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Reaching Out Foundation 

         A Not-For-Profit Corporation 
  P.O Box 41848    Long Beach,   CA.90814 

        (562) 439-4927 - Thanh Mỹ cell (818) 288-1843 

 
Văn Thư số: 007 
 
Ngày 14 tháng 9 năm 2009 
 
Đề tài: Tu chỉnh Nội Quy của Reaching Out Foundation (ROF) 
 
 Xin phổ biến  Nội Quy nầy cho tất cả mọi ngừơi đến với  

Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Foundation 
  
Tham chiếu: 

Biên Bản  Những Buổi Hợp của Ban Chấp Hành: 
1. Ngày 12-31-02 
2. Ngày 03-02-03 
3. Ngày 06-22-03 
4. Ngày 07-19-04 
5. Ngày 11-14-04 
6. Những Bức Tâm Thư Số: 001, 002, 003, 004, 005, 006A, 006B 

 
Kính thưa quý anh chị em đến với ROF, 
 
Trong thời gian qua trên bứơc đừơng phục vụ tha nhân, ROF đã nhiều lần 
tiển ngừơi đi và đón ngừơi đến, kẻ đi thì buồn, kẻ đến thì vui, vì quá vui, 
ROF quên thông báo nội quy của ROF, cái Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi mà 
quý anh chị em thương mến ủng hộ.  
 
ROF cũng biết là quý anh chị em không thể nào đọc hết những điều lệ căn 
bản của ROF đề ra từ năm 1992, và tiếp tục tu chỉnh vào những năm từ 
2002 đến năm 2008, như đã tham chiếu ở trên.  
 
ROF xin tóm lựơc những Văn Thư Tu Chỉnh Nội Quy và xin nêu lên những  
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điểm chánh vắng tắc dể hiểu và cũng coi như là cái Nội Quy Căn Bản của 
ROF. 
 
I.Mở đầu 
 

ROF đựơc Bộ Tài Chánh Huê Kỳ chính thức công nhận là một Hội Từ 
Thiện Bất Vụ Lợi theo quy chế IRS 501 (c.) (3) từ 2002 và ROF cũng đã 
đựơc xác nhận là  Public Support Foundation, ROF thật là vui mừng. 
 
Trứơc khi đi vào chi tiết cần thiết khác ROF xin nói lên lời  “Tâm niệm của 
ROF” : 
 
 1. Tạo và nuôi dưỡng tinh thần thông cảm và hiểu nhau đối với những 
ngừơi trong nhóm. 
(To create and foster a spirit of understanding among the people of the 
group). 
 
2. Tạo tinh thần đòan kết, gắn bó, thông cảm và tương trợ lẫn nhau. 
(To unite the group in the bonds of  friendship, good fellowship and mutual 
understanding). 
 
 
ROF xin đề nghị với tất cả ROFers, Ban Chấp Hành, Ban Nhạc, Ban Yễm 
Trợ, mỗi ngừơi đều nên có sẵn trong xe của mình một số ROF’s  Brochure  
để giúp quý ROFers khi giới thiệu ROF với ngừơi quen biết. 
 
Sau đó nếu họ muốn biết thêm chi tiết, họ sẽ liên lạc với “Văn Phòng Ban 
Yễm Trợ” hiện do Thanh Mỹ đảm trách, để đựơc trả lời. 
 
ROF sẽ tái phục hồi những buổi hợp của Ban Chấp Hành thừơng xuyên 
hơn để cập nhật hóa tin tức và trau giồi kiến thức. 
 

Nội Quy của ROF 
 
Mọi ngừơi đến với ROF đều đựơc ROF mở rộng vòng tay vui vẽ đón tiếp, 
và yêu cầu ngừơi mới đến thông qua những điểm sau đây: 
1./ Đọc tờ giới thiệu (brochure) của ROF 
2./ Hiểu rõ Mục Đích và Nhiệm Vụ của ROF. 
3./ Hiểu rõ Kế Hoạch 5/60 
4./ Cho địa chỉ hoặc Email để liên lạc và thông tin. 
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5./ Ủng hộ những chương trình gây quỹ của ROF. 
 
Những điểm cần chú ý: Những từ ngữ mà chúng ta nói một cách hồn nhiên 
thông thừơng như là “Hội viên,,, Xin vô hội,,, Đóng tiền vô hội v...v...” làm 
nhiều ngừơi hiểu lầm. Xin quý em  ROFers để ý trong vấn đề xử dụng từ 
ngữ, khi giới thiệu  ROF với ngừơi quen. 
 
Xin nhắc lại, 
ROF không có Hợp đồng (policy) “Xin Vô Hội” 
ROF không có Hội viên. 
ROF không có thâu tiền vô hội  (membership fee). Nhiều ngừơi hiểu lầm 
với Kế Hoạch 5/60. 
 
ROF  có thân hữu, (friend and relative),  ROF chỉ xin  

a/ quý thân hữu đọc giùm cái brochure của ROF.  
b/ sau nầy nếu thấy đựơc, thì vị đó có thể tự nguyện trở thành ủng 
    hộ viên (contributor) hoặc ân nhân (supporter). 

 
ROF  có ủng hộ viện  (contributor), những ngừơi nầy  

a/ chịu tham gia “Kế Hoạch ̀5/60”. nghĩa là  quý vị nầy tự nguyện 
         đóng góp cho quỹ từ thiện hằng năm,  mỗi tháng $5.00/ 

một năm $60.00 
b/ đã đọc tờ giới thiệu (brochure) ROF và những Bản Tin của ROF. 

 
ROF có ân nhân (supporter). Quý vị nầy là những ngừơi  

a/ đã đọc cái brochure của ROF,   
b/ chịu tham gia Kế Hoạch 5/60 hằng năm  
c/ chịu mua vé ủng hộ những lần gây quỹ của ROF. 

 
ROF có thành viên (membership of the union) là quý em ROFers.  
Quý em là những ngừơi hợp tác sinh hoạt thừơng xuyên và hy sinh nhiều 
thời giờ và công sức cho ROF. 
 
6./ Nhiệm vụ của ROF 

ROF không có giúp đựơc ngừơi nghèo, chỉ giúp ngừơi NGẶT tại Việt 
Nam vì ROF không có đủ khả năng.  
Ngừơi nghèo thì quá đông vô số kể, bằng cách nầy hoặc cách khác 
ngừơi nghèo có thể tự họ sống đựơc  trong bản năng sinh tồn của 
con ngừơi. 
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Ngừơi NGẶT là ai ? 
• Ngừơi Ngặt là ngừơi không tự mình giúp cho mình đựơc, mà 

phải cần đến ngừơi khác giúp mình. 
• Ngừơi Ngặt có hai thành phần: 

 
Thành phần 1  
Những trẻ nhỏ khuyết tật, khiếm thính, khiếm thị, khiếm âm, 
v...v...) và mồ côi  dứơi sự nuôi dưỡng của quý Dì Phứơc, của 
một tu viện hay của một cái chùa. 
Giúp cho các em học đựơc một cái nghề, để sau nầy các em 
có thể tự nuôi thân khi lớn lên.  

 
Những trẻ nhỏ nầy đang đựơc những Soeurs (Dì Phứơc) nuôi 
Dửơng tại các nơi sau đây: 
 

i. Trừơng Khuyết Tật Tình Thương, Tĩnh Kiên Giang 
Soeur Therese Nguyễn Thị Hồng 

ii. Mái Ấm Phao lồ,  Lái Thiêu, Bình Dương 
Soeur Marie Nguyễn Thị Hữu 

iii. Giòng Nhân Ái,   Mỹ Tho 
Soeur Therese Dương Thị Hiền 

 
  Thành phần 2 
       Giúp những ngừơi, đã nghèo mà lại còn lâm vào tình trạng 

  Ngặt, hoặc vì tai nạn hoặc bị lâm trọng bịnh. 
 Thí dụ, một ngừơi chủ gia đình nghèo, bổng nhiên lâm trọng 
 bịnh, hoặc bị tai nạn, vợ con không có tiền ăn mà lại còn phải 
đóng bịnh viện phí, gia đình nầy lâm vào tình trạng NGẶT, 
không lối thóat.  

   ROF đựơc Đoàn Sứ Giả Từ Bi (ĐSGTB) do Sư Cô 
    Tuệ Dung hứơng dẫn và điều hành, đại diện chánh thức cho 
    ROF tại VN để giải quyết những trừơng hợp ngặt tại các bịnh 
    viện: 

i. Bịnh Viện Chợ rẩy 
ii. Trung Tâm Chỉnh Hình 
iii. Bịnh Viện Nhi Đồng 

    
7./  Khả năng chuyên môn 
Nếu ân nhân có khả năng chuyên môn và nếu muốn tham gia sinh hoạt 
hằng ngày với ROF thì vị đó sẽ đựơc mời vào Ban Yễm Trơ. 
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8./ Khả năng văn nghệ 
Nếu ân nhân có khả năng văn nghệ, và muốn tham gia Ban văn nghệ thì 
phải tôn trọng Điều lệ của Ban Nhạc, đã ghi rõ trong bức Tâm Thư số 004 
đề ngày 20 August 2008,  
 
ROF xin nhắc lại những điều lệ đó dứơi đây : 

a. Hiểu rỏ điều lệ nội quy của Ban Nhạc ROF 
b. Có tinh thần hợp tác làm việc chung nhóm (team work) 
c. Tinh thần hòa hợp, và hòa nhã  
d. Mọi ý kiến đều là ý kiến xây dựng. 
e. Tất cả ý kiến, bàn luận đều dựa trên yếu tố căn bản từ thiện, do 
đó mọi việc phải suy xét theo tinh thần và cái tâm từ thiện.  
 

9./  Nội Quy của Ban Nhạc 
 

1. Nhạc sĩ  trong hoàn cảnh hiện tại: 
a/ Thế Mỹ sẽ phụ giúp ROF với tư cách Nhạc Trửơng, cùng với 
trống sĩ Trần Tùng, 2 lần trong  tháng, (The 1st Sunday of the 
month), cho ALTA, and (the 4th Sunday of the month) cho Garden 
Park Care Center, on Haster St..  
 
b/ Minh Tuấn Guitar, Trần Tùng, Võ Minh  phụ giúp cho ROF 1 lần 
trong tháng,(the 3rd Sunday of the month)  tại Shackelford.  
   
c/ Nhóm Thế Mỹ và Nhóm Minh Tuấn có thể luân hoàn với nhau, 
trong những trừơng hợp cấp bách, kẹt chương trình.  
   
d/ Còn lại 1 tuần, (the 2nd Sunday of the month) để nghỉ ngơi và  
nếu có show trong những ngày đại lễ  thì ROF sẽ dể dàng xoay  
sở. 

 
2./ Ca sĩ 

a/ Trong thời gian qua, ca sĩ cứ đến, cứ tìm bài hát trong sách, thấy bài 
nào quen quen, thì ca bài nấy thì mất rất nhiều thời giờ (temps mort). 
 
Ca sĩ đựơc mời lên mà không có chuẩn bị bản nhạc, ton, điệu trứơc thì nó 
sẽ bị mất một số thời gian rất lâu.  
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Trong thời gian qua ROF nhận thấy nấu một (1) ngừơi ca sĩ không chuẩn 
bị bài trứơc thì số thời gian bị mất như sau: 
 
Tìm bài mất 1 phút 
Nói tên bài, tìm nhịp, bắt ton 1 phút rửơi 
Vô trật, lập lại 30 giây 
Tổng cộng mất 3 phút. 
Nếu 10 ca sĩ đều làm như vậy thì chúng ta bị mất 30 phút. 
 
Nếu quý ca sĩ có chuẩn bị bài trứơc, thì thời gian bị mất chỉ có 30 giây cho 
1 ca sĩ chọn bài. Cả nhóm chúng ta tiết kiệm đựơc 25 phút. 
 
Lợi ích:  
Quý cụ đựơc nghe thêm 4 bài hát nửa 
Quý ca sĩ đựơc thêm 4 ngừơi ca nửa 
Ban nhạc ROF đựơc nhìn bằng cái nhìn có cấp đẳng cao. 
Tất cả mọi ngừơi đều thấy cái tốt, cái đẹp của Ban nhạc ROF.  
 
ROF nghĩ rằng giai đọan không chuẩn bị nhạc bản trứơc khi đến nursing 
home đã qua và không còn thích hợp nửa, cần phải cải cách bằng cách 
phục hồi áp dụng những điều lệ của Ban Nhạc ROF đã đựơc đồng ý trong 
Biên Bản ngày 2 March 2003,  tại Zen Garden in Pomona và đã đựơc áp 
dụng từ ngày đó. 
 
Xin nhắc lại những điều lệ ấy: 
a/ Yêu cầu quý em trong Ban Nhạc ROF,  

1. mỗi ngừơi  vui lòng gởi ít nhất 5 bài nhạc vừa ý nhứt, hoặc nhiều hơn 
về nhạc sĩ Thế Mỹ, (hoặc email, hoặc đưa tay), theo tuần tự những 
bài mà mình thích,  

2. nhạc sĩ Thế Mỹ sẽ viết chord (gam) cho những bản nhạc đó và phát 
ra cho quý ca sĩ và nhạc sĩ Minh Tuấn, để có một phương thức 
chung, trong khuôn khổ của Ban Nhạc ROF 

3. Thế Mỹ có một sách nhạc chung cho cả nhóm 
4. Ca sĩ có một sách nhạc riêng của mình 
5. Minh Tuấn có một sách nhạc chung cho cả nhóm, gióng như cuốn 

sách nhạc của Thế Mỹ 
6. Bất kỳ lúc nào ca sĩ đến thì bài bản đã có sẳn, tăng thêm phần lịch 

lãm và lại đựơc: 
• Ăn khớp,  
• Ăn nhịp 
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• Sẽ Tiết kiệm đựơc nhiều thời giờ 
 

Ghi Chú:  
a/ Có nhiều ca sĩ ROF ca rất hay, ngang hàng với professonal, nhưng 
  những ca sĩ ấy cũng phải tôn trọng điều lệ của Ban Nhạc. 
b/ Yêu cầu quý ca sĩ không những cho MC biết sự hiện diện của mình mà 
  còn cho MC xin tên bản nhạc cùng với Ton, Điệu cũng như tất cả các 
  ban nhạc khác đã làm. 
c/ MC chỉ giới thiệu những ngừơi đã có đưa bài trứơc. 
     Yêu cầu quý nhạc sĩ đừng override MC, thành thật cám ơn  
d/ Cám ơn quý ca sĩ có lòng hợp tác với ban nhạc,  
e/ Một ngày không xa, Ban nhạc ROF sẽ đựơc khá hơn. 
 
10. Ban Chấp Hành 
Các VP trong Ban Chấp Hành Tình Nguyện du di xoay sở việc làm trong 
phạm vi trách nhiệm và khả năng của mình để tạo cho Hội đựơc tiếng vang 
tốt, có kết  quả tốt, một tình bạn tốt, có một sự sinh họat chung tốt, và dỉ 
nhiên PHẨM quý hơn LỰƠNG. 
 
Thành Viên Ban Chấp Hành Tình Nguyện nhiệm kỳ June 2008-June 2010 
 
President (Hội Trửơng):   ThanhMy ̃ ̃Nguyễn 
Assistant To The President.:   Quỳ̀nhMai Nguyễn 
Executive VP  (PHT):        Thanh Nga Trần  
S.VP  Social Affairs:         Kim Nguyên Phạm 
VP  External Affairs:          Bảo Châu Trần 
VP. Internal Affairs   Thanh Nhạn Đỗ 
VP. Support  (Yễm Trợ)  Open, (Thanh Mỹ đang kiêm nhiệm) 
VP  Entertainment:            Ca sĩ Ngọc Hiếu 
VP  Public Relations          Hòai Trang Phạm 
VP  Rep. in Northern Cali:     Thanh Phạm 
VP  Rep. In Oregon State:    Oanh Đỗ Phạm 
Secretary &Treasurer:      Khải Phạm 
  
 
Nhiệm kỳ  của ROF-Ban Chấp Hành Tình Nguyện là 2 năm, nhiệm kỳ 
chấm dứt vào ngày cuối của tháng 6 của năm. 
 
Sau ngày 30 June, thì Ban Chấp Hành đương nhiệm tự động trở thành 
Ban Chấp Hành Lâm Thời cho đến khi tựu tập đựơc buổi hợp để thành lập 
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Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ kế tiếp, dỉ nhiên là Ban Chấp Hành kế tiếp 
bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. 
 
 
Trân trọng kính chào, 
 
Khai D. Pham 
Secretary/Treasurer 
 
 
Approved by Thanh Mỹ 
President 

  


