
 

1 

 

 

            
REACHING  OUT   FOUNDATION A Not-For-Profit Corporation 
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Trân trọng kính thưa quý vị, 

 

Bài viết này với mục đích để giúp cho những người chưa từng tham dự những 

buổi thuyết trình cũng như chưa sinh hoạt với ROF lần nào, được hiểu việc làm 

từ thiện của Reaching Out Foundation (ROF) tại Việt Nam và Hoa Kỳ. 

ROF cũng có đính kèm tờ Brochure bằng 2 ngôn ngữ ở phần cuối của bài tường 

thuật nầy. 
 

Phạm Đăng Khải và Thanh Mỹ không có tự nguyện dấng thân thành lập hôi từ 

thiện, hội từ thiện ROF tự nhiên thuận duyên rồi tiến mãi, thành tựu và kéo dài.  

Năm 1992, Bắt đầu bởi lá thư của ni sư Trí Hải gửi qua từ Việt nam nhằm ngày 

Phật Đản năm 1992, kêu gọi giúp người nghèo lâm nạn, trẻ em khuyết tật, trẻ 

mồ côi, người già neo đơn do Đoàn Sứ Giả Từ Bi của chùa Diệu Không đang 

cố gắng giúp họ nhưng kiệt sức.  

Đáp lại lời kêu gọi đó, tại sân chùa Bảo Tịnh, Phạm Đăng Khải và Thanh Mỹ 

chỉ  xin mỗi người 5.00/1 tháng-60.00/1 năm, và thâu được 360.00 để hồi đáp lá 

thư của Ni Sư Trí Hải là cứu đói cho người bất hạnh tại Việt Nam, không ngờ 

nhiều người muốn tiếp tục giúp người bất hạnh tại Việt Nam, rồi từ đó chúng 

tôi đương nhiên dấng thân lúc nào không biết và không ngưng được, ơn trên 

tiếp tục dẫn dắt rồi thuận duyên Nhóm Thiện Hội Glendale tự nhiên thành hình. 

Năm 2002, Nhóm Thiện Hội Glendale được chánh thức trở thành 

“côngdânMỹ” hợp pháp với cái tên hoàn toàn Mỹ là Reaching Out Foundation 

A Not-For-Profit Corporation và được Bộ Tài Chánh Liên Bang và Tiểu Bang 

công nhận theo quy chế IRS 501(c ) (3). 

Thành viên ROF tăng vùn vụt, kẻ vô hội người ra hội, kẻ đi người ở, thật là vui. 

Các thành viên xúm  lại mỗi người một tay tổ chức gây quỹ rầm rộ cho đến 

ngày hôm nay. 

Năm 2007, Reaching Out Foundation được chánh thức công nhận là Hội Từ 

Thiện Reaching Out Foundation –Long Beach, là hội do Quần Chúng Ủng hộ. 

Thanh thật cám ơn Trời. 

http://reaching-out-foundation.org/
mailto:khaidangpham@yahoo.com
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ROF hiện có 3 Đại Diện-ROF  tại 3 vùng,  

 

Vùng Nam gồm những tĩnh miền tây, bao gồm cả Saigon: do “Đoàn Sứ Giả Từ 

Bi” phụ trách 

Vùng Trung bao gồm Thừa Thiên-Huế,  do “Nhóm Hướng Thiện Bác Siêu” 

phụ trách 

Vùng Tây Nguyên bao gồm Lâm Đồng và Pleiku, do “KTS Hoàng Thĩ Thạch” 

phụ trách 

 

Và bây giờ xin mời quý vị xem những việc làm từ thiện của ROF giúp người 

ngặt tại Việt Nam từ năm 1992 đến hiện tại trên 7 lãnh Vực như sau:.  
 

 

 

Lãnh Vực I./  Giúp bệnh nhân tại bệnh viện  

 
I.1./ ROF/Thanhmỹ thăm và giúp tài chánh cho bệnh nhân ngặt nghèo tại 

Trung Tâm Chỉnh Hình, Saigon. 
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I.2./ ROF/Thanhmỹ thăm và giúp tài chánh cho bệnh nhân ngặt nghèo 

tại bệnh viện Chợ Rẩy, Saigon 
 

Phương thức làm việc là: bước 1, phỏng vấn gia đình bệnh nhân ngặt nghèo để 

quyết định số tiền giúp cho ca (case) mỗ. Xem hình. 

 

 
 



 

4 

 

Khi bước thứ nhứt,  phỏng vấn bệnh nhân đã xong thì  ,  

kế tiếp qua bước thứ 2 là quyết định số tiền giúp bệnh nhân được lên ca mỗ, 

kế tiếp qua bước thứ 3 là đóng bệnh viện phí cho bệnh nhân, 

Cuối cùng bước thứ 4 ThanhMỹ đi xuống tận giường bệnh nhân để hỏi thăm và 

tặng tận tay bệnh nhân một ít tiền để bệnh nhân ăn uống bỗ dưỡng (bồi dưỡng) 

để có sức lên ca mỗ. 
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Sư cô Tuệ Dung/ ĐSGTB đại diện ROF, suốt năm, mỗi khi ROF gửi tiền về thì 

Sư cô đi giúp bệnh nhân ngặt nghèo tại 2 bệnh viện.  

Và đáp ứng những trường hợp đặc biệt câu cứu khẩn cấp của bệnh nhân, qua sự 

giới thiệu của bệnh viện Chợ Rẩy và Trung Tâm Chĩnh Hình,  ĐSGTB/Sư cô 

Tuệ Dung  cũng áp dụng phương thức 4 bước như trên . 
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Lãnh Vực II  ROF thăm và giúp tài chánh cho người  

   khuyết tật tại các xã của miền Trung, đủ các 

    hạng tuổi.  
 
Đại Diện của ROF tại miền Trung, Thừa Thiên-Huế là Nhóm Hướng 

Thiện Bác Siêu 

 
Khi nhận được tiền của ROF, hoặc mỗi khi ROF về Việt Nam, người Đại Diện 

của ROF tập trung những người bất hạnh lại một địa điểm mà ROF mướn để 

cho họ có chỗ nhận quà. 

ROF ủy lạo các em khuyết tật mỗi em một phần quà đều nhau 10.00USD đổi ra 

được trên 200 ngàn tùy theo thời giá dĩ nhiên là do cha mẹ giử. 

Ngoài ra ROF cho họ thêm 1 đô la trả cho xe ôm. đem họ đến chỗ hẹn, và đưa 

họ trở về nhà. 

Có nơi ROF tặng hiện kim 

Có nơi ROF tặng quà thức ăn cho gia đình  
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Những người bất hạnh rất vui mừng được gặp phái đoàn ROF, ROF giúp nhiều 

nơi, mỗi nơi từ 4 đến 6 lần ũy lạo trong một năm. 

 

 
ROF phải tặng thêm mỗi người 1 đồng để trả cho xe ôm. 
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Nhà này do ROF mướn để phát quà cho người khuyết tật đến nhận quà 

 

 
Nhóm Hướng Thiện, Đại Diện của ROF tặng quà cho người ngặt 

 

 

Lãnh vực III.  
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ROF/Thanhmỹ  thăm và giúp tài chánh cho trẻ mồ côi  
 

 
Tại K’Nai Lâm Đồng 

Sr Hồng  và quý em “mồ côi lẫn lộn”, nghĩa là mồ côi 100%, mất cả cha lẫn 

mẹ -- Mồ côi 50 %, mất một thân sinh -- mồ côi 25%, cha mẹ nghèo đi làm xa,  

gửi con cho Sr nuôi giùm, có cha mẹ đón con vè mỗi tối, có cha mẹ gửi cả tuẩn 

cho con mình có chỗ ăn, chỗ ở để đi làm. 
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Quý em mồ côi được Mái Ấm của Công Đoàn Mến Thánh Giá K’Nai nuôi. 

Sr Hồng đang phát quà cho các em. 

 

 
Mái Ấm Tình Mẹ- Sr Theresita Phạm Thị Ngọc Thế - Kiên Giang 
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ROF-Thanhmỹ tại Trường Tình Thương Khánh Giác , Lâm Đồng 

 

 

Lãnh vực IV. 

ROF/Thanhmỹ thăm và giúp tài chánh cho  

trẻ em mù 
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Các em mù đang học đọc chữ 

 
 
Quý em tại Trường Mù Bừng Sáng 
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Sr Maria Nguyễn Thị Hoàng Quản Đốc Trường Mù Bừng Sáng và Thanh Mỹ 

ROF 
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V./ ROF/Thanhmỹ thăm và giúp tài chánh cho  

Người Già Neo Đơn 
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VI./  ROF Giúp Các Hội Từ Thiện tại Mỹ 
1. Special Olympics, Tập cho quý em bị down symdrome chơi tranh đua 

các loại thể thao 

2. Salvation Army, mọi người đều biết Cơ Quan quản đại nầy 

3. City Of Hope, Tìm thuốc trị dứt bệnh ung thư 

4. March Of Dime, Cứu và nuôi dưỡng các em bé bị sanh non 

5. EasterSeals,   giúp người khuyết tật –help people with disabilities 

6. HelpmeSee, Cứu người bị đui về bệnh Cataract  

7. DAV, Disabled American Veterans 

8. Union Rescue Mission, Giúp người vô gia cư và thất thế 

9. Shriner Hospital Children, Giúp các em bị khuyết tật 

10. Orbis Treatment, Trị chữa bịnh nhân mù không phải mù bẩm sinh 

11. Long Beach Rescue Mission, Giúp người vô gia cư và bất hạnh 

 

VII. ROF thành lập Ban Nhạc Thiện Nguyện ThanhMỹ 

(nay là Ban Nhạc Thiện Nguyện ThanhMy-ROF)   
 

Từ năm 1998 Thanh Mỹ đã có ý giúp vui cho các bệnh nhân tại nursing home, 

vì chúng tôi đã chứng kiến cảnh những người bệnh, tuổi chưa đáng được gọi là 

già mà ngồi một chỗ, ngất ngư 24 tiếng một ngày,  không co radio, không có 

truyền hình, không có phim tập VN, không có phim bộ Đại Hàn, nghĩa là ngồi 

trên ghế nhìn trời đếm thời gian như một tượng gỗ, chờ chết, ngoài ra còn bị bất 

đồng ngôn ngữ.  

Thanh Mỹ có ý định lập ban nhạc giúp vui cho họ, nhưng tìm không ra nhạc sĩ, 

có vài nhạc sĩ nhưng đã bận show khuya tối thứ bảy, không giúp free từ thiện 

được cho ngày chủ nhật. 

Năm 2000, mãi cho đến cuối  năm 2000, mùa Vu Lan, thuận duyên đã đến, 

Thanh Mỹ gặp được người trẽ, một design engineer, là một guitarist tại sân 

chùa Bao Tịnh, đang dạy cho Gia Đình Phật Tử Anoma ca hát, đồng ý hợp tác 

với Thanh Mỹ đi chơi nhạc cho nursing home vào sáng chủ nhật, một bước tiến 

quá lớn. Một ban nhạc gôm có 3 người: 

Trưởng Ban nhạc kiêm ca sĩ:  Thanh Mỹ (ThanhMỹ Band lúc đó chưa có tên 

ROF) 

Guitarist kiêm âm thanh :  kỹ sư Đặng Thái Nguyên 

Coordinator/Điều Hợp Viên: cựu Sỉ Quan Không Quân VNCH. Đương kiêm 

Kỷ Sư Phạm Đăng Khải. 
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Trên đời này có những chuyện lạ kỳ, không hiểu nổi, đi làm công không mà còn 

phải năn nỉ, hứa hẹn, bằng mọi cách mới được Giám Đốc của nursing home 

bằng lòng cho thử, không hứa hẹn, và bị cấm đến bất cứ lúc nào.   

Lý do là nursing home không có tài khỏang cho văn nghệ, cho nên họ sợ minh 

bắt đàu lọt vô được rồi ở lì ăn vạ đòi tiền. 

Nhưng rồi mọi khó khăn đã qua, buổi trình diển văn nghệ đầu tiên của ROF là  

ngày 12-25-2000 tại Garden Park Care Center, ROF gọi là Haster để cho dể 

dàng thông tin liên lạc. 

Ban nhạc Thanh Mỹ cố gắng tạo tin tưởng, bằng cách là không uống một ly 

nước của nursing home, không ăn một cái bánh, đến và đi dọn dẹp sạch sẽ, 

không làm ồn. 

Lễ Christmas họ mời ăn, ban nhạc ROF nhất định từ chối.  Không tạo một tìền 

lệ nào cả, chúng tôi vượt qua được mọi khó khăn vì quá thương các bệnh nhân. 

Qua một tháng yên ổn, hai bên giử kẻ cho nhau, tạo được sự in tưởng với ngài 

Giám Đốc, thỉnh thoảng ngài vô kiểm soát, ngài bị Thanh Mỹ cho uống nước 

đường, rồi mọi việc yên bề. 

Thừa thắng xong lên Phạm Đăng Khải qua dụ Garden Grove Convalescent 

Hospital, mà ROF gọi nom na là Shackelford. ROF khoe là đang chơi nhạc giúp 

bệnh nhân bên nursing home khác, không phân biệt màu da chủng tộc, không 

có thù lao, hoàn toàn free  v..v...và v...v... vì cạnh tranh thương trường nên họ 

chấp thuận cho ROF chơi nhạc.  

Rồi tới French Park Care Center 

Rồi tới Westminster Hall, nay gọi là Mission Plams Health Care Center 

Rồi tới ALTA Care Center 

Rồi thì bệnh nhân than phiền là phải chờ tới 4 tuần lễ mới được nghe nhạc, họ 

mong đợi từng tháng một, rất là tội nghiệp 

Người Việt Nam bắt đầu vô nursing home ào ào. Họ tuyển nhân viên người 

Việt Nam vô làm việc. 

Rồi Shackelford Activity Department, một Dept toàn là người Việt Nam, họ 

năn nĩ ROF cho họ một tháng 2 lần thay vì một lần, họ xúi bệnh nhân năn nỉ 

ROF, Thanh Mỹ mủi lòng cho Shackelford 2 lần trong 1 tháng. Những người 

xin ROF một tháng 2 lần đó vẫn còn làm việc tại Shackelford.  

 

Tính đến nay,  thanksgiving 2019, ROF đã trình diễn được 19 năm và  thực hiện 

được 741 lần giúp vui bệnh nhân tại nursing home và còn tiếp tục..  

  

Kính thưa quý vị, 

ROF làm việc thiện nguyện suốt năm đều đặng tuần tự,  

1./ Vào tháng 8 hằng năm, ROF xòe tay ra xin tiền ân nhân bằng cách gây quỹ. 

2./ Sau khi có tiền rồi, ROF Nghiên cứu giúp những người ngặt. Và liên tục báo 

cáo trên cái website của ROF để chia vui với thành viên của ROF. 
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3./ Cuối năm ROF thông báo Tờ Báo Cáo Tài Chánh Hằng Năm (Annual 

Financial Report) để chúng ta cùng vui sướng là đã đem lại niềm an ủi cho  

hằng ngàn, hằng ngàn người bất hạnh. 

 

Trung bình mỗi 2 năm, ROF về Việt Nam một lần, để ũy lạo người ngặt, để 

thăm những người đại diện. Tính đến nay ROF đã thực hiện được 5 chuyến đi 

về Việt Nam  và còn tiếp tục. 

 

Thành thật cám ơn quý vị đã chịu khó đọc để hiêu rõ cái hội ROF mà quý vị hết 

lòng ủng hộ và Trân trọng kính chào  

 

 
Khải D Phạm 

Thư Ký  kiêm Thủ Quỹ 

Secretary and Treasurer 

    

 
Thanhmy Nguyen 

President/Hội Trưởng                                                                                       

 
 

Long Beach, California 

November 22nd, 2019 
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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           Website: http://reaching-out-foundation.org 

President, Thanhmy Nguyen 
 

History 
Reaching Out Foundation, formerly Nhom Thien Hoi Glendale, began its work 

in 1992, mobilized a grassroots effort to establish and organize a non-profit 

organization.  Reaching Out Foundation is now recognized as an IRS 501 (c) 

(3) charitable organization and has continued its second decade to work to help 

orphanages, the elderly and disabled patients in nursing homes. 
 

Our Mission 
To reach out and offer educational and financial assistance to those who have 

the will but not the means to lead a meaningful, dignified and peaceful 

existence. 
 

Objectives 
-To work directly with administrators and caretakers of orphanages, hospitals 

and nursing homes in  

 Viet Nam. 

-To provide exemplary civic and community volunteerism for younger 

generations. 

 

Operation 

-Reaching Out Foundation receives no government funding.  Its resources come 

from general public support and fundraising.  Currently, all staff members are 

volunteers and receive no compensation for their services.  Administrative costs 

are currently covered by the founders and sponsors. 
 

-Reaching Out Foundation provides support through charitable agencies that 

care for the disabled children, orphans and elderly people in Viet Nam and in 

the United States.  These agencies must be reputable, embrace and have in-lined 

purpose with the Mission Statement and Objectives of the Reaching Out 

Foundation. 
 

Highlight of Activities 
  

-Fundraising 
• Host fundraising banquets 

• Solicit donations from individuals and corporations 
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-Community Out Reach 

• Perform free live entertainment for nursing homes in Orange County, 

 California 

• Publish newsletters and reports to donors 
 

Highlight of Beneficiaries 

-Contribute financial assistance to: 

  

• Vietnamese Buddhist Messengers of Love, Viet Nam 

• Care Orphans Institutes, Viet Nam 

• Disabled Children Institutes, Viet Nam 

• Smile Train, USA 

• Los Angeles Mission, California, USA 

• The American Red Cross, USA 
 

Founders and Full-Time Volunteers: 
  

-Thanhmy Nguyen,  

Co-Founder, serves as the Foundation’s President and Band Leader of the ROF 

Live Stage Band  

Former professional singer/entertainer 

Former Employee for Air Viet Nam, RVN 

Retired Associate Accountant for Ferguson Corp., USA 
 

-Khai D. Pham, 

Co-Founder, serves as Secretary/Treasurer  

Former Helicopter Pilot of the Vietnamese Air Force/ARVN 

Retired Sr. Logistics Engineer for Northrop Grumman Corp., USA 
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Hội Tư Thiện Bất Vụ Lơi  REACHING  OUT  FOUNDATION 

Địa chỉ: P.O. Box 41848, Long Beach, CA 90853   

(818) 919-6745- C. (818) 288-1843 

Email: khaidangpham@yahoo.com     Website: http://reaching-out-

foundation.org 

Hội Trương, Thanhmỹ Nguyễn 

 

Lịch Sử : 

Reaching Out Foundation, hậu thân của Nhóm Thiện Hội Glendale, băt đầu 

việc làm tư thiện tư năm 1992 để cùng làm việc vơi nhưng cơ quan tôn giáo 

nuôi dương các trẻ em khuyết tật, khiếm nhản, khiếm âm, khiếm thị tại Việt 

Nam. 

Hiện nay Hội TưThiện Reaching Out Foundation (ROF) đươc Bộ Tài Chánh 

Liên Bang Hoa Kỳ và Tiểu Bang California công nhận là một hội tư thiện theo 

qui chế bất vụ lơi 501 (c) (3) để góp thêm một bàn tay xoa dịu nổi khổ của 

nhưng ngươi quá nghèo mà còn bị lâm nạn, phải rơi vào hoàn cảnh ngăt, không 

lối thoát. 

 

Mục Đích: 

-Phụ giúp nhưng trẻ mồ côi, những ngươi khuyết tật, khiếm nhản, khiếm âm, 

khiếm thị và nhưng ngươi già trong hoàn cảnh neo đơn và bịnh tật không tư ̣  

lo nổi, hiện đang đươc quý Ni Cô và Dì Phươc chăm sóc và hầu mong ngươi 

bất hạnh đươc vươn lên một cuộc sống bình đăng như mọi ngươi. 

-Ngòai ra tạo cơ hội khuyến khích ngươi trẻ tham gia sinh hoạt Tình Nguyện 

Tư Thiện. 

 

Điều Hành: 

-Hội Tư Thiện Bất Vụ Lơi Reaching Out Foundation không có nhận bất cư  ́sư 

trơ giúp nào tư chính phủ Liên Bang hay Tiểu Bang. Tất cả thành viên phụ giúp 

cho ROF đều tình nguyện, không lãnh lương.  

-Hội Tư Thiện Bất Vụ Lơi Reaching Out Foundation trơ giúp tài chánh cho các 

hội tư thiện tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Tôn chỉ và mục đích của hội tư thiện đó 

phải phù hơp vơi tôn chỉ vơi Hội Tư Thiện Bất Vụ Lơi ROF 

 

Hoạt Động: 

1/. Gây quỹ: 

• Tổ chưc các bưa tiệc gây quỹ vào tháng Tám hăng năm. 
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• Nhận đóng góp tư  ̀các nhà hảo tâm (cá nhân và công ty). 

ROF cung cấp biên nhận để ngươi cho tùy nghi xư dụng miễn trư thuế theo 

luật định. 

 

2/. .Sinh Hoạt: 

• Ban Nhạc Tình Nguyện Thanhmỹ-ROF tổ chưc thăm viếng và trình diễn 

văn nghệ hăng tuần tại các Trung Tâm Điều Dương (nursing home) đem niềm 

vui đến cho thương trú nhân đang cần niểm vui, không phân biệt chủng tộc tại 

Orange County. 

• Cưu giúp nhưng gia đình và bịnh nhân tại các bịnh viện tại Việt Nam, bị 

lâm vào hoàn cảnh ngăt nghèo không lối thoát. 

• Giúp nhưng Trung Tâm nuôi dương và hương nghiệp cho trẻ em mồ côi 

và  khuyết tật do quý Dì Phươc tại các  cơ sơ  nuôi dương, hoăc quý Sư Cô tại 

các chùa phụ trách chăm sóc và hương dẫn.. 

• Thông báo Tin Tưc, Tương Trình và Báo Cáo Tài Chánh Hăng Năm trên 

trang mạng  của ROF. 

 

Đồng Sáng Lập: 

Nguyễn Thị ThanhMỹ, 

Đương kim Hội trương Reaching Out Foundation 

Đương kim Trương Ban Nhạc Tình Nguyện Thanh Mỹ-ROF 

Nguyên là cưu ca sĩ; Cưu nhân viên Hàng Không Air-Việt Nam trươc 1975  

Kế toán viên, hồi hưu, của hảng Ferguson Corp., USA 

 

Đồng Sáng Lập: 

Phạm Đăng Khải,  

Đương kim Thư Ký kiêm Thủ Quỷ  Reaching Out Foundation 

Cưu Sĩ Quan Không Quân, Phi Công Trưc Thăng, KQ/QLVNCH 

Sr. Logistics Engineer, hồi hưu, của Northrop Grumman Corporation., USA 


