
Gây Quỹ  Cây Mùa Xuân 2009 
 
Tết là dịp bạn bè hội ngộ, gia đình  xum hợp vui xuân trong ba ngày Tết, nhưng những em mồ côi 
bất hạnh thiếu tình thương cha mẹ lạc lỏng bơ vơ trong cuộc đời đầy phức tạp, đang sống trong 
tình thương của quý Sư Cô và Dì Phứơc, và những bịnh nhân đang nằm trên giừơng bịnh, gia 
đình đang lâm vào tình trạng bi đát, ROF gây Quỹ Mùa Xuân Kỷ Sửu để giúp họ có đựơc một cái 
Tết đơn sơ  ấm cúng hầu mong xoa dịu phần nào nổi buồn khổ của cuộc đời.  
 
Đựơc sự ủng hộ của anh chị Quốc Nguyễn chủ nhân Khiêu Vũ Trừơng Majestic; và tinh thần làm 
việc hăng say, sốt sắn và nhiệt tình của quý anh chị em trong Hội để phụ giúp ROF  tổ chức Đêm 
Gây Quỹ vào ngày 20 tháng 12 năm 2008, nhờ đó ROF đã gây đựơc số tiền là $7,819.00,   
 

ROF xin anh chị John Quốc Nguyễn, chủ nhân  Majestic:                   428 vé vào cửa 

Cùng với quý em trong Hội, ROF tiêu thụ  428 vé với giá $15.00/ 1 vé, thâu đựơc:   $6,420.00 
(Cám ơn Monique-Tuấn  Nguyễn đã giúp bán 220 vé) 

ROF phải trả lệ phí $2.50 dọn dẹp và an ninh cho 428 vé  (2.50 x 428)                    -   $1,070.00   

Số tiền bán vé còn lại                                                                                                 =    $5,350.00 
 

Quý thân hữu đến tham dự và tặng thêm: 
Mr Vỹ Nguyễn (Grand Palace Seafood Restaurant in Lakewood):                            +      $55.00 
Mr Stanley Hưng Hà,  Rose Hills                                                                                +    $612.00 

Quý thân hữu không đến dự đựơc nhưng gởi tiền ủng hộ: 
Mr. Mark Trần                                                                                                              +      $90.00 
Instyle Beauty & Supply                                                                                              +      $50.00 
Ms Christine Tuyen Trần                                                                                             +     $100.00 
BS Liễu Rupp, MD                                                                                                      +     $612.00 
Linh & Roman                                                                                                              +      $30.00 

 
Số tiền “hành khất” tại KVT Majestic trong Đêm Gây Quỹ:  (*):                        +   $ 920.00 

 
 Tỗng Số Tiền thâu đựơc  cho chương trình  Cây Mùa   Xuân  là:                      =   $ 7819.00 
 
 (*) Trong lúc Thanh Mỹ cám ơn thân hữu hiện diện bằng nhạc phNm Đêm Đông thì Văn sĩ và 
chị Nguyễn Ngọc Minh, SFV, đã tiên phong  tặng $100.00 kèm theo cái hợp tròn để Thanh Mỹ  
dùng hợp đó “hành khất”  tại chỗ và đã đưa đến số tiền thâu đựơc là $920.00. Xin  cám ơn anh 
chị Nguyễn Ngọc Minh SFV. 
 
 

Reaching Out Foundation, A Not-For-Profit Corporation, is recognized as an IRS 
501(c)(3) charitable organization. Your contribution is tax-deductible to the extent 
allowed by law. 

 

Hội Từ Thiện Reaching Out Foundation đựơc Bộ Tài Chánh Liên Bang Hoa Kỳ và Tiểu 
Bang California công nhận là hội từ thiện theo qui chế IRS 501 (c) (3). Số tiền cho ROF 
đựơc miển trừ thuế theo luật định. 
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