Nhân dịp Xuân Đinh Dậu,
Thay mặt cho Anh Chị Em nhóm Yểm Trợ
Quỹ Học Bổng Ngũ Niên 2014-2018 - Đalat
Kim Tuyến xin kính chúc quí vị cùng gia đình
Một năm mới an khang và thịnh vượng.
Xin Thượng Đế cho chúng ta còn đủ sức khỏe và nghị lực để tiếp tục
giúp đỡ các em họ sinh và gia đình khốn khó đang mong đợi chúng ta.
Đalạt :
Nguyễn Thị Gái - Vy Thị Kính - Lê thị Loan - Trương thị Sự Nghiệp
Nguyễn Quang Hảo- Đỗ Đức Thọ - Phạm Ngọc Thắng
Hải Ngoại :
Đặng Kim Tuyến – Nguyễn Thanh An - Bùi Thắng Lợi –
Nguyễn Huyền Châu - Bùi Bích Liên - Nguyễn Ngọc Dung
- Đặng Thị An - Hoàng Kim Châu - Trương Sỹ Thực
và GS. Nguyễn Đình Cường.

Thưa quí vị và các bạn,
Năm nay Quỹ sẽ tặng cho 150 em với học bổng 1 triệu 200 trăm ngàn ĐVN
(tương đương với 60 USD hay 75 CAD)
và sẽ được phát tại Đalat ngày 19 tháng 3, 2017.
Xin quý vị và các bạn có dịp ghé qua, trước để tham dự sau để ủng hộ tinh thần và giúp
chúng tôi một tay, cũng như cho ý kiến để chương trình được tốt đẹp hơn.
Xin liên lạc Kim Tuyến : 626-327.6301 và Chị Nguyễn Thị Gái : 90876.7468
Trong tinh thần vận động tài chánh cho Quỹ mỗi năm, chúng tôi luôn luôn hoan hỷ mong
đón nhận những phong bao“lì xì”của quí vị, để gánh đỡ cho ngân quĩ năm nay hơi thiếu hụt
vì số các em được nhận học bổng đã tăng lên từ 100-150 em.
Kim Tuyến cũng chân thành cảm tạ quí vị và các bạn đã và đang khuyến khích
cũng như yểm trợ liên tục cho Quỹ trong 3 năm qua.

