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“PRESIDENT’S VOLUNTEER SERVICE AWARD”!

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

(Giải Thường Của Tổng Thống Hoa Kỳ Cho Các Hoạt Động Phục Vụ Công Ích)

VINAHF rất vui mừng để chia sẻ cùng tất cả các ủng hộ viên,
các thiện nguyện và các nhà hảo tâm giúp đỡ cho VINAHF
một tin mừng, Hội Trưởng VINAHF, Anh Nguyễn thanh
Khiết vừa mới được thêm huy chương vàng của giải thưởng
“President’s Volunteer Service Award” năm 2015 để ghi nhận
sự đóng góp xuất sắc và liên tục của anh cho việc phục vụ cộng
đồng. Đây là lần thứ tư trong 4 năm liền 2013, 2014, 2015 và
2016 anh Khiết được Công ty AT&T nơi anh đang làm việc đề
nghị để được giải thưởng này.
Anh Khiết đã được Tổng Thống Hoa Kỳ trao tặng Huy Chương
Bạc năm 2014 của Giải thưởng “President’s Volunteer Service
Award” và 3 Huy Chương Vàng vào năm 2013, 2015, 2016.
Đây là một giải thưởng ở cấp quốc gia để ghi nhận các đóng
góp thiện nguyện của những
công dân Hoa Kỳ cho cộng đồng mà việc làm của họ đã gây cảm hứng,
động viên được cho những người khác để cùng tham gia vào các hoạt
động công ích, và người Hội Trưởng của VINAHF – Anh Nguyễn
thanh Khiết – rất xứng đáng với giải thưởng này do sự tận tụy của anh
trong việc liên tục phục vụ công ích cho cộng đồng tại Hoa Kỳ, quê
hương thứ hai, cũng như các hoạt động từ thiện, nhân đạo của anh tại
Việt Nam, đó là một tấm gương về tinh thần phục vụ cộng đồng.
Thêm các thông tin về giải thường này tại:
http://www.presidentialserviceawards.gov/
Anh Khiết làm việc cho Công Ty AT&T từ năm 1992, bắt đầu tại trung
tâm nghiên cứu nổi tiếng thế giới AT&T Bell Labs, và anh tiếp tục làm
việc cho đến nay tại Trung Tâm Nghiên Cứu & Triển Khai của AT&T
ở bang New Jersey. Công ty AT&T đã liên tục trong 4 năm liền đề cử
anh đến Hội Đồng Tổng Thống (President’s Council on Service and
Civic Participation) cho giải thưởng ở cấp Huy Chương Vàng (2013,
2015 , 2016) và Huy Chương Bạc (2014), cho nên Công Ty AT&T cũng
rất hãnh diện để công nhận sự đóng góp của anh, cùng các nhân viên
khác của Công ty được giải thưởng qua việc đăng trên nhật báo toàn
quốc và trên trang web của AT&T.
Chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng nồng nhiệt anh Nguyễn thanh Khiết và VINAHF bằng sự cảm
hứng và nhiệt tình để xây dựng cộng đồng của chúng ta qua các hoạt động thiện nguyện, nhất là hãy
làm các công việc phục vụ công ích, thiện nguyện trở thành một phần có ý nghĩa trong cuộc sống của
mỗi chúng ta.
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