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Glendora, ngày 10 tháng 3, năm 2017 

 

Kính thưa quí vị và các bạn, 

 

Còn vài tuần nữa là đến kỳ phát học bổng lần thứ tư (4) trong chương 

trình Học Bổng của Quỹ Học Bổng Ngũ Niên (2014-2018) Đalat (Quỹ 

HBNN) do quí vị cựu Giáo sư của hai trương Trần Hưng Đạo và Bùi Thị Xuân 

Đalat cũng như anh chi ̣em cựu học sinh cùng thân hữu, chủ trương và được 

một số cựu học sinh hai trường phụ trách. 

 

Chúng tôi xin tường trình cùng quí vị và các bạn những công tác được 

thực hiện trong ba năm qua của Qũy để sau đó xin ý kiến về những hoạt động 

sắp tới :  

 

1.- Tổ chức và trách nhiệm:  

• Nhóm Yểm Trợ hải ngoại (YT-HN)  

• Nhóm Yểm Trợ Đalat (YT-ĐL). 

 

- Nhóm YT-HN lo việc vận động tài chánh và phối hợp cùng nhóm YT-

ĐL để thực hiện các buổi phát học bổng tại Đalat như tham gia các buổi họp 

phối hợp, sửa soạn các chương trình trước các kỳ phát học bổng thường được tổ 

chức vào trung tuần tháng 3 mỗi năm. Cho tới nay mỗi năm đều có anh Trương 

Sỹ Thực (THĐ 63), môṭ thành viên điều hành về Đalat tham gia cùng YT- ĐL 

thực hiện buổi phát học bổng cho các em. Nhóm YT-HN do chúng tôi, Đặng 

Kim Tuyến (BTX-69) chiụ trách nhiêṃ Thủ Quỹ. Trong sinh hoạt hàng năm 

chị Nguyêñ Thanh An (BTX-69), một thành viên điều hành của YT-HN, cũng 

thường về Đalat trước các kỳ phát học bổng để thảo luận và sửa soạn cho 

chương trình phát học học bổng mỗi năm 

 

- Nhóm YT-ĐL trực tiếp thực hiện việc thu thập danh sách các em học 

sinh mỗi năm, kiểm soát về độ trung thực của tình trạng gia đình các em. Lập 

danh sách và đề nghị các em được nhận xe đạp. Liên lạc các em để theo dõi 
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tình trạng gia đình và địa chỉ để sửa soạn cho niên khóa tới. Tìm thêm các em 

để bổ xung cho các em đã không còn đủ điều kiện để tiếp tục nhận học bổng 

cho mỗi năm. Chị Nguyễn Thị Gái (BTX-69) là Điều hợp trưởng của nhóm 

YT- ĐL. 

 

2.- Phát Học Bổng : 

 

Mỗi năm việc phát học bổng tại Đalat thực hiện vào trung tuần tháng ba: 

 

* Năm 2014: Tại Chùa Viñh Xá 

• 106 em học sinh được nhận học bổng 

• Học Bổng 1.000.000 ĐVN/hs. 

• Chi phí $5200USD (*) 

Có sự tham dự của G.S Nguyễn Mạnh Hùng và G.S Nguyễn thị Hiền 
 

* Năm 2015: Tại Chùa Linh Giác Khu phố Hà Đông 

• 100 em học sinh được nhận học bổng 

•  Học Bổng 1.000.000 ĐVN/hs. 

• 10 xe đạp trị giá 1.700.000 một chiếc.  

• Chi phí $5100USD (*) 

Có chị Thanh An và  Huyền Châu về tham gia và đóng góp. Chị Thanh 

An đã thay mặt nhóm YT-HN về họp cùng YT- ĐL để sửa soạn cho các kỳ phát 

học bổng tại đây. 
 

* Năm 2016: Tại Chùa Linh Giác Khu phố Hà Đông 

•  117 (dự trù 120) em học sinh được nhận học bổng 

•  Học bổng 1.200.000 ĐVN/hs. 

• 11(dự trù 12) xe đạp trị giá 1.400.00 ĐVN 

• Chi phí là $7200 USD (*) 

 

Trong dịp này chị Thanh An, BTX 69 cũng về tham dự. 

Có mặt của GS Nguyễn mạnh Hùng và phu nhân, G.S Nguyễn thị Hiền cùng 

GS Phạm phú Thành là các cựu G.S trường Tràn Hưng Đạo Đalat. Ngoài ra còn 

có hai người từ Hoa Kỳ về tham dự và sinh hoạt chung cùng nhóm YT : Chị 

Thanh Nhàn và anh Vũ Duy Phong cựu huynh trưởng hướng đạo sinh Đalat. 
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* Năm 2017 dự trù : Chuà Giác Hoà Đalat, ngày 26/3/17 

• 150 em học sinh được nhận học bổng, 

• Học Bổng 1.200.000 ĐVN. 

• 11 xe đạp trị giá 1.500.000 một chiếc. 

• Chi phí $9000-$10.000USD 

 

Sở dĩ có sự tăng cao về chi phí là vì số học sinh đã từ 117 em lên đến 150 em. 

 

Chỉ còn một năm nữa là hết chương trình Quỹ HBNN, nhưng nhìn 

thấy hoàn cảnh rất thương tâm của đa số các em nên chúng tôi có ý định 

xin ý kiến với quí vị và các bạn để chúng tôi có thể thực hiện thêm hai hay 

ba năm nữa cho đến năm 2019 hay 2020 hoặc đổi qua một công tác liên-

quan-đến-giáo-dục khác.  Xin quí và các bạn vui lòng cho biết ý kiến 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.- Những công tác khác : Trong 3 năm qua nhiều quí vị ân nhân đã đề nghị 

chúng tôi mở thêm một lớp dậy nghề cho những học sinh cũng như người 

nghèo tại thị xã Đalat. Quí vị ân nhân này sẽ tài trợ tiền ăn trưa để các học viên 

được học liên tục 6 tiếng một ngày và 6 ngày liên tiếp cho một tuần. Do đó: 

 

Năm nay chúng tôi dự trù sẽ xúc tiến thăm dò tổ chức ba lớp nhỏ 

dậy nghề cho hai ngành mộc, nề và  nghề thợ may. 

 

Đây chỉ là khởi đầu vì chúng tôi chưa nắm vững được vấn đề nhân sự để 

huấn luyện các học viên. Nhưng sau một thời gian tham khảo chúng tôi đã có 

được sự tham gia của một cựu hướng đạo sinh VN (anh Vũ Duy Phong) về 

ngành mộc và hy vọng sẽ được sự giúp đỡ của trường La San về địa điểm để 

thực hiện chương trình này trong khi chờ đợi tìm được người hướng dẫn về 

nghề thợ nề. Riêng khóa may đã có người cho mượn hai máy may…Khoá học 

dự trù sẽ khoảng từ 2 đến 3 tuần hay hơn nữa tuỳ theo khả năng tổ chức của 

chúng tôi. Chúng tôi cố gắng tìm nguồn tài trợ cho các giáo viên giảng dậy ba 

ngành nêu trên trong năm nay (năm đầu tiên). Sau đó chúng tôi sẽ báo cáo đầy 

đủ về sự khả thi của chương trình này cùng quí vị và các bạn. Nếu chương trình 

khả thi, chúng tôi sẽ chính thức xin phép kêu gọi sự yểm trợ của quí vị và các 

bạn. 
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4. Quí Ân Nhân 

 

Trước hết chúng tôi xin thay mặt nhóm YT (ĐL và HN) gửi đến tất cả quí 

vị và các bạn Ân Nhân lời cảm tạ chân thành nhất của lòng chúng tôi. 

Thật cảm kích vì quí vị ân nhân đã kẻ ít, người nhiều đóng góp và tin 

tưởng chúng tôi  

 

• dù đã tham gia nhiều công tác từ thiện vẫn còn dành chút ít cho 

Quỹ; 

• đã giúp Quỹ đều đặn mỗi năm, có trường hợp lên đến 500 đô 

la/năm;  

• đã giúp Quỹ những món tiền lớn lên đến 1000 đô la; 

• đã gợi ý cho chúng tôi giúp các em các phương tiện xe đạp. 

 

Ngoài ra trong thời gian vừa qua chúng tôi đã nhận được những đóng góp  

thật rộng lượng của riêng một vài quí vị ân nhân 

 

• đã cho thêm chúng tôi một phần tiền riêng để lo cho việc tương trợ 

khi bất chợt xẩy đến cho một gia đình học sinh bất hạnh tại Đàlạt; 

• đã giúp chúng tôi một phần để chúng tôi thực hiện chương trình 

đổi đời cho một vài gia đình nghèo khó nhưng cầu tiến và  muốn 

vươn lên.  

• ngay cả đã đề nghị cho chúng tôi chi phí để giúp các em được du 

lịch (8 em từ Đalat xuống Nha Trang ăn, ở và du ngoạn 2 ngày) như 

quí vị ân nhân này đã từng ao ước trong buổi thiếu thời, gia đình 

không có phương tiện. Nhưng rất tiếc chúng tôi không thực hiện 

được, nên không thể nhận được phần đóng góp này. 

 

Những Công tác nêu trên chúng tôi không báo cáo trong các chương trình 

học Bổng Ngũ Niên vì chỉ là những giúp đỡ riêng của một số quí vị ân nhân. 

 

4. Kết luâṇ 

 

Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm tạ quí vị giáo sư, quí vị ân nhân 

và các bạn đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành công tác từ thiện nêu trên.  
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Dựa trên sự tin tưởng của quí vị chúng tôi, anh chi ̣em trong nhóm YT 

(ĐL & HN) xin cố gắng hết sức để công tác này ngày một hiệu quả và tốt đẹp 

hơn. 

 

Chúng tôi ước mong quí vị và các bạn cho biết ý kiến sau khi duyệt qua 

bảng báo cáo này, bằng email đến: 

sythuc@hotmail.com 

kimtsullivan@gmail.com 

 

 

Cầu xin Thươṇg Đế ban phước haṇh tràn trề 

 cho sư ̣hy sinh cao cả của tất cả qúi vi.̣ 

 

Đặng Kim Tuyến (BTX-69) 

Điều hợp trưởng YT-HN kiêm Thủ Quỹ 

QHBNN (2014-2018) 

 

(*) Xin xem 4 báo cáo đính kèm. 

 

 

Thành phần hai nhóm Yểm Trợ 
 
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 - Bùi Thắng Lợi - Nguyễn Thanh An - Nguyễn 

Huyền Châu - Nguyễn Ngọc Dung – Bùi thi ̣Bích Liên – Đào Thị An – Quản 

Thuỵ Huyền - Hoàng Kim Châu - Trương Sỹ Thực và GS. Nguyễn Đình Cường. 
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