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Lịch Sử: 

Reaching Out Foundation là hậu thân của Nhóm Thiện Hội Glendale, bắt đầu việc làm từ thiện từ khi được 
biết việc giúp người cao cả của Đoàn Sứ Giả Từ Bi, từ năm 1992.  Hội Từ Thiện Reaching Out Foundation 
(ROF), được Bộ Tài Chánh Liên Bang Hoa Kỳ và Tiểu Bang California công nhận là một hội từ thiện theo 
qui chế  bất vụ lợi IRS 501 (c) (3), để góp thêm một bàn tay xoa dịu nỗi khổ của những người “NGẶT”. 

 

 
Mục Đích: 
   - Giúp đỡ những trẻ mồ côi, khuyết tật, khiếm thị, khiếm thính, câm/điếc, những người già lão trong hoàn 

cảnh ngặt, không nơi nương tựa, những người bất hạnh kém may mắn từ tinh thần đến vật chất và những 
nạn nhân của thiên tai bão lục, hiện đang đựơc quý Ni Cô trong Đoàn Sứ Giả Từ Bi và Dì Phước chăm 
sóc và hầu mong người bất hạnh cùng vươn tới một cuộc sống bình đẳng như những người khác. 

   - Khuyến khích giới trẻ trong các sinh hoạt tình nguyện từ thiện. 
 

 
Điều Hành: 

Hội Reaching Out Foundation không có nhận bất cứ sự trợ giúp nào từ chính phủ Liên Bang hay Tiểu 
Bang. Tất cả nhân viên phụ giúp cho ROF đều tình nguyện, không lãnh lương.  Hội Reaching Out 
Foundation trợ giúp tài chánh cho các hội từ thiện tại Việt Nam và Hoa Kỳ.  Tôn chỉ và mục đích của các 
hội từ thiện đó phải phù hợp với tôn chỉ và mục đích của Reaching Out Foundation. 

 

 
Hoạt Động: 
1. Gây Quỹ: 
 

   - Tổ chức các bữa tiệc gây quỹ hàng năm. 
   - Nhận đóng góp từ các nhà hảo tâm  (cá nhân và công ty). 
 
2. Sinh Hoạt: 
 

   - Ban Nhạc ROF-Thanh Mỹ (ROF-Entertainment Group)  tổ̉ chức thăm viếng và trình diển văn nghệ hằng 
tuần tại các Trung Tâm Chăm Sóc Người Già (nursing home) hầu đem niềm vui đến cho những thường trú 
nhân đang cần niềm vui, không phân biệt chủng tộc, tại Orange County. 

   - Phụ giúp tài chánh cho Đòan Sứ Giả Từ Bi, để cứu giúp những người trong hoàn cảnh ngặt từ Nam chí 
Bắc, bịnh nhân nghèo trong các bịnh viện và  trung tâm nuôi dửơng và hứơng nghiệp cho các em khuyết 
tật đang được quý sư cô và dì phứơc chăm sóc. 

   - Phát hành ROF-Bản Tin để giữ liên lạc mật thiết với ân nhân. 
   - Thiết lập phúc trình và báo cáo. 
 

 
Đồng Sáng lập: 
   - Nguyễn Thị Thanh Mỹ: Đương Kim Hội Trưởng Reaching Out Foundation 
   - Nguyên là cựu ca sĩ; Cựu nhân viên Hàng Không Air-Việt Nam trước 1975 
   - Kế toán viên, hồi hưu, của Ferguson Corp., USA 
 

 
Đồng Sáng lập: 
   - Phạm Đăng Khải: Thư Ký kiêm Thủ Quỷ Reaching Out Foundation 
   - Cựu Sĩ Quan Không Quân, Phi Công Trực Thăng, QLVNCH 
   - Sr. Logistics Engineer, hồi hưu, của Northrop Grumman Corp., USA 
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