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       ROF GÂY QUỸ TRONG THỜI NẠN DỊCH COVID-19 
Kính thưa  quý ân nhân   
Hằng năm , Chúng ta cùng chung chí hướng từ thiện gặp nhau  tạo thành ngày 
“Hợp Mặt Đại Gia Đình ROF tháng 8”  hằng năm.  
 

Trong những lần hợp mặt ROF vui mừng chào đón và xòe tay xin tiền; ân nhân với 
lòng từ tâm đưa tay ra cho tiền; sau đó, ROF tường trinh báo cáo Ngườ Ngặt đã 
nhận quà. Cứ thế nhịp nhàng tiếp tục trong suốt 27 năm, bổng nhiên năm thứ 28, 
niên lịch 2020,  toàn cầu bị ngã nghiên bởi Đại Dịch Covid-19. Ngày “Hợp Mặt Đại 
Gia Đình ROF tháng 8 ” của năm 2020 phải khựng lại và thay đổi cách gây quỹ.  
 

Năm nay thứ 28, August 2020, ROF vô cùng cám ơn quý ân nhân vẫn tiếp tục gửi 
tiền về ủng hộ ROF để ROF có phương tiện tiếp tục giúp người đã bất hạnh mà nay 
lại còn bị hoàn cảnh khó khăn, nhất là lúc mà cả kinh tế gia đình lẩn kinh tế quốc gia 
bị khủng hoảng..  
Kính mong quý ân nhân vui lòng tiếp tục ủng hộ ROF. Kính mời xem tờ Báo Cáo Tài 
chánh. 
 

Kính chúc quý ân nhân được nhiều sức khỏe và mọi điều an lành. 
Trân Trọng. 
 

                           ROF RAISES FUNDS DURING THE COVID-19 PANDEMIC                                                                                                                                                                  
Dear Benefactors                                                                                                                    
The impact that ROF makes is a direct result of the aid that you give. In every typical 
year, we meet for a beautiful event that we call the “August ROF Great Family 
Reunion”. But that is every normal year. As you are all aware and suffering the 
effects of the global pandemic, the Covid-19 virus has obviously affected all of our 
lives. So now, on our 28th year, the circumstances have changed. We are unable to 
host an event with hundreds of people to demonstrate our work….    As we plan for 
the next “August ROF Family Reunion Day” in 2021 (our 29th year!), we deeply 
appreciate and recognize the benefactors who continue to donate to ROF in these 
times, allowing us to continue our work and change the world……  We are asking 
you to continue to support ROF.      We know that the times are uncertain and 
unstable right now, but the need for our work is steady and continues to be 
necessary.Please visit our website to view the detailed reports on our work, and also 
our annual cumulative report.                                                                                                                      
As always, ROF wishes you good health and hope for the future. 
Thank you very much 
Sincerely 

Thanhmy Nguyen,  President                                                          

July 15th , 2020                        

mailto:khaidangpham@yahoo.com
http://reaching-out-foundation.org/

