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    LÁ THƯ CÁM ƠN 
     
Kính thưa quý anh chị em ROFer, 
 
Như anh đã nói là anh không viết Văn Thư nữa, chỉ khi nào rất cần thiết. 
Hôm nay anh viết vài lời cám ơn đến tất cả quý em trong 3 đề mục mà 
anh đã trình bày trong buổi Đại Hội ngày 2-24-2019. 
 
Anh xin thành thật cám ông bà chủ nhà Xuân/Thuận đã cho ROF mượn 
tổ uyên ương của mình, để ROF có một chỗ họp rộng rải khang trang, 
gần Bolsa, rất tiện cho quý ROFer đến tham dự buổi họp. Nhờ vậy mà 
ROFer ghi danh đi đủ 44 người.   
Càng gần đến ngày họp số hiện diện càng tuột xuống, thật sự chỉ còn 
có 36. 
Nghĩa là  lúc ban đầu tỷ số tham dự rất phấn khởi là 99%, từ từ tuột 
xuống chỉ còn có  81%, quá thấp đối với sự ước mơ của anh.  
Anh xin thành thật cám ơn quý em đã hy sinh thời giờ quý báu của mình 
để đến tham dự Đại Hội. Đại Hội đã trình bày 3 đề mục: 
 
Đề mục 1. Post Event của Cây Mùa Xuân Kỷ Hợi-2019 
Cám ơn lòng đây tâm huyết, nhiệt thành và hy sinh vô bờ bến, không 
màng giờ giấc của đàn chim én mà đã đến giúp ROF từ 12:00PM và 
làm việc suốt đêm tới 12:00AM để chương trình đạt được mức thành 
công quá tuyệt vời.  
Đàn Chim Én đã thật sự đem đến “Muà Xuân Yêu Đương” cho Đại Gia 
Đình ROF. 
Bây giờ anh lại lo, là, chúng ta phải làm thế nào, để những lần gây quỹ 
tới, chúng ta vẫn đứng vững ở mức 10 điễm? 
Cám ơn quý em từ Trang Trí, đón tiếp, văn nghệ, thiết kế chương trình, 
Emcee và MC thật quá tuyệt vời.  
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Mỗi khi nghe khen anh rất mắc cở vì anh không có công gì hết, anh xin 
chuyển những lời khen đó đến cho quý em xứng đáng được khen. 
 
Đề mục II./ Tân Niên 
Cám ơn quý em đã chung vui với nhiều thức ăn ngon, nhiều màu sắc 
đậm đà, nhiều loại chè, để mừng Kỷ-Hợi Vàng- 2019 
 
Đề mục III./ Tình trạng nhân sự và Tương Lai của ROF. 
Cám ơn Kim Nguyên đã hoạt náo để giúp ROF lấy trớn cho buổi họp 
được cất cánh đúng giờ và vui vẽ. 
 
Anh không cần phài viết tường trình cho buổi họp vì những gì anh nói 
trong buổi thuyết trình coi như “36 mặt 1 lời” , như đinh đóng cột, như 
Thanh Xuân đã nói là, mình nói và làm phải thật nghiêm chỉnh. 
 
Hôm nay anh xin tuyên bố một cải cách quan trọng là anh hủy bỏ toàn 
bộ 60 cái Văn Thư luật lệ để giử kỷ cương cho hội ROF từ 1992 đến 12-
31-2019. Và thay thế bằng 1 điều lệ duy nhất là:  
MỖI NGƯỜI TRONG HỘI ROF NÊN ĐỐI XỬ VỚI NHAU BẰNG CAI 

TÂM THIỆN 

 
Cám ơn sự trình bày rất xác thực, xây dựng  của GS  kiêm ca/nhạc sĩ 
Anh Khoa 
Cám ơn sự đóng góp nhiều sáng kiến hay của Nhớ P Phạm 
Cám ơn Lê Trung Sơn, Trưởng Ban Cố Vấn  đã cho một cái speech 
quá hay, đầy đủ ý nghĩa cũng là để mời quý ROFer cùng chung sức xây 
dựng hội ROF mạnh tiến trong tương lai. 
Tương lai của ROF nằm trong tay của quý em trẻ ngày nay, và quý em 
sẽ là những leader của ROF trong tương lai.  
Chúng ta cùng nhau uốn “cây tre 2019- ROF” cho nó thẳng tốt 
ngay từ bây giờ. 
 
Để làm gương và giử cho ngọn đuốc “Tâm Thiện” cháy mãi anh có đề 
ra một giải thưởng vui và anh mong rằng anh có dịp thực hiện lời hứa 
của anh. 
Khi nào quý em có giận buồn anh Khải hoặc chị Mỹ hoặc ngược lại thì 
nhớ gặp Ban Cố Vấn Địa chỉ Email của Trưởng Ban Cố Vấn Sơn Lê là: 
sonngale@sbcglobal.net. 
 
 



 
 
 
Cám ơn ý kiến của Nhớ Phạm về việc tổ chức vui chơi trong những 
ngay Lễ lớn trong năm.   Nhờ đó mà ROF thực hiện được sự mong 
muốn giúp homeless people. 
 
ROF thành lập ngay tại buổi họp The  Department Of Homelessness và 
đã được  Mỹ Tuyết Trần và Thái Kevin Đỗ đồng ý  chung vui hợp sức. 
Mỹ Tuyết Trần đảm  nhận chức vụ Trưởng Ban và Thái Đỗ là Phó 
Trưởng Ban của Department Of Homelessness. 
Chúng ta hảy hoan hô và chúc mừng và phụ giúp Mỹ Tuyết và Thái Đỗ. 
 
Cám ơn đôi MC hài tuyệt vời Hải Thành và Kim Nguyên  “đã quậy tới 
bến” thật là vui. Vui không tưởng tượng, vui quá là vui. 
Cám ơn nhạc sĩ Anh Khoa đã chịu trận lê thê với ROF từ 9:00 sáng cho 
đến 9:00 tối nhưng vẫn tươi cười chung vui với anh em. 
Cám ơn Nam Võ đã phụ giúp phần âm thanh và quay video. 
Cám ơn tất cả quý 36 em đã đến tham dự và chú ý sự trình bày của 
ROF-Khải. 
Cám ơn, cám ơn, cám ơn quý em đã giúp ROF dọn dẹp, rửa chén, lau 
chùi, v...v.....quá  sạch sẻ. 
 
Xin nhắc lại:  Nếu quý em có mua hàng trên Amazon thì quý em nên  
Log In  Smile.Amazon.com 
Select Reaching Out Foundation in Long Beach 
Thì ROF sẽ  hưởng được .005% 
 
Tóm lại chúng ta ROF đã qua năm con ụt ịt  (heo) thật là vui, hy vọng 
tinh thần phấn khởi HEO VÀNG nầy kéo dài mãi trong tương lai với  tinh 
thần “TÂM THIỆN” 
 
Anh cũng xin nhắc lại với quý anh chị em là khi một cá nhân mới đến 
với ROF là chúng ta nên có một thời gian để hai bên tìm hiểu nhau. 
Ban Cố Vấn sẽ quyết định,  nhận hay không nhận người mới đó. 
 
Anh xin nhắc lại,  Hội ROF là Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi, tất cả sinh hoạt 
của ROF chỉ phục vụ một mục đích duy nhất là Từ Thiện. Một đối tượng 
duy nhứt là “Người Ngặt” như anh đã trình bày và cắt nghĩa. 
 
Khẩu hiệu của ROF là:  ROF Là Tâm Thiện 

Tâm Thiện là ROF 
 



 
 
 
Chú Ý: Có một điều lệ quan trọng cho thành viên của Ban Nhạc ROF 
mà anh quên nêu lên trong buổi họp, Anh xin thông báo bây giờ.  
Khi sinh hoạt tại các nursing home, quý em nên nhớ 4 không: 
 

1./ Không đây xe lăn cho bệnh nhân 
  2./ Không đút ăn cho bệnh nhân 
  3./ Không chụp hình mặt của bệnh nhân 
  4./ Không bóp vai, tay, chân của bệnh nhân. 
 
Thành thật cám ơn tất cả quý em, 
Trân trọng thân chào quý em. 
 
Thư Ký/kiêm Thủ Quỹ 
Bầu Khải 
ROF-Khải 
  

 


