Trong thời gian qua, Ban Xã Hội đã nhận được sự đóng góp nhiệt
tình và thường xuyên của một số anh em để giúp đở các anh em bất
hạnh của chúng ta ở Việt Nam. Có những anh em đóng góp lần 2 với
số tiền $200 với không một lời báo trước.
Sự hồi sinh của Quỹ Thầy Đạt cũng tạo thêm sự phấn khởi cho
anh em chúng ta.
Cũng không quên sự đóng góp của các Hội địa phương , đặc biệt
là của Hội CTSQ Colorado.
Đặc biệt chúng tôi rất xúc động khi nhận được money order $50
được gởi từ Hawaii. Đó là những đồng tiền với trọn vẹn tình nghĩa
Thiếu Sinh Quân bất diệt của một CTSQ.
Tiền của một ông già đã và đang cố gắng tập đi, đứng hàng ngày
trên cây gậy sắt có bốn chấu, hưởng tiền trợ cấp xã hội. Một chiếc lá
tả tơi che cho chiếc lá …rách nát.
Chúng tôi không được phép tự ý phán đoán để hủy bỏ, hoàn trả
money order này. Chúng tôi đón nhận số tiền này và chi nó với tất
cả tinh thần trách nhiệm của một Cựu Thiếu Sinh Quân.
Ban Xã Hội đang đối diện với hàng loạt yêu cầu cứu trợ của các
CTSQ ở Việt Nam kêu gọi giúp đỡ cho các bạn bè CTSQ đã, đang
bị stroke. Chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận để không rơi vào tình trạng
giúp NGHÈO.
Mục đích của Quỹ Xã Hội vẫn nhắm mục đích duy nhất là giúp
các anh em ta ở Việt Nam khi gặp NGẶT.
Trong số tiền $3,000 của Hội CTSQ Colorado yểm trợ cho Quỹ
Xã Hội, chúng tôi sẽ xuất chi $300/ trường hợp cho các CTSQ
Thương Phế Binh chưa được các Tổng Hội trước giúp đỡ lần nào.
Chúng tôi cũng không đi vào chi tiết của Quỹ Xã Hội, Thủ Quỹ
sẽ làm việc đó.
Cho đến ngày 01/15/2015 Quỹ Xã Hội còn tồn: $4,956.
Từ ngày Ban Xã Hội của Tổng Hội 19 bắt tay vào nhận việc cho
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đến nay, anh chị em chúng ta đã giúp được các trường hợp sau:

Trước thềm năm mới Ất Mùi, Ban Xã Hội xin kêu gọi các anh chị
em tiếp tục mở rộng lòng thương các đồng môn bất hạnh của chúng
ta mà đóng góp giúp đỡ tích cực hơn.
Cầu mong vạn sự an lành, hạnh phúc đến cùng với các gia đình
anh chị.
Ban Xã Hội cũng xin lập lại lời hứa sẽ tiếp tục giữ sự liêm khiết
trong việc thu chi, sự công bằng trong việc kêu gọi các anh chị giúp
đỡ cho anh em chúng ta.
Kính chúc các anh chị và gia đình những ngày Tết, Xuân thật vui,
một năm mới an khang, vạn phúc.

CTSQ Đặng- văn- Ngân
Cell. phone: (425) 802-6830
Email: Ngan861@comcast.net
Pay to: TVJMA- TONG HOI 19
Gửi về: TONG HOI 19
5523 Rainier Ave. S
Seattle, WA 98118
Xin vui lòng ghi Memo trên chi phiếu.
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QUỸ TÌNH THƯƠNG COLORADO
Được CTSQ Tổng Hội Trưởng cho biết tổng số tiền $6,000 (trong
đó có 3 triệu VNĐ từ các CTSQ TĐ Ngô Quyền trong nước đóng
góp) mà anh em Hội CTSQ Colorado ủy thác cho Tổng Hội CTSQ
VNCH tại Hải Ngoại kỳ thứ 19 chia như sau:
20% cho Quỹ Báo Chí
$1,200
50% cho Quỹ Xã Hội
$3,000
30% cho Quỹ Điều Hành $1,800
Qua bàn bạc về chi tiêu, BCH Tổng Hội 19 nhận thấy không cần
thiết giữ $1,800 cho Quỹ Điều Hành, mà đề nghị chuyển số tiền này
vào Quỹ Xã Hội, để cứu trợ Anh Em với những cảnh đời bất hạnh,
mới là cần thiết trong giai đoạn này.
Ban Xã Hội TH19 xin dành $1,800 này để thành lập một quỹ có
tên gọi là: “Quỹ TÌNH THƯƠNG Colorado”, trước là để vinh danh
Hội CTSQ Colorado đã bỏ nhiều công sức tổ chức Đêm văn nghệ
Tình Thương mới gây được ngân khoản này, sau là để hướng phần
trợ giúp đến các Anh Em "không còn khả năng cầm cần câu nữa, mà
chỉ cần con cá để độ nhật".
Mục đích của quỹ này là giúp một số tiền - ấn định là $50/ tháng
- để lo gạo cơm hàng tháng cho các CTSQ bị bại liệt, nằm một chỗ,
không vợ con chăm sóc.
Thí dụ cụ thể: Liên lớp Đệ Tứ 65-66 đã giúp đở thường xuyên cho CTSQ
Bùi – văn – Xá ở Sa Đéc vì CTSQ Xá trong tình trạng bại liệt, hai vợ chồng
phải ở trong một chuồng heo cũ của gia đình mà vợ CTSQ Xá giúp việc
nhà.
Gần đây, anh em quốc nội cũng cho biết 2 trường hợp cần quan tâm:
CTSQ Nguyễn Hắc Hùng (4093) và CTSQ Nguyễn Sự (5227). Cả hai đều
bại liệt (hình ảnh và địa chỉ liên lạc sẽ phổ biến sau).
Quỹ này chỉ giới hạn trong nhiệm kỳ BXH TH19 cho đến khi hết số tiền
$1,800, hoặc sẽ tiếp tục duy trì khi có các Mạnh Thường Quân, các con
cháu CTSQ thành đạt có lòng tốt đóng góp giúp đở để tiếp tục duy trì.
Ban Xã Hội cũng kêu gọi các Hội địa phương có khả năng tài chánh,
xin đứng ra nhận bảo trợ một hoặc hai trường hợp CTSQ tàn phế và ngặt
nghèo này.
CTSQ Đặng – văn - Ngân
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