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Email: khaidangpham@yahoo.com     Website: http://reaching-out-foundation.org 
Hội Trửơng, Thanhmỹ Nguyễn 

 

Lịch Sử: 
Reaching Out Foundation, hậu thân của Nhóm Thiện Hội Glendale, bắt đầu việc làm từ thiện từ năm 1992 để cùng 

làm việc với những cơ quan tôn giáo nuôi dửơng các trẻ em khuyết tật, khiếm nhản, khiếm âm, khiếm thị tại Việt 

Nam. 

Hiện nay Hội Từ Thiện Reaching Out Foundation (ROF) đựơc Bộ Tài Chánh Liên Bang Hoa Kỳ và Tiểu Bang 

California công nhận là một hội từ thiện theo qui chế bất vụ lợi 501 (c) (3) để góp thêm một bàn tay xoa dịu nổi khổ 

của những ngừơi quá nghèo mà còn bị lâm nạn, phải rơi vào hoàn cảnh ngặt, không lối thoát. 
 

Mục Đích: 
-Phụ giúp những trẻ mồ côi, những ngừơi khuyết tật, khiếm nhản, khiếm âm, khiếm thị và những ngừơi già trong 

   hoàn cảnh neo đơn và bịnh tật không tự lo nổi, hiện đang đựơc quý Ni Cô và Dì Phứơc chăm sóc và hầu 

   mong ngừơi bất hạnh đựơc vươn lên một cuộc sống bình đẳng như mọi ngừơi. 

-Ngòai ra tạo cơ hội khuyến khích ngừơi trẻ tham gia sinh hoạt Tình Nguyện Từ Thiện. 
 

Điều Hành: 
-Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Foundation không có nhận bất cứ sự trợ giúp nào từ chính phủ Liên Bang 

  hay Tiểu Bang. Tất cả thành viên phụ giúp cho ROF đều tình nguyện, không lãnh lương.  

-Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Foundation trợ giúp tài chánh cho các hội từ thiện tại Việt Nam và Hoa 

  Kỳ. Tôn chỉ và mục đích của hội từ thiện đó phải phù hợp với tôn chỉ với Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi ROF 
 

Hoạt Động: 
1/. Gây quỹ: 

 Tổ chức các bửa tiệc gây quỹ vào tháng Tám hằng năm. 

 Nhận đóng góp từ các nhà hảo tâm (cá nhân và công ty). 

ROF cung cấp biên nhận để ngừơi cho tùy nghi xử dụng miễn trừ thuế theo luật định. 
 

2/. .Sinh Hoạt: 

 Ban Nhạc Tình Nguyện Thanhmỹ-ROF tổ chức thăm viếng và trình diễn văn nghệ hằng tuần tại các Trung 

Tâm Điều Dưỡng (nursing home) đem niềm vui đến cho thừơng trú nhân đang cần niểm vui, không phân 

biệt chủng tộc tại Orange County. 

 Cứu giúp những gia đình và bịnh nhân tại các bịnh viện tại Việt Nam, bị lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo 
không lối thoát. 

 Giúp những Trung Tâm nuôi dửơng và hứơng nghiệp cho trẻ em mồ côi và  khuyết tật do quý Dì Phứơc tại 

các  cơ sở nuôi dưỡng, hoặc quý Sư Cô tại các chùa phụ trách chăm sóc và hứơng dẫn.. 

 Thông báo Tin Tức, Từơng Trình và Báo Cáo Tài Chánh Hằng Năm trên trang mạng  của ROF. 
 

Đồng Sáng Lập: 
Nguyễn Thị ThanhMỹ, 

 Đương kim Hội trửơng Reaching Out Foundation 

  Đương kim Trửơng Ban Nhạc Tình Nguyện Thanh Mỹ-ROF 

  Nguyên là cựu ca sĩ; Cựu nhân viên Hàng Không Air-Việt Nam trứơc 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 

 Cựu Sĩ Quan Không Quân, Phi Công Trực Thăng, KQ/QLVNCH 

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