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Kính thưa các thân hữu và các nhà hảo tâm,
Chúng tôi viết thư này để kêu gọi quí vị ủng hộ cho Cuộc Gây Quỹ Mùa Xuân hàng năm của
VINAHF để duy trì các chương trình & dự án nhân đạo của VINAHF đang tiếp tục từ hơn15 năm qua.
Nếu bạn chưa quen thuộc với các Hội Từ Thiện Vietnam Humanitarian Foundation - (viết tắt
là VINAHF – Tổ Chức Nhân Đạo Viêtnam), chúng tôi xin giới thiệu: VINAHF là một tổ chức công
ich, từ thiện , vô vụ lợi được Sở Thuế Hoa Kỳ công nhận theo điều luật 501c (3), do đó VINAHF
được quyền cấp biên nhận để khai thuế cho các đóng góp hiện, vật hiện kim trong các cuộc gây quỹ.
VINAHF được thành lập để phục vụ các người nghèo, người bất hạnh, kém may mắn qua các
dự án cho vay không lãi, giúp học bổng để học sinh nghèo theo đuổi ước mơ học, xây dựng nhà cho
người nghèo, hỗ trợ y tế nhân đạo, cứu trợ thiên tai ..v..v ..
Số tiền gây quỹ năm ngoái 2017 đã giúp VINAHF hoàn tất các các mục tiêu sau:
http://www.vinahf.org/2017/Goals/VINAHF2017Objective_Summary.pdf
Những gia đình nghèo và nhiều trẻ em kém may mắn đang hy vọng ở các chương trình từ thiện & nhân
đạo của VINAHF để giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn , và bây giờ VINAHF giờ trông cậy vào lòng
từ bi, bác ái của các bạn để có đươc ngân sách tiếp tục các chương trình từ thiện để giúp đỡ những
người kém may mắn đang trông đợi.
Không có đóng góp nào là quá lớn hay quá nhỏ. Mọi sự đóng góp của quí vị đều giúp được cho
các gia đình qua cơn khốn khó. 100% số tiền quyên góp được sẽ được đưa đến trực tiếp, tận tay cho
các người kém may mắn thông qua các tình nguyện viên VINAHF ở ngay tại địa phương, và
VINAHF sẽ cấp biên lai cho các đóng góp, được IRS chấp thuận để dùng các biên nhận này cho việc
khai thuế của bạn .
Nếu quí vị muốn đóng góp giúp VINAHF, xin vui lòng viết ngân phiếu chi trả cho VINAHF
và gửi đến:
Vietnam Humanitarian Foundation
230 Woodcliff Blvd. Morganville, NJ 07751
Tốt nhất là gởi ngân phiếu để chúng tôi có đủ thông tin để gởi biên nhận khai thuế, nhưng có cách khác
là, nếu tiền đóng góp dưới $300 USD, các bạn có thể dùng app VENMON để chuyển đóng góp vào
tài khoản của VINAHF (có ID là @VINAHF).
Nếu ở Việt Nam, xin liên lạc với anh Phan Phạm Hoàng đại diện VINAHF:
ĐT: 091 14 19 19 79 - Email: hoang.vinahf@gmail.com để có số tài khoản đóng góp.
Xin quí vị thường xuyên ghé đến trang facebook của VINAHF tại
https://www.facebook.com/VINAHF để có được những thông tin cập nhật về hoạt động VINAHF từ
các tình nguyện viên.
Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của các nhà hảo trong các năm qua, và đặc biệt là
cho Cuộc Quỹ Mùa Xuân 2018 lần này để VINAHF thực hiện mục tiêu của 2018 với link tại đây:
http://www.vinahf.org/2018/VINAHF2018Objective_Summary.pdf
Cảm ơn quí vị đã dành thời gian và sự quan tâm cho VINAHF.
Thay mặt cho Ban Chấp Hành VINAHF
Nguyễn thanh Khiết – Hội Trưởng VINAHF

Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Mother Theresa

