thị Gái đang 
thử xe đạp 

dưới sự quan sát đầy lo 
âu và kinh ngạc 

của hai chị thành viên YTĐL. 



               

              

 Các em học sinh sau buổi lế phát học bổng đã chụp hình chung với phụ huynh, 

Quí vị giáo sư và quan khách cùng các thành viên Nhóm Yểm trợ, 

Các Em thật vui, vẻ mặt hân hoan với phần học bổng và xe đạp trong tay. 

               

       

       



 

 

 

Những em sắp hàng nhận lãnh xe đạp 



  

 

 


