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No./Số: 11                   October 2006 

Reaching Out Foundation 
A Not-For-Profit Corporation 

P.O.  Box 41848  
Long Beach, CA 90853 

Tel (562) 439-4927 
Cell: (818) 288-1843 

Email: Khaidangpham@yahoo.com 
http://reaching-out-foundation.org 

Formerly/Tiền thân  là 
Nhóm Thiện Hội Glendale    

We are pleased to share with you the 19th  
Reaching Out Foundation newsletter. We 
appreciate your support of the activities 
carried out by Reaching Out Foundation. 
 
    ROF Advisory Board 
           (Ban Cố Vấn) 
Chairman:         Sơn Lê 
Staff member:  Julia Phan 
Staff member:  Steve Hatchett 
 
ROF-Volunteer Executive Board 
   (Ban Điều Hành Tình Nguyện) 
 
President (Hội Trửơng):  ThanhMy ̃ ̃Nguyễn 
Assistant To The Pres.:   Quỳ̀nhMai Nguyễn 
Executive VP  (PHT):     Thanh Nga Trần  
VP. Internal Affairs:        LinhNga Huỳnh  
S.VP  Social Affairs:       Kim Nguyên Phạm 
VP  External Affairs:       Bảo Châu Trần 
VP. Public Affairs:          Hoài Trang Phạm 
VP. Entertainment:          Ca sĩ Ngọc Hiếu 
VP North. Calif.  Rep.:    Thanh Phạm 
VP. State of Oregon Rep Oanh Đỗ Phạm 
VP.State of NY Rep.:       Vân Nguyễn 
Secretary &Treasurer:      Khải Đ. Phạm 
 
ROF-Volunteer Entertainment  Group 
(Ban nhạc Từ Thiện ROF) 
Lead:                           Ca sĩ Thanh Mỹ 
Guitar:                        Tuấn Nguyễn 
Bass:                            Minh Võ 
Keyboard:                   Thế Mỹ 
Drums:                        Trần Tùng 
Percussion :                 Kim Nguyên 
Sound:                         Khải Phạm 
Singer/ca sĩ: Kim Nguyên,  Hoài Trang, CNm 
Nhung, BS Liễu Rupp, Lệ Tiên, Oanh Đỗ, BS Trần 
Thuận, Quỳnh Hương LT, Trina Nguyễn, Therese 
Hoàng, Kathy Lee. 
 
ROF-Volunteer Support Team 
(Nhóm Yễm Trợ Tình Nguyện) 
Trung Trần, Nhớ Phạm,Thương Phạm, Dr.Ray 
Sakover, Việt An, Monique-L-Nguyễn, ThúyNga 
Lê. 
 

Ba ̉n TiN    -  ROFROFROFROF -   Newsletter 
Reaching Out Reaching Out Reaching Out Reaching Out  FouFouFouFoundationndationndationndation    

No./Số  19                                                                Xuân Tân Mão - 2011             February 
Publisher: Thanh Mỹ Nguyễn                                                  Executive Editor: Khải Phạm 

Cung ChuCung ChuCung ChuCung Chu ́c Tân Xuânc Tân Xuânc Tân Xuânc Tân Xuân 
Happy Happy Happy Happy LunarLunarLunarLunar New YearNew YearNew YearNew Year 

The Year Of The CatThe Year Of The CatThe Year Of The CatThe Year Of The Cat    
Kính thưa quý ân nhân, 
 
Bầu trời xanh rất đẹp  trong trẻo, đem đến cảnh xuân  vui tươi, 
tạo cho lòng ngừơi những phấn khởi nhộn nhịp rộn ràng, nơi nơi 
bận rộn  tưng bừng rạn rở hoa mai vàng chào đón năm mới trong 
sự ấm áp của mùa xuân.  
Bứơc vào  năm 2011,  là năm ROF đã vui qua 19 cái mùa  xuân 
đã không những mang niềm hy vọng đến cho ngừơi bất hạnh, 
ngặt nghèo tại quê nhà, mà còn đem đến cho những ngừơi cần 
niềm vui tại những trung tâm điều dửơng  (nursing home) trên  
mãnh đất quê hương thứ hai Hoa kỳ nầy.   
ROF xin chân thành cám ơn tất cả quý ân nhân, quý bạn, quý anh 
chị em nghệ sĩ, quý anh chị em thành viên ROF, đã cùng nhau  
gắn bó, hợp tác, phụ giúp ROF trong suốt bao nhiêu năm qua.  
 

Trứơc thềm năm mới Tân Mão 2011 

ROF 
Xin cầu chúc tất cả quý vị một năm mới 
Tài Lộc Gia Tăng,    Dồi Dào Sức Khỏe 

Muôn vàn Hạnh Phúc,   Mọi Điều Duyên Lành  
Mọi Sự Bình An    và   Vạn Sự Như Ý 

 

Dear Supporters, 
Thank you for your support that helped Reaching Out Foundation 
provide financial support to hundreds of the unfortunate, 
handicapped children and the ailing elderly in the past 19 years. 
With every penny we deliver, we bring hope and change life. 
May each day of 2011 will bring peace and calm into your life. 
 

100% of your gift goes to charity and 0% goes to overhead. 
Overhead has been paid by our sponsors. 
 

Sincerely,    
 
Kính chào thân mến, 
  

ROFROFROFROF                                                 

Trân trọng kính mời quý ân nhân nhín chút thời giờ 
quý báu thừơng xuyên vào xem website của ROF: 

http://reaching-out-foundation.org        
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Kính gửi lời Từơng Trình, Báo Cáo của ROF đến tất cả quý ân nhân và quý 
nghệ sĩ đã tình nguyện cùng nhau đóng góp một bàn tay giúp ROF gây quỹ, 
hằng năm, năm nay lần thứ 18 tổ chức vào ngày 7 tháng 8 năm 2010. 
 
Kính thưa quý ân nhân, 
Năm nay cũng như những năm trứơc, ROF vẫn tiếp tục nhận đựơc nhiều chi phiếu của 
quý ân nhân gửi về ủng hộ ROF, sau ngày gây quỹ  7 tháng 8, 2010. 
 

Hôm nay, ngày thứ tư  18 tháng 8 năm 2010, ROF đã thật sự đóng sổ mùa gây quỹ của 
năm 2010, với tổng số thâu (gross) là $38,698.00. Số tiền nầy sẽ phải trừ một chi phí duy 
nhứt là tiền ăn cho nhà hàng. Tất cả những chi phí linh tinh đều đã đựơc bảo trợ bởi MTQ 
và anh chị em thành viên của ROF. 
 

Sự ủng hộ nồng nhiệt của quý ân nhân đến bằng nhiều cách, từ những chi phiếu ủng hộ 
hiện kim;  từ những chi phiếu mua nguyên bàn;  từ những chi phiếu bảo trợ bàn;  đến sự 
hy sinh giúp ROF tiêu thụ 2,458 vé số, như là lời nhắn gửi khuyến khích giao phó việc làm 
giúp ngừơi ngặt cho ROF. 
 

Với sự tham gia ủng hộ nhiệt tình của quý ân nhân trong đêm gây quỹ, ROF cảm nhận 
đựơc sự  thông cảm và tha thứ những lỗi lầm vô tình, nếu có, trong đêm gây quỹ. ROF xin 
thành thật cám ơn lòng rộng lựơng và tâm từ vi tha của quý ân nhân. 
ROF xin đón nhận những lời khen, cũng như những ý kiến xây dựng của quý ân nhân, sau 
ngày gây quỹ, ROF rất vui và ấm lòng về sự quan tâm chiếu cố và luôn luôn lúc nào cũng 
muốn góp sức nuôi dửơng tinh thần dấn thân của ROF. 
 

Cám ơn quý ân nhân  đã hứa bảo trợ và giử bàn cho năm tới, tháng 8 năm 2011, để đảm 
bảo có chỗ tốt, và cũng như ngầm thúc đẩy ROF tiếp tục việc làm đầy ý nghĩa của ROF để 
đem niềm hy vọng, và lối thóat cho những ngừơi trong hoàn cảnh ngặt nghèo bơ vơ trong 
buồn tủi, và tạo một cái nghề cho các em  khiếm thị, khiếm giác, khiếm âm và khiếm thính 
hầu các em có thể tự lo nuôi thân, khi các em khôn lớn. 
 

Xin quý vị tự tặng cho mình một bông hồng tươi thắm, một nụ cừơi thoải mái, một giấc ngủ 
ngon, khi biết rằng tại một góc trời nào đó có một số ngừơi đang vui sứơng thóat khỏi cơn 
ngặt và biết ơn sự đóng góp của những mạnh thừơng quân vô danh như quý vị.  
 

Riêng ROF chúng tôi cũng thấy ấm lòng và luôn luôn cố gắng ấp ủ lòng thương mến của 
quý ân nhân mà cố gắng, cố gắng mãi, nuôi dửơng cái niềm tin mà quý ân nhân đặc lòng 
tin nơi chúng tôi.  
chúng tôi biết một mình chúng tôi, chúng tôi không làm đựơc gì, chính Bộ Tài Chánh Hoa 
Kỳ cũng biết như vậy, cho nên sau nhiều năm theo dỏi việc làm từ thiện của ROF thì vào 
năm 2007, Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ đã xác nhận, bằng văn thư chánh thức , ROF không 
những là Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi mà còn là do quần chúng ủng hộ (Public Support 
Foundation) chúng tôi rất lấy làm hảnh diện và hôm nay chúng tôi xin chia sẻ niềm vui vô 
hạn đó cùng với quý vị. 
 

Kính thưa quý vi, 
Bản Tin ROF năm nay sẽ phát hành vào dịp Tết Nguyên Đán năm Tân Mão - năm 2011, 
trong khi chờ đợi chúng tôi đã gửi trứơc bản từơng trình nầy để xin gửi lời cám ơn đến tất 
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cả quý ân nhân và xin hẹn gặp lại quý ân nhân trong những buổi họp mặt gây quỹ kế tiếp.   
 

Quý ân nhân bận rộn việc làm để kế hoạch cho kinh tế gia đình nhưng xin quý ân nhân 
đừng quên, thỉnh thoảng vào trang nhà của ROF để xem những sinh họat từ thiện của 
ROF, cũng như để xem những hình ảnh đính kèm vào tờ báo cáo/từơng trình nầy, và xem 
những nơi nhận sự giúp đở của ROF. Trang nhà cũng có phần Anh ngữ riêng cho những 
ngừơi trẻ.  Xin nhắc lại trang nhà của ROF   http://reaching-out-foundation.org  
 

Reaching Out Foundation xin trân trọng cám ơn quý ân nhân Mạnh Thừơng Quân đã : 
Vui lòng và tích cực mua vé ủng hộ ngày gây quỹ thừơng niên của ROF 
Vui lòng tặng quà xổ số cho đêm gây  để ROF có thêm phương tiện để giúp thêm đựơc 
nhiều trừơng họp ngặt. 
Vui lòng gửi tiền tặng về ủng hộ mặc dầu không đến tham dự đựơc . 
 

 

 

ROF vô cuROF vô cuROF vô cuROF vô cùnnnng biêg biêg biêg biết t t t ơn van van van và Trân troTrân troTrân troTrân trọng  king  king  king  kính chanh chanh chanh chào quyo quyo quyo quý ân nhân.ân nhân.ân nhân.ân nhân. 
 

 
 
Lòng rộng lựơng của quý ân nhân giúp ROF thâu đựơc trong ngày gây quỹ như sau: 
 
 
1.  Bán vé và bảo trợ bàn  : $ 23,100.00 
2. Tiền cho (donations)      : $ 10,682.00 
3. Bán    2,458 vé số          : $  4,916.00 

             Tổng cộng tiền thâu-(Gross) :                        : $ 38,698.00 
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Reaching Out Foundation Fund Raising Report – Organized on August 7th, 2010 

Dear Benefactors,  
As same as previous years, ROF continued to receive a lot of contributions sent in by 
you the benefactor to support ROF, after the fund raising event on August 7th, 2010. 
 

Not until August 18th, 2010 that ROF closed the book for the 2010 fund raising season, 
which grossed of $38,698.00 (thirty eight thousands six hundreds ninety eight dollars 
and no cents). 
 

Your supports, which came in many forms, from individual checks, table purchasing, 
table sponsoring, and to support up to 2,450 raffle tickets were the encouragement, as 
well as showing your confidence and trustworthy in ROF’s capability in helping the 
needy. 
 

In your enthusiasm, participation of the fund raising night, ROF recognized of your 
understanding and forgiveness toward our shortcomings (if any). ROF sincerely 
appreciated your generosity and kindness. 
 

ROF will be very glad to receive your comments, or recommendations. ROF is also very 
delighted, and moved, by your attention, and effort, to re-enforce our commitments. 
 

Many thanks to the benefactors who promised to sponsor and reserve tables for the 
2011 event, not only to guarantee good seats, but also to encourage ROF to continue 
their mission to bring hope to the needy in their sadness, lonely, situations, and to help 
teach the disabled children some skills to support themselves when they grow up. 
 

Please reward yourselves with a fresh rose, a happily smile, a good night sleep when 
you know that someone out there is being overjoyed in overcoming their difficulties, and 
so grateful for the contributions of the anonymous benefactors, like you. 
 

We, at ROF in particular, feel our hearts warmed up by your kindness and will keep 
striving, ever striving, to grow in faith that you have instilled in us. We knew that just by 
ourselves, we can not do anything, even the IRS is also recognized that. This is why, 
after many years of observing the activities of ROF; in 2007, the IRS formally confirmed 
that ROF is a Public Support Foundation with its official certification. We are very proud 
of that, and today, would like to share that joy with you. 
 

Dear Benefactors, The ROF newsletter will be published on the Lunar New Year (year 
of the Cat), in February 2011. In the meantime, we would like to send you this report in 
advance, to thank all of you, and hope to see you in future fund raising events. 
 

While you busy yourselves with family matters, ROF will busy itself with keeping you 
informed. 
 

Please don’t forget to check the ROF internet home page below from time to time, to 
follow our charitable activities, and to view the pictures related to this report: 
http://Reaching-Out-Foundation.org 
 
Most sincerely yours, 
ROF 
Translated by Sơn Lê 
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Chuyến Đi Thăm Viếng Từ Thiện Tại Việt Nam Của ROF 
Mùa Hè Tháng 7 Năm 2010 

Kính thưa quý ân nhân, 
 

Rất nhiều ngừơi  bị lâm vào tình trạng bế tắt, mỗi ngừơi đều có một hoàn cảnh buồn 
khác nhau, ngừơi thì bị tai nạn, ngừơi thì khuyết tật, khiếm thị, khiếm thính, khiếm âm, 
ngừơi già sống trong hoàn cảnh cô đơn, buồn tủi. Quá nhiều trẻ em lâm vào hoàn cảnh 
mồ côi với nhiều lý do khác nhau, có em mồ côi vì cha mẹ bị mất sớm, hoặc cha mẹ 
quá nghèo không nuôi nổi nên đành phải bỏ con mình trứơc cửa chùa với hy vọng nó 
đựơc nuôi nấng lớn khôn trong lòng nhân đạo của mọi ngừơi. 
 

Để góp  một bàn tay giúp đỡ những người bất hạnh kém may mắn từ tinh thần đến vật 
chất, Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Foundation (ROF), đựơc Chánh quyền 
Liên Bang và Tiểu Bang công nhận là Hội Từ Thiện theo quy chế IRS 501 ( C) (3), có 
nghĩa là tiền tặng (donation) cho ROF đựơc miễn trừ thuế theo luật định và ROF cũng 
đựơc công nhận là Public Support Organization (Hội do quần chúng ủng hộ). ROF đã 
phụ giúp từ thiện mọi nơi trên bình diện thế giới trong phạm vi khả năng của ROF.  
 

ROF tham gia góp phần xoa dịu ngừơi bất hạnh, từ chương trình Vá Môi cho những em 
nhỏ trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam, do Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi  SmileTrain tại 
Hoa Kỳ thực hiện, đến  Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ (American Red Cross), đến Hội 
Khuyết Tật Special Olympic tại Hoa Kỳ, đến Los Angeles Mission in California, USA, 
như quý vị đã thấy những lá thư cám ơn ROF của những cơ quan ấy trên website của 
ROF. Vì nặng tình đồng hương, đồng bào mà ROF dành số tiền gây quỹ rất lớn để giúp 
ngừơi ngặt tại Việt Nam. 
 

Trong tháng  bảy năm 2010 vừa qua, ROF viếng thăm đựơc 11 nơi, từ Thừa Thiên, 
Huế vô Saigon, xuống đến các tĩnh thuộc đồng bằng sông cữu long, Tiền giang. 
 

Trong cuộc thăm viếng nầy, Reaching Out Foundation đã liên lạc và tiếp xúc với quý 
Soeurs, quý Ni cô để mua học cụ  dạy nghề cho các trẻ em mồ côi và khuyết tật để sau 
nầy các em có đựơc cái nghề để nuôi thân.  
ROF đã  phụ với quý Sư cô và quý Dì phứơc  giúp giải quyết tại chỗ  nhiều  trừơng họp 
khó khăn của từng người và từng nơi. 
Giúp những bịnh nhân thiếu điều kiện tài chánh trong các Bịnh Viện Chợ Rẩy, Trung 
Tâm Chẩn Thương, và Bịnh Viện Nhi Đồng, một phần để họ đựơc hồi phục sức lực và 
một phần để đóng bịnh viện phí, để họ có thể lên ca mỗ và đựơc sớm xuất viện về với 
gia đình.  
Nếu không có đựơc sự giúp đở của ROF, họ sẽ bị hoản lại  một thời gian thật dài, nhiều 
khi họ phải ra đi không còn chờ đợi đựơc nửa. 
ROF nghiên cứu từng trừơng họp, hoàn cảnh như thế nào, họ cần đựơc giúp như thế 
nào, để sự giúp đựơc đến nơi đến chốn, đôi khi ROF  tặng thêm  vật dụng cần thiết để 
họ có thể tái lập cuộc sống  sau khi xuất viện.  
Kính thưa quý ân nhân, 
 

ROF cảm nhận đựơc lòng vui sứơng của những ngừơi ngặt khi họ đựơc ROF giúp đở, 
những nụ cừơi hạnh phúc, những lời cám ơn nồng nàn đầy nứơc mắt, với cái bắt tay 
trang trọng đầy lòng xúc động của gia đình họ,  vì họ không ngờ, có ngày họ có đựơc  
cái may mắn là ROF tìm đến họ, giúp họ trong những ngày bi đát của cuộc đời.  
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Những lời chân tình ấy ghi sâu vào lòng ROF, sự hạnh phúc  của họ là động lực thúc 
đẩy ROF vựơt qua mọi khó khăn để tiếp tục việc làm đầy ý nghĩa. Lòng rộng lựơng của 
quý ân nhân là niềm tin của những ngừơi ngặt nói chung, và của ROF nói riêng. 
 

ROF xin cám ơn quý ân nhân đã tin tửơng ủng hộ ROF trong việc làm cứu giúp ngừơi 
ngặt bất hạnh tại quê nhà, trong gần hai thập niên qua.  
 

Chỉ trong chuyến đi vừa qua, tại 11 nơi,  ROF đã giải quyết đựơc 46 trừơng họp ngặt. 
Tại 3 Bệnh Viện sau đây: 

1. Bệnh Viện Nhi Đồng II 
2. Bịnh Viện Chấn Thương  Chỉnh Hình 
3. Bệnh Viện Chợ Rẩy 

Mỗi trừơng họp, mỗi cách chửa trị khác nhau, số tiền giúp đở mỗi bịnh nhân ít nhất là 
$50.00, cao nhứt là $300.00 
 

Ngoài ra ROF thăm viếng những nơi sau đây: 
4. Thăm viếng và họp tác với Nhóm Từ Thiện Bác Siêu, Thua Thien, Hue 
5. Trại Già  Liệt-Khuyết tật Ba Thôn,     400 ngừơi 
6. Chùa Phật Minh, Tỉnh Ben Tre,          65 trẻ mồ côi  
7. Trừơng nuôi trẻ Câm và Điếc Dòng Nhân Ái Phao Lồ Mỹ Tho,       80 trẻ em 
8. Nhóm Gìà Bịnh tật, nghèo và cô đơn, phần đông là khiếm thị, Gòcông,  20 ngừơi 
9. Chùa Từ Ân Huyện Tân Thành, Bà Rịa,    86 trẻ Mồ Côi 
10. Tu Viện Thanh Long, Tỉnh Bà Rịa,     25 tiểu sinh 
11. Trừơng Bừng Sáng, saigon, Q.12,    45 trẻ khiếm thị 

ROF giúp, căn cứ trên nhu cầu, hòan cảnh và số lựơng các em của từng địa phương. 
 
Ngoài ra ROF đặc biệt giải quyết 3 trừơng họp bi thương, ngoài chương trình dự trù là: 

 
1. cha mẹ mất thình lình vì tai nạn lưu thông, ngừơi chị lớn về nhận mấy ngừơi em 

mà không biết làm gì để sống.  
2. Cha mất năm ngoái, năm nay mẹ bịnh quá nặng chờ giờ ra đi mà gia đình thì 

túng thiếu. 
3. Ngừơi mẹ bịnh ung thư, BS cho biết chỉ còn có từ 6 tháng tới 1 năm, chồng thì 

thất nghiệp liên miên và buồn khổ trở thành bất lực, tìm nơi để gửi 3 đứa con có 
chỗ ổn định trứơc khi xa lìa chúng nó vĩnh viễn. Chùa đã nhận lời sẽ lo cho 
chúng nó. 

ROF giúp 3 trừơng họp trên, mỗi trừơng họp $250.00 để các em  có số vốn khả dĩ để bắt đầu 
cuộc đời mới với một gánh nặng bất ngờ xảy đến cho các em, dứơi sự giám sát và chỉ dẫn của 
Sư Cô Tuệ Dung. 
 

Thành thật cám ơn tất cả quý anh chị em của Nhóm Hứơng Thiện Bác Siêu tại Thừa 
Thiên, Huế. Nhóm Hứơng Thiện có cùng một chí hứơng giúp người ngặt nghèo như 
ROF, đã đến họp tác với ROF, mặc dầu chỉ một thời gian rất ngắng nhưng đã giúp 
đựơc rất nhiều ngừơi trong nhiều hoàn cảnh, đã đạt đựơc kết quả tốt đẹp. 
 

Thành thật cám ơn Ni Cô Tuệ Dung, quý ni chúng, Soeur Therese Dương Thị Hiền và 
quý Soeurs thuộc dòng thánh Phao lồ Mỹ Tho cùng quý ân nhân đã giúp đở Reaching 
Out Foundation trong suốt thời gian sinh họat từ thiện  tại Việt Nam.  
 

Thành thật cám ơn quý ân nhân, quý anh chị em và trân trọng kính chào. 
  
ROF    
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The Charity trip to Vietnam of Reaching Out Foundation (ROF) in the 
Summer (July) of 2010 

 
Dear Benefactors, Brothers and Sisters. 
 
There are too many people who meet insurmountable challenges; they are the blind, 
deaf, dumb, handicap, and the loneliness elderly. In addition, many children became 
orphans because the lost of their parents or have been dropped off at the door of 
Buddhist Temples because their parents were too poor to take care of them; in hope 
that their children will be taking care and grown-up in the hand of those heartened, 
loving care people. 
 

To lend a hand to all these unfortunate people, suffering in mind and body, the not-for-
profit Reaching Out Foundation (ROF) is an organization that was approved by Federal 
and State to be tax-exempt under IRS section 501 (C) (3), and has been recognized as 
a Public Support Organization.  With all the support from friends and donors, ROF was 
able to help and doing its charity works all over places in the world. 
 

The money contributed by ROF donors helped many causes worldwide, from the Cleft 
Lips Reparation program in many countries, including Vietnam, through the charity 
organization Smile Train, to the American Red Cross, to the disability organization 
Special Olympics, to the Los Angeles Mission USA; you can read their thank you letters 
posted in the ROF website. Due to nostalgia, ROF put aside a large portion of the 
donation to assist the needy in Vietnam. 
 

In July 2010, ROF visited eleven locations, from Thua Thien, Hue, to Saigon, to the 
regions of Mekong Delta, Tien Giang. 
 

During this visit, Reaching Out Foundation had direct contacts with both Catholic and 
Buddhist Nuns to buy the teaching tools and equipments to help teach the orphans and 
the disabled children some skills not only to support themselves, but to be independent 
as well. 
 

Together with those Nuns, ROF helped, and took care of many difficult, emergency 
cases from place to place. 
 

In addition, ROF helped financially those in need of surgery but couldn’t afford to pay for 
their medical costs in Cho Ray hospital, Trauma centers and Children hospitals, so that 
they can be treated, and return home, as soon as possible. 
 

ROF offered financial support for the elderly in serious condition, in order for them to 
receive their immediate medical treatments, as their time was running out. 
 

ROF also helped the discharged patients, who are in financial difficulty in order for them 
to return to their normal lives. 
 

Beside that, in the US, every weekend the ROF volunteer band, including the volunteer 
singers used their songs to comfort the desperate. 
 

From the year 2000 to today, the ROF volunteer band have been performed 252 shows 
in the Orange County Nursing Homes. 
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Dear Benefactors, 
ROF has seen the happiness faces of the recipients, the heartfelt thanks mixed with 
tears, the sincere hand shakes. Because as the recipients; they couldn’t believe that 
they were so lucky to have ROF on their side, to help and support them in the most 
difficult days of their lives.  
 

Those scenes deeply heartened all the ROF and volunteers. They are the motives to 
encourage ROF to overcome difficulties and continue with its mission. Your donations 
and support kept alive faith in countless unfortunate people and in the ROF volunteers 
as well.  
 

Once more, ROF thanks all the donors, who believed in ROF and gave ROF an 
opportunity to help the unfortunate people in the last 20 years. Together, we will bring 
light to brighten up the darkness in those needy people’s lives. 
 

During this trip, in 11 cities/towns, ROF helped, and took care of, forty six (46) urgent, 
emergency cases on the spot.  
 

Sincere thanks to our friends of Huong Thien Bac Sieu group in Thua Thien, Hue.  The 
Huong Thien group, who has had the same mission as the ROF, and sharing the same 
love for the poor, came to help and work with the ROF. Although with limited time, the 
group has achieved great results. 
 

Many thanks also to Buddhist nun Tue Dung, Soeur Theresa Duong Thi Hien, the 
Soeurs in St. Paul My Tho convent, and all the benefactors who have helped Reaching 
Out Foundation during our charitable activities in Vietnam. 
 
ROF 
Translated by Sơn Lê 
 

****************************** 
Ngừơi Ngặt Gửi Lời Cám Ơn Đến Quý Ân Nhân  

Kính thưa quý ân nhân,  
 

Trong năm 2010, nhờ sự ủng hộ nhiệt thành của quý ân nhân, ROF đã giúp đựơc: 
 

Riêng trong chuyến đi của ROF, tháng 7 năm 2010, chúng tôi rất mừng là đã giải quyết 
tại chỗ đựơc 46 trừơng họp ngặt  gồm có 43 trừơng họp ngặt tại các bịnh viện Chợ 
Rẩy, Trung Tâm Chấn Xương, bịnh viện Nhi Đồng 2 có rất nhiều hy vọng qua khỏi cơn 
đau buồn, khó khăn của họ.  
Giúp 3 trừơng họp của 3 thiếu nữ, với 3 hoàn cảnh khó khăn khác nhau để họ có 
phương tiện buôn bán để nuôi những ngừơi em còn quá nhỏ.  
 

Ngoài ra suốt trong năm, mỗi tháng, ROF thâu đựơc bao nhiêu thì nhờ quý Sư Cô 
Đoàn Sứ Giả Từ Bi giúp ngừơi ngặt bấy nhiêu, quý Sư Cô đã giúp giải quyết đựơc 84  
bịnh nhân trong trừơng họp ngặt, tại 3 bịnh viện nói trên, nâng tổng số ROF giúp bịnh 
nhân  trong trừơng họp ngặt lên là 130.  
 

Nhóm Hứơng Thiện Bác Siêu tại Thừa Thiên Huế đã giúp đựơc 190 ngừơi ngặt qua 
đựơc cơn thất vọng. 
Nhóm Từ Thiện Nguyễn Kỳ Sơn, Huế,  đã giúp 20 ngừơi ngặt nghèo. 
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Quý Soeurs cùng với  Sr Theresita Lê Thị Liên, tại Pleiku đã đi vào tận làng mạc để săn 
sóc từng bịnh nhân như là một ý tá rành nghề, từ đừơng mòn nầy qua đừơng mòn kia, 
từ rạch nầy qua cầu kia mà cứ tiếp tục ngày nầy qua ngày kia giúp biết bao nhiêu là 
ngừơi ngặt, không đếm nổi, trong làng, trong buôn.  
 

Quý Sr. tại Trừơng Khuyết Tật Kiên Giang, và Quý Soeur Dòng Phao lồ Mỹ Tho, rất 
kiên nhẩn chịu khó  dạy nghề, cùng với chương trình phổ thông cho 300 em khiếm âm  
và khiếm thính, để sau nầy khi lớn lên, các em ấy có đựơc cái nghề để nuôi thân.  
Xin cám ơn quý Soeurs rất nhiều. 
 

Trong khuôn khổ nhỏ của bản tin, chúng tôi không thể trình hết những chi tiết của từng 
trừơng họp, chúng tôi có thâu vào cái “DVD TỪƠNG TRÌNH” và đã trình với quý ân 
nhân tại đêm gây quỹ của ROF ngày 7 tháng 8 năm 2010 vừa qua. 
 

ROF dự trù sẽ chiếu lại “DVD Từơng Trình” trong đêm gây quỹ Cây Mùa Xuân ngày 
22 tháng 1 năm 2011. Kỳ trình chiếu nầy sẽ dể dàng hơn vì nhà hàng nầy đã có sẳn cái 
projector để ROF xử dụng. Và quý vị cũng có thể xem đựơc trên  Website của ROF. 
 

Mục đích mà ROF gây quỹ Cây Mùa Xuân hằng năm là để kiếm một ít tiền riêng, ngòai 
cái quỹ từ thiện hằng năm, để cho các em bất hạnh đựơc vui chơi, có áo quần mới, 
hửơng bánh kẹo, thức ăn ngon, hửơng đựơc cái TẾT thiêng liêng của dân tộc Việt 
Nam bình đẳng như mọi ngừơi. Không may cho mấy em, thiên tai bão lụt tàn phá miền 
Trung, ROF cố gắng tận dụng hết khả năng của mình để kiếm thêm cho Cây Mùa Xuân 
để chia ra một phần giúp cho nạn nhân lũ  lụt miền Trung.  
 

Thưa quý ân nhân, xin quý ân nhân, trong phạm vi khả năng của mình tiếp tục giúp 
ngừơi ngặt qua khỏi cơn ngặt nghèo, ROF xin tình nguyện làm  ngừơi trung gian. 
Đại Diện tất cả những  ngừơi ngặt nói trên, trong năm 2010,  xin trân trọng cám ơn quý 
ân nhân, và xin trân trọng kính chào.  
 

ROF 

 
Thành thật cám ơn quý ân nhân. 
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Ngừơi Ngặt Là Ngừơi Không Tự Lo Cho Mình Đựơc vì Quá Nghèo và Quá Yếu mà 

Phải Nhờ vào Sự Giúp Đở của Ngừơi Khác 
(People At Below Poor Level and are in the No-Way-Out situation) 

 
Kính thưa quý vị, 
Mỗi lần, tại đêm gây quỹ, sau phần trình bày của chúng tôi, một số quý khách cũng có 
cùng một câu hỏi là, ngừơi ngặt là ngừơi như thế nào, tôi đã trả lời nhiều lần riêng rẽ 
từng lần một, hôm nay tôi xin mựơn bản tin số 19 nầy trở lại trình bày một lần nửa  để 
quý ân nhân hiểu đựơc hoàn cảnh NGẶT. ROF xin nêu lên hai phần để chỉ rỏ hoàn 
cảnh ngặt và mựơn phương thức thí dụ để trình bày. 
 

I. Trước hết nói về nghèo, có nhiều lọai nghèo: nghèo nàn, nghèo đói, nghèo khó, 
nghèo kiết xác, nghèo xơ nghèo xác, nghèo không chịu nổi  v....v..... nhưng chưa phải 
ngặt, ROF không có giúp những thành phần nghèo. Vì lý do:  
Thứ nhứt là  những ngừơi nầy còn có thể kiếm ăn lây lất đựơc mặc dầu bửa đói bửa 
cháo. 
Thứ hai là ROF không có khả năng rộng lớn để bao gồm ngừơi nghèo. 
 

II. Xin giải thích về chữ “ Ngặt”, (critical situation, severe) xin nói rõ bằng thí dụ: 
 

Thí dụ 1, Ông Tám, có 1 vợ 3 con thơ, 1 mẹ già. 
Cả gia đình  trong cậy vào sức lao động cần mẫn của Ông Tám. Một hôm ông Tám bị 
tai nạn, phải chở vào nhà thương, vì tình trạng quá nặng ông Tám không đủ sức khỏe 
và không có tiền để đóng bịnh viện phí để đựơc giải phẩu. Hơn nửa nguồn lợi tức để 
nuôi gia đình thì không còn nửa. 
Vì không có tiền bổ dửơng, không có tiền trả cho nhà thương nên ông Tám phải nằm 
chờ trong nhiều lo âu. 
Cả gia đình ông Tám lâm vào hoàn cảnh túng thiếu, thời gian ngắn sau đó gia đình ông 
Tám không có lợi tức, gia đình ông lâm vào tình trạng NGẶT, hoàn toàn không lối thoát. 
 

ROF  đến giúp ông Tám, vừa cho tiền ông Tám bổ dửơng, đóng tiền nhà thương cho 
ông Tám, vứa nuôi gia đình ông Tám. Nhờ sự giúp đở của quý vị, qua trung gian ROF, 
ông Tám và gia đình ông Tám đã qua đựơc cơn NGẶT, trở lại cuộc sống nghèo bình 
thừơng. 
 

Thí dụ 2, Những bịnh nhân bị ung bứơu (mụt nhọt lớn), hoặc gảy xương, hoặc nội 
thương,  cần phải giải phẩu, gia đình không đủ tiền, bịnh nhân phải nằm chờ trong vô 
vọng, họ lâm vào tình trạng ngặt. ROF giúp những trừơng hợp nầy để họ qua đựơc cơn 
ngặt. 
 

Thị dụ 3, Những bịnh nhân từ làng xả xa xôi, phải điều trị một thời gian lâu nhà đã bán, 
bịnh nhân bị cạn tài chánh, họ lâm vào tình trạng ngặt, ROF giúp họ qua cơn ngặt. 
 

Thí dụ 4, Giúp trừơng dạy cho các em khuyết tật, mù, câm và điếc. Những ngừơi nầy 
là trong thành phần NGẶT, ngặt là vì họ không tư lo cho họ đựơc mà phải nhờ vào sự 
giúp đở của ngừơi khác để vựơt qua hoàn cảnh cảnh NGẶT.  
 

Xin thành thật cám ơn quý vị, 
 

ROF    
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Kính mời quý ân nhân xem một vài hình ảnh 

những ngừơi trong hoàn cảnh NGẶT 
 

 
Không nhà, không gia đình, làm ngày nào ăn ngày đó, hoàn toàn trong hòan cảnh NGẶT  

 

 
 
Vừa lo cho con bịnh, vừa lo không tiền,  gia đình NGẶT khổ trăm chiều  
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Vợ bị đang bịnh mà còn phải nuôi chồng bị tai biến mạch máu não. Khổ NGẶT 
trăm chiều. 

 
 
Ngừơi mẹ đơn chiếc phải lo trăm bề. Con đang nằm tại bệnh viện Chợ Rẩy. 
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Các trẻ em Câm-Điếc tại  Trừơng Khuyết Tật Tình Thương  Kiên Giang 

 

 
Nạn nhân thiên tai miền Trung.  
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Con nầm đây, nhà không có gạo, mấy đứa em nhỏ ở nhà lang thang, gia đình 
túng thiếu . 

 

 
Cô đơn không có gia đình.  Hàng xóm là gia đình. Ngừơi khuyết tật tại Gòcông  
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Thanh Mỹ đang phân vân muốn giúp thêm cho hoàn cảnh quá khó 
khăn của bịnh nhân nầy. 
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REACHING OUT FOUNDATION 
A-Not-For-Profit Corporation 

P.O. Box  41848   Long Beach, CA. 90853 Tel.: (562) 439-4927  C.818-288-1843 
 Email: khaidangpham@yahoo.com 

Website:    http://reaching-out-foundation.org 

 
Thư xin  5.00/1tháng- 60.00/1năm 

 
Kính thưa quý ân nhân, 
 
Hằng Năm khi mùa xuân đến,  ROF bắt đầu mở sổ, đưa hai bàn tay xin 
$5.00/tháng - $60.00/năm  cho năm 2011.  Xin quý ân nhân mỗi tháng nhín 
một tô Phở,  tiếp tục ủng hộ ROF để chúng ta cùng nhau giúp ngừơi trong 
hoàn cảnh bất hạnh.   
 

Chi phiếu xin đề trả cho ROF và gửi về địa chỉ : 
 

    Reaching Out Foundation (R.O.F) 
     P.O Box 41848      

 Long Beach, CA. 90853 
 
Hội từ thiện Reaching Out Foundation đã đựơc Bộ Tài Chánh Liên Bang và 
Tiểu Bang Hoa Kỳ công nhận là Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi theo qui chế  IRS 
501 (c). (3), nghĩa là tiền cho (donations) cho Hội Từ Thiện Reaching Out 
Foundation đựơc miễn trừ thuế theo luật định. ROF sẽ cấp biên nhận để 
quý vị tùy nghi xử dụng. 
 
Sự ủng hộ đóng góp của quý ân nhân không những đem lại niềm vui cho 
người bất hạnh mà còn là niềm vui chung của chúng ta nơi xứ ngừơi, 
không quên họ và khuyến khích tinh thần cho ROF. 
  
Chúng tôi xin chân thành cám ơn quý ân nhân và kính chúc quý ân nhân 
một năm mới An Khang và Thịnh Vựơng. 
 
Trân trọng cám ơn và kính mong chờ sự ủng hộ của quý ân nhân. 
 
Kính, 

ROF 
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$5.00 a month / $60 a year Program 
 

Dear Ladies and Gentlemen: 
   
We hope this letter finds you well and you are enjoying the season.  Seasons come and 
go and our work at ROF is year round.   
Please visit the ROF's website http://reaching-out-foundation.org  to find news and 
events that you may be of  interest in joining.  We are grateful for your energy and time 
in helping out with ROF activities.  In addition, we always need financial help to provide 
financial assistance to our beneficiaries in Vietnam.  You are familiar with ROF's 
mission and know that every dollar raised goes directly to help the less fortunate.  We 
want to take this opportunity to ask you to become or renew as an Angel Donor to the 
Reaching Out Foundation.  A contribution of $60.00 for the year qualifies as an Angel 
Donor. You may make one contribution or $5.00 per month for 12 months.  For less 
than a bowl of  Pho, your monthly contribution provides financial assistance and hope to 
so many underprivileged people.  
 

Reaching Out Foundation is a Not-For-Profit Organization, its mission is “To reach out 
and offer financial and educational assistance to those who have the will, but not the 
means, to lead a meaningful, dignified and peaceful existence”.  As a qualified IRS 501 
(c) (3) nonprofit organization, all contributions are fully tax deductible.   
   
Please consider becoming an Angel Donor today.  You may make checks payable to 
ROF and mail your check to: 
Reaching Out Foundation (ROF) 
PO Box 41848  
Long Beach, CA.  90853  
   
Thank you for your consideration and generosity. 
Sincerely yours, 
ROF 
 

 
Join The ROF’s Heart Of The Month Club 

 
YES! I want to join The ROF’s Heart Of The Month Club with a monthly donation of: 
____  $5 each month, it will be collected on the first month of the year for the entire year 
Your monthly pledge of $5.00 is equal to $60 a year (12 months) 
 
Your monthly pledge provides a steady and predictable source of  income that allow us to fund 
additional charitable agencies.    
_____Please send me a reminder each year,  
_____ I will send a check upon receipt of your reminder 
 
All I can say is  “Thank you” 
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Chân Thành Cảm Tạ 

 
Thành thật Cám Ơn Quý Mạnh Thừơng Quân Đã Giúp ROF Gây Quỹ Lần Thứ 18, 

Tổ Chức Vào Ngày 7 tháng 8 năm 2010 
 
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tất cả quý ân nhân đến ủng hộ buổi gây quỹ  Ngày 7 
tháng 8, 2010. 
Chúng tôi xin cám ơn lòng hy sinh của quý Anh Chị Em nghệ sĩ Từ Tâm, đã hết lòng 
tình nguyện giúp đỡ ROF đưa buổi gây quỹ đến sự thành công mỹ mãn  
  
 

Chúng tôi xin cám ơn quý ân nhân đã bảo trợ bàn và cám ơn ý kiến của quý ân nhân. 
Chúng tôi xin cám ơn quý cơ quan truyền thông báo chí. 
Chúng tôi xin cám ơn sự hy sinh và lòng nhiệt tâm của Videographer Phạm Đăng 
Cừơng đã tặng bộ DVD để ghi dấu kỷ niệm lần gây quỹ thứ 18 của ROF. 
Chúng tôi xin cám ơn lòng nhiệt tâm ủng hộ của Photographer Sơn (Sonny) Nguyễn đã 
chụp  những tấm hình của ân nhân làm kỷ niệm  thật đẹp 
Chúng tôi xin cám ơn BảoChâuTrần (ROF) bảo trợ các chi phí dự trù cho buổi gây quỹ.  
Chúng tôi xin cám ơn Linh Nga Huỳnh bảo trợ chi phí bông hoa thật đẹp cho buổi gây quỹ
Chúng tôi xin cám ơn Matthew Krizer chủ nhân Utopia Tech  và Phạm Đăng Khôi đã tình
Nguyện thực hiện cái DVD từơng trình chuyến đi của ROF trong tháng 7 năm 2010. 
Chúng tôi xin cám ơn tất cả quý em trong Ban Tổ Chức đã làm việc hết lòng trong buổi 
gây quỹ. 
Chúng tôi xin cám ơn anh chị Tony Hà  VICTOR’s Printing, Chatsworth, vùng SVF, đã 
tăng cho ROF 750 cây viết, loại Energy-DeLux, có khắc tên Hội Từ Thiện ROF trên cây 
viết.  Và cám ơn anh đã bảo trợ tất cả chi phí về ấn lóat cho ngày gây quỹ. 
 
Chúng tôi xin cám ơn quý anh chị, tại Mỹ, đã đại diện ROF viếng thăm và giải quyết 
những trừơng họp khẩn cấp tại Việt Nam trong năm ngoái 2009. 
 
 
 
 
 

Chúng tôi xin  Cám Ơn Quý Mạnh Thừơng Quân Đã Hết Lòng Ủng Hộ ROF  
Mọi Mặt Trong Ngày Gây Quỹ Năm Thứ 18, 

Tổ Chức Vào Ngày 7 tháng 8 năm 2010 
 

Chị Hoàng Minh Nguyệt in San Diego  Chị Hoàng Sĩ Cư in San Diego 
AC Thương gia nhạc sĩ Hoàng Thiện  Bích Thuỹ Trần San Diego 
Mỹ Trang Jewelry  AC DS Quí Fresno 
AC Phạm Phú Nhớ-Kim Nguyên  Ms Châu Joanne Phan 
AC Kevin Đòan  Chị Tám chợ Saigon 
Chị Hai Chợ Đất Mới  Chị Diệu Ngọc 
Nha sĩ Dũng Van  Dr. Trần Lâm Thuận 
AC Trung và Bảo Châu Trần  AC Sơn Lê 
Chị Phựơng Bảo Châu Jewelry  Dr. Liễu Rupp 
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Dr. Vinod Mishra  Dr Deo Matinez 
Trung-Nghĩa Nguyễn  Dr. Joseph Hubbard 
Dr. Alonso Ojeda  Dr. Richard Guth 
Dr. Barak Zamari  Cardiology Specialists Medical Group 
Hồng Mai Restaurant in Catinat Plaza  Marie, Hair Salon Kinh Do, Long Beach 
Ms Mai Dati  Dựơc sĩ Như Anh 
Gia đình AC Lê Văn Tạo, VA  Bạn của Annie Yam 
Chị Hảo, Ba Lẹ Reataurant SFV  Quỳnh Mai Nguyễn  ROF 
AC Lai-Monique Nguyễn  AC Lê Văn Phứơc  Gardena 
TT Văn Hó và Việt Ngữ Văn Lang SFV  AC Huỳnh Văn Chửơng-Linh Nga 
Ms Thanh Nguyễn, Falls Church, VA  AC Tài David Lê, VA 
AC Khánh Lê  Ms Hoài Trang  Phạm 
Dựơc Sĩ  Phi Yến, Florida  Chị Nguyễn thị Bạch 
Hùng Nguyễn, Hawthorne  Chị Ánh Nguyễn Houston-Texas 
Nha sĩ  Lan Hương  Andrew Ho, MD  
Catherine Tran  Indrani Gill 
Monique L. (Tuan) Nguyen  Dai Nam Books 
Galen C.L. Huang MD  John L. Coon, MD 
Phan Thanh Nguyen (VTT)  Son Le 
Julia Phan  Steven G Hatchett 
Kear Ly  C/O Stanley Ha  Catinat Pharmacy, Inc 
The Mike & Kathy Lee Foundation  Tuat Mai-Dao Tran 
Mylinh Lam Stacey  Peter Duong Tran/Xuan Phung Tran 
Haydee Le  (Perfect Touch)  K.M Turner 
Marykate Luu  Ravi Thiruvengadam, MD 
Mr. Kelvin Ta  Thu Eng    C/O Linhnga Huynh 
Anh Minh Chuyen Tien  Ong Ba Dong C/O Minh-Phan 
Ngoc Cuong-Kim Hoa  Mai Xuan Dati and Family 
Chị Van Truong  Samantha Trung Nguyễn 
Ms Hoa Nguyen Diep  Ms Tiffany Thuy Nguyen 
Ms Hanh Thi Lu  Ms Janine Lan Luu 
AC Lâu-Bích Nguyễn  Mr. Đức Phạm 
Ms Hiếu Xuân  Fifth Ave. Nails Salon in Torrance 
AC Ấn Ngọc Nguyễn, VA  Ms Hao Thi tran 
Mr Anh Q. Tran  Ms Mỹ Dung T. Huỳnh 
AC Oanh-Minh Do  AC Lý Thúc Hoa 
Dr. Ray and Dr. Lieu Rupp  Starball Dance Studio 
Mr Hoang Xuan Phuoc  Ms Mong Lan T. Arbogast 
AC Ly Khóa Hiếu  Long/Linh Bùi 
AC Quang Vinh  Nguyen/Ann  AC Thương-Oanh Đỗ Phạm, Oregon 
AC Nghi Nguyen Dinh Nghi/Kim Cương  Chị Lưu Thị Vân 
Tu Van Phạm/Thúy Thị Phạm  AC Đỗ Văn Tùng 
Hanh D. Le  Dr. Raymond Sakover 
Chi Trang Mỹ Trần  Kim Nguyên (Nhớ) Phạm Phú 
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ROF xin chân thành cám ơn Quý Ân Nhân tặng quà xổ số cho 
Buổi tiệc gây quỹ trong ngày 7 tháng 8 năm 2010 

 

AC Tân Quang Hồng                                                             
chủ nhân Tiệm Đồng Hồ Tick Tock 

 AC chủ nhân  Jean’s Jewelry 

Dr Nguyên Phạm, Pharm.D  Drs Olivia Lan Hương, Hưng Nguyễn, DDS 
Ms Kelly Lê Chủ nhân A/W Hair salon     Anh Thanh, chủ nhân Tiệm vàng Thanh Phát 
AC chủ nhân Kim Ngọc Jewelry  Ms Diệu Phẫm    
Ms Kim Ly,  
chủ nhân  Katherine Cosmetic 

 Mr. Ricky Lộc Trần,  
Chủ nhân Home Entertainment 

Tiệm vàng Kim Hoa    AC Minh-Phấn Ngô 
Chị Vân và Chị Phương  
Tiệm Vàng Bảo Châu 

 AC Nguyễn Phúc  
Chủ nhân Bò 7 Món Hồng Ân    

AA Mini Fabrics  7 Cosmetics  Cô Thy Linh 
Chị Nghiêm Xuân Hảo Ba Lẹ Rest. in SFV    Mỹ Trân Jewelery 
Tiệm bánh VAN’s Bakery on Brookhurst St.  Dr. Phúc Nguyễn Adv. Skin Laser Clinic 
Ngọc Quang Jewelry  Thanh Phát Jewelry 
A & W Salon on Westminster Ave.  

 
Cám ơn Quý Ân Nhân ủng hộ Cây Mùa Xuân Tân Mão – 2011 

ROF đã nhận đựơc $2,575.00, tính đến ngày 11 November 2010 
Tiền ủng hộ nhận sau ngày nầy, ROF sẽ tổng kết  trên Newsletter số 20 

 

Khánh Vân – The Hung & Ky Family Foundation  Chị Trang - Anh Minh Money Transfer 
Cô Vân Jewelry Shop in UCLA  Khôi D. Phạm 
Long/Linh Bùi  Lee Quốc Dũng Trần 
Chị Nghiêm Xuân Hảo chủ nhân Ba Lẹ Restaurant  Xuân and Tuấn met in French Park care Ctr 
 
 

2010 -  Ban Nhạc ROF-ThanhMỹ Đã Đựơc 10 Năm 
Đem Niềm Vui đến Cho Quý Vị Thừơng Trú Tại Các Nursing Home  

Tại Orange County 
 

Năm 2000 ROF bắt đâu một chuổi ngày dài mà chúng tôi rất vui là đã vừa đi được một 
thập niên và đã vừa thực hiện đựơc 258 lần trình diển văn nghệ giúp vui cho quý 
thừơng trú nhân, (residents), tại các trung tâm điều dửơng (nursing home) tại Quận 
Cam (Orange County). 
 
Nghĩ lại đọan đừơng đi qua  không thể nào chúng tôi quên đựơc những ngày vui buồn 
lúc ban đầu, không khó khăn về hành sự nhưng khó khăn về nhân sự.  Ý  nghĩ giúp vui 
văn nghệ cho quý vị tại các nursing home manh nha  từ năm 1998  nhưng  mãi đến 
năm 2000, ROF mới có thuận duyên gặp đựơc ngừơi có cùng chí hương,  thiện nguyện 
giúp vui văn nghệ cho những ngừơi cần niềm vui tại các nursing home, đó là nhạc sĩ kỹ 
sư Đặng Thái Nguyên. Từ đó ba ngừơi gồm Ca sĩ Thanh Mỹ, ngừơi ca sĩ duy nhứt và 
là Trửơng Nhóm, Nhạc sĩ kiêm chuyên viên âm thanh Đặng Thái Nguyên, và Phạm 
Đăng Khải phụ trách liên lạc và phối họp.   
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Garden Park Care Center là  Nursing home (Trung Tâm Điều Dửơng) đầu tiên mà 
chúng tôi viếng thăm, ngụ trên đừơng Haster tại Thành Phố Garden Grove.  Chúng tôi 
đến một cách thình lình, họ không dám đón chúng tôi, vì lý do là  họ không có ngân 
khoản cho văn nghê.  Sau khi nghe chúng tôi trình bày, chúng tôi là nhóm văn nghệ 
thiện nguyện, không nhận thù lao, chỉ muốn đem niềm vui đến cho thừơng trú nhân, 
không phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt màu sắc tôn giáo, họ mừng quá 
đón tiếp chúng tôi một cách nồng nàn. Trung Tâm Điều Dửơng thứ hai là Garden Grove 
Convalescent Hospoital, dần dà  Nhóm Văn Nghệ ROF  tiến thêm đến cái nursing home 
thứ ba là French Park Care Center, rồi kế đến cái nursing home thứ tư là ALTA Care 
Center, sau cái nursing home thứ tư nầy chúng tôi không thể giúp thêm các nơi khác  
nửa là vì một tháng chỉ có bốn cái chủ nhựt, cứ thế một tháng bốn lần, chúng tôi luân 
phiên bốn  nơi. 
 
Ngừơi ca sĩ thứ hai tham gia Nhóm Văn Nghệ ROF là Thanh Nhạn Đỗ, chuyên trị nhạc 
kích động với bản nhạc Sầu Đông. Lúc nầy chúng tôi rất khiêm nhừơng là nhóm văn 
nghệ, chúng tôi chưa đủ lực để gọi mình là ban nhạc. Thuận theo chiều thời gian  
Nhóm Văn Nghệ ROF đón tiếp những ngừơi bạn trẻ Thanh Nga Trần, Kim Nguyên 
Phạm, rôi sau đó chúng tôi tiếp nhận Minh Thư Ruibal, Thùy Liêm Nguyễn, Oanh Đỗ 
Phạm, Thanh Hằng Nguyễn, Quỳnh Hương LT, đã đem lại một không khí vui nhộn cho 
những ngày cuối tuần đầy ý nghĩa.  
 
Để cho Nhóm Văn Nghệ có một tổ chức văn nghệ rõ ràng và có quy cửu,  chúng tôi tìm 
cái tên cho Nhóm Văn Nghệ  thì nhạc sĩ Đặng Thái Nguyên, bấy giờ là nhạc trửơng,  
muốn đặc tên là Ban Nhạc Thanh Mỹ, chúng tôi  muốn Nhóm Văn Nghệ có cái tên Mỹ 
để dể bề liên lạc với các nhân viên của nursing home, chúng tôi đồng ý với cái tên là 
Thanh Mỹ-ROF Band. Mừơi năm trôi qua mà ngừơi Việt Nam cũng chưa quen với cái 
tên ThanhMỹ-ROF Band mà thích gọi là Ban Nhạc Thanh Mỹ, thôi thì Ban Nhạc Thanh 
Mỹ vậy. 
 
Cũng từ ngày ban sơ đó, ROF khám phá đựơc một nhân tài ẩn danh là nhạc sĩ trống 
Trần Tùng, ngừơi nhạc sĩ tài danh, duy nhứt trong ban nhạc cùng  trầm  bổng theo với 
Ban nhạc Thanh Mỹ.  Qua bao nhiêu thay đổi, đổi thay, bao nhiêu khúc quanh, bao 
nhiêu thăng trầm, tiếng trống Trần Tùng vẫn bập bùng suốt thời gian dài mừơi năm 
không gián đọan, không vắng mặt một ngày nào và vẫn còn bặp bùng mãi trong tương 
lai với Ban Nhạc Thanh Mỹ. Mặc dầu có bị ban nhạc khác du dổ nhưng nhạc sĩ Trần 
Tùng vẫn một lòng trung kiên với ROF, một điểm son và cám ơn nhạc sĩ Trần Tùng.  
 
Bên nhóm ca sĩ, Kim Nguyên coi việc đem niềm vui đến cho ngừơi cần niềm vui tại các 
nursing home là bổn phận của ngừơi trẻ. Song song  đó ngừơi ca sĩ  kiêm nhạc sĩ bất 
đắc dỉ,  kiêm MC Thanh Nga đã phải tận dụng kinh nghiệm chơi piano thời thơ ấu của 
mình hết lòng phụ với ông bầu,  cái tên mà  quý em thương mến cài lên thân già Khải 
Phạm, để  mà gồng gánh  và đẩy Ban Nhạc Thanh Mỹ  âm thầm trôi theo thời gian.  
 
Hằng tuần nhìn thấy niềm vui hiện trên nét mặt của quý ông, nét trìu mến của quý bà, 
nét biết ơn của nhiều ngừơi trẽ, và lòng hy sinh của quý em ca nhạc sĩ  trong Ban Nhạc 
Thanh Mỹ là niềm vui thu hút  ROF  tiếp tục  từ tuần nầy, qua  tháng nọ, từ tháng nọ tới 
năm kia, không mõi mệt. 
 
Ban Nhạc Thanh Mỹ đã trửơng thành, không tự giới hạn mình trong phạm vi nursing 



 22 

home mà còn tình nguyện giúp văn nghệ cho các hội bạn trong những ngày lễ của họ, 
những cơ sở tôn giáo cho những ngày đại lễ của tôn giáo đó, và các shelter cho những 
ngừơi vô gia cư tại quận cam trong mùa đông. 
 
10 năm nghe qua thì có dài thật, riêng với ban nhạc Thanh Mỹ hình như sức sống trẻ 
trung không những vẫn tồn tại mà mỗi ngày càng hăng say và nở hoa, thời gian có trôi 
đi, cuộc đời có đổi thay, các chị em trong ban nhạc cũng có ngừơi cũng phải chia tay, 
rồi lại có ngừơi khác gia nhập,  họ là những công dân hữu ích cho xã hội, trong nhiều 
lãnh vực ngành nghề khác nhau, biến Ban Nhạc Thanh Mỹ thành một Đại Gia Đình Văn 
Nghệ-ROF  với nhiều màu sắc rực rở đặc thù. 
 
Cám ơn tấm lòng hy sinh của tất cả quý em và  tất cả quý ân nhân đã khuyến khích 
cũng như  ủng hộ Ban Nhạc Từ Thiện ROF-Thanh Mỹ suốt  10 năm qua và vừa bứơc 
qua năm thứ 11 để tiếp tục đem niềm vui đến cho những ngừơi cần niềm vui. 
ROF 

 

 
Từ trái sang phải:  Khải Phạm chuyên viên âm thanh - Khanh Phạm, Keyboard - Ngô Thu, 
Guitar lead –MC Hải Thành - Trần Tùng, Trống - Minh Võ, Guitar Bass - Minh Tuấn, Guita.r 

  
MC Kim Nguyên   -  MC  BS Thuận Lâm                       Ca sĩ  Trong Ban Nhạc  
Phạm                                      Trần 

 



 23 

    Reaching Out Foundation  
                                                       A Not-For-Profit Corporation 
    A 501 (c) (3) Charitable Organization 
                                                                                                      Thanh Mỹ Nguyễn, President 

                               P.O. Box 41848   Long Beach, CA..90853  Tel.: (562) 439-4927  Cell 818-288-1843 
 

Open-Heart-Surgery-in-BinhDinh 
 

Date:  5-7-10 

 
Dear Ladies and Gentlemen, 
 
Dr. Thuan Tran is a young medicine doctor who has big heart and compassion loves to be 
involved  in the philanthropic work to help the unfortunate people, regardless ages and races. I 
have known Dr Thuan Tran for many years and value his friendship and support of ROF. 
 
Dr Thuan does his best within his ability to raise fund to save the life of 4 children in Viet Nam, 
who desperately need open heart surgery. Please read the attached Dr. Thuan Tran’s letter.  
We are very touched by the need and believe that this is a strong alliance within ROF’s mission.   
ROF is more than willing to help Dr Thuan Tran to achieve this humanitarian goal. 
 
Thus, we are creating a Special ROF Plan around this effort: 
1.Current Project Goal: Raise $8,000.00 to pay the medical cost.  
2.  Project’s name:  Open-Heart-Surgery-in-BinhDinh-Fund. 
3.  Recipients: the 4 children’s names mentioned on the Dr. Thuan Tran’s letter and if there are 
residual funds, we will work with Dr. Thuan to identify additional immediate need of other 
children. 
4.  Project Coordinator: Dr. Thuận L. Trần  
5.  Administrator: Khai Pham-ROF 
 
Please join me in helping Dr. Thuan Tran to help others. As always, ROF will send you an 
Acknowledgement Letter for your Donation and will give you a final reporting of this Special 
ROF Plan. 
 
Thank you for your support.  
 
Sincerely, 
 

Thanh Mỹ  
ThanhMy Nguyen 
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Letter of Dr. Thuận Lâm Trần 
 
 
Hello Friends:  
 
I have some great news to share.  The children that you supported have been brought 
to DaNang last week and had been evaluated by the Cardiac Surgery team.  One of 
them, Kieu Duyen, underwent surgery over the week-end and is currently in the ICU. I 
just got words from my friend this morning that she has done well and could be 
transferred out of the ICU this evening.  The second child, Tong, will have surgery this 
week.   Kieu Duyen, according to the cardiologists, has a more severe condition. 
 Tong's case should be less challenging.  Both of them should be ready to return to 
school this fall.    
 
We could only provide the surgery to 2 out of the 4 children that we identified in Binh 
Dinh.  One has moved and we could not locate him.  The family of the fourth one has 
changed their mind and did not want any surgery done.  The two children that we 
supported, however, has done well so far, thanks to the generous support from all of 
you.    The money that we raised was enough to cover the medical expense for both of 
them.   There may be even a few hundreds dollars left.  With your permission, I have 
asked my friends to look for any deserving families and help them with the extra funds 
that we have.   Many families brought their children to the hospital to be evaluated by 
the cardiac team, but when they found out that the child need surgery, they could not 
afford it.    
 
Both of my friends in Vietnam have donated their own time and effort to help us and the 
children.  They do not want to accept any reimbursement from us.  They are currently 
busy with helping the children and their families to get through the surgeries.  When 
they return to Saigon,  they will send us all of the receipts and pictures of all of the 
children that received your support.   And I will have all of the , what do you call it, 
bookkeeping stuff, for your review.   If you have not received the receipt for your 
contribution, please let me or anh Khai know  
 
Once again, thank you so much for your generous support and your kind hearts  
 
Have a great summer  
 
Thuan 
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Từơng Trình Chương Trình  “Open Heart Surgery Đà Nẳng”, kêu gọi bởi BS Trần 

Lâm Thuận một thành viên đắc lực của ROF. 
Thưa các bạn, 
Thấy Chương Trình Open Heart Surgery Đà Nẳng của BS Trần Lâm Thuận rất tốt, nên 
ROF có đứng ra giúp BS Thuận trong vấn đề gây quỹ cho chương trình Open Heart 
Surgery Đà Nẳng. 
Hôm nay tổng số tiền thâu đựơc cho chương trình Open Heart Surgery Đà Nẳng  đã 
đựơc tổng kết là $7,067.00 và theo yêu cầu của BS Trần Lâm Thuận thì ROF đã 
chuyển hết số tiền $7,067.00 cho ông Nguyễn Văn Đức là ngừơi Đại Diện chánh thức 
của BS Trần Lâm Thuận tại Việt Nam. 
 

Trân trọng kính chào   
 

 Donor's   

 name  

1 Câ ̉m Nhung  

2 Khanh Phạm  

3 Phat Dao  

4 Nga Tran  

5 Thao-Cynthia Da Ly  

6 Minh T.  Ngo  

7 Israel S. Coutin, MD  

8 David Adelman, MD  

9 Medical Associates-Viet D. Ta  

10 Thao Hong Ly  

11 John Sam  

12 Sara Minh Nguyen  

13 John Van D.D.S  

14 Monique L. Nguyen  

15 Thuan L. Tran, MD   (1)  

16 Hao thi Nguyen  

17 Steven G. Hatchett  

18 Nho Pham  

19 Van M. Nguyen, MD  

20 Connie N. Ha, MD  

21 Thuan L. Tran, MD   (2)  

22 Mike/Kathy Lee  

 Total received as of Today 7067 

Lần 1 Sent to Mr Nguyển Hữu Đức 1st time 3500 

Lần 2 Sent to Mr Nguyển Hữu Đức 2nd time 1175 

Lần 3 Sent to Mr Nguyển Hữu Đức 3rd time 2392 

 Balance 0 
 

 
 



 26 

 
Bé Tống đã đựơc mổ tim. 
 

 
Bé Kiều Duyên đã đựơc mổ tim. 
 
 



 27 

 
Bé Hồng Lý đã đựơc mổ tim 
 

 
Bé Anh Thư đã đựơc mổ tim. 
 

ROF Xin ROF Xin ROF Xin ROF Xin  KiKiKiKi ́nh nh nh nh  tritritritrình nh nh nh  vavavavà  kikikikính nh nh nh ChaChaChaChào o o o  QuyQuyQuyQuý     Ân Ân Ân Ân  NhânNhânNhânNhân 


