
Ngày 1 tháng 2 năm 2020

Kính gửi các ân nhân trong Hội Ái Hữu An Giang tại Hoa Kỳ

Trước hết, thay mặt tổ chức từ thiện The Vietnam Foundation, chúng tôi xin kính chúc quý ân nhân một năm mới nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Sự hiện diện 
của quý ân nhân trong buổi tiệc tối nay là điều minh chứng cho sự đoàn kết của cộng đồng An Giang tại hải ngoại. Mặc dù cuộc sống bận rộn, quý ân nhân cũng dành 
thời giờ cho nhau, và cùng chung tay đùm bọc, hỗ trợ những gia đình còn nghèo khó tại Việt Nam. Đó là điều đáng được kính phục và nêu gương.

Chúng tôi xin được chia sẻ với quý ân nhân về những thành quả mà The Vietnam Foundation đã đạt được trong năm 2019. Điều đáng chú ý nhất là chúng tôi đã thực hiện 
được những thành quả này do có sự đóng góp tài chính của nhiều cá nhân, nhiều gia đình trong Hội Ái Hữu An Giang.

Với sự hỗ trợ của các mạnh thường quân trong và ngoài nước, chúng tôi đã thực hiện chương trình mổ mắt và phục hồi chức năng cho gần 4.000 người nghèo trong năm 
2019, đa số đến từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là những người trung niên hoặc lớn tuổi đã trở nên mù lòa vì bị đục thủy tinh thể. Từ cuộc sống độc lập, họ đã 
trở thành những gánh nặng cho gia đình và xã hội. Chỉ qua một cuộc giải phẫu mắt ngắn gọn trong bệnh viện tại Sài Gòn, các bệnh nhân này đã có thể nhìn lại được. 
Những người cha đã đi làm lại được. Những người mẹ đã có thể săn sóc con cái được. Những người già đã có thể đi lại bình thường và đọc báo được. Đối với họ, cuộc 
giải phẫu mắt này là một điều kì diệu. Chi phí mà chúng tôi phải trả cho mỗi cuộc giải phẫu mắt chỉ giới hạn ở mức 35 đô la.

Ngoài chương trình giải phẫu mắt kể trên, The Vietnam Foundation cũng có nhiều chương trình khác hỗ trợ nhu cầu giáo dục và y tế cho người nghèo tại Việt Nam. Trong 
năm 2019, chúng tôi đã giúp cứu sống 12 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh qua các cuộc giải phẫu miễn phí tại Sài Gòn. Cũng trong năm, chúng tôi đã cung cấp 91 học bổng 
bậc đại học cho các em khiếm thị và đào tạo khả năng sử dụng máy tính cho 46 người khiếm thị trong địa bàn Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Chúng tôi cũng đã cung cấp 
34 máy tính laptop đã được chúng tôi thiết kế riêng cho người khiếm thị. Đây là những hoạt động giúp người khiếm thị có thể tạo được cuộc sống độc lập và đóng góp 
vào sự phát triển văn minh của xã hội.

Ngoài ra, để hỗ trợ việc đào tạo tầng lớp khoa học gia trẻ tuổi cho Việt Nam, chúng tôi hợp tác cùng các giáo sư Mỹ tại những đại học nổi tiếng ở Hoa Kỳ trong năm 2019 
để phỏng vấn và tuyển lựa 16 nhân tài trẻ tuổi ở Việt Nam sang Mỹ học chương trình tiến sĩ tại các trường danh tiếng. Chúng tôi dùng uy tín của The Vietnam Foundation 
và các thành viên trong nhóm để thuyết phục các đại học ở Hoa Kỳ cấp học bổng cho cả 16 bạn trẻ tài năng này. Đây là những nhân tố sẽ tạo được sự khác biệt tại Việt 
Nam cũng như tạo một chỗ đứng cho Việt Nam trên thế giới trong 20 năm tới.

Để tạo nền tảng cho việc học tập trong nước, chúng tôi đã xây dựng thành công một kho học liệu mở khổng lồ (www.voer.edu.vn), chứa đựng rất nhiều tài liệu cho việc 
nghiên cứu khoa học và học tập, miễn phí cho người dùng. Hiện nay, kho học liệu này được trên 100.000 người dùng mỗi ngày; khi có kỳ thi đại học, con số này nhảy 
vọt lên 200.000 người mỗi ngày.

Với những thành quả nổi bật kể trên, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn của quý ân nhân. Tất cả các khoản thu chi của The Vietnam Foundation đều được 
kiểm toán hàng năm bởi một công ty kế toán tại Hoa Kỳ và báo cáo lên cơ quan thuế vụ IRS. Chúng tôi thu thập đầy đủ tin tức cá nhân và hình ảnh của tất cả những đối 
tượng nhận sự trợ giúp từ tổ chức The Vietnam Foundation. Vì The Vietnam Foundation là một tổ chức từ thiện xã hội đã đăng ký hợp pháp tại Hoa Kỳ theo điều luật 501 
(c)(3) của IRS, sự đóng góp tài chính của quý vị sẽ được giảm trừ vào thuế thu nhập cá nhân.

- Với 35 đô la, quý ân nhân có thể giúp một bệnh nhân nghèo tìm lại được ánh sáng.
- Với 50 đô la, quý ân nhân có thể đóng góp vào chi phí cho một em bé khiếm thị đi học bậc tiểu học.
- Với 100 đô la, quý ân nhân có thể giúp một người khiếm thị làm chủ được chiếc máy tính laptop đặc biệt.
- Với 250 đô la, quý ân nhân có thể đóng góp vào chi phí cho một sinh viên khiếm thị theo đuổi việc học.
- Với 1.200 đô la, quý ân nhân có thể cứu sống một em bé đang bị bệnh tim hiểm nghèo.
- Với 5.000 đô la, quý ân nhân có thể giúp Việt Nam có được một tiến sĩ khoa học gia trẻ tuổi được đào tạo bài bản ở Hoa Kỳ, và học bổng tiến sĩ đặc biệt này sẽ được 
  mang tên của quý ân nhân hoặc cha mẹ của quý ân nhân.

Quý ân nhân có thể đóng góp qua các cách thức dưới đây:
1. Quý ân nhân có thể viết Check cho “The Vietnam Foundation” và gửi Check về địa chỉ:
    The Vietnam Foundation
    c/o To-Anh Pham 
    990 Chapel Hill Way, San Jose, CA 95122
2. Quý ân nhân có thể dùng PayPal tại website www.vnfoundation.org
3. Quý ân nhân có thể đóng góp bằng tiền mặt qua anh Lê Văn Chiêu trong Ban tổ chức Hội Ái Hữu An Giang.
    Xin nói rõ tên, số tiền và địa chỉ để chúng tôi có thể gửi Thư Cám Ơn.

Nếu đóng góp tại Việt Nam, bằng Việt Nam Đồng hoặc đô la Mỹ, quý ân nhân có thể gửi về:
Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB Bank)
Chi nhánh: Trụ sở chính tại Hà Nội
Địa chỉ ngân hàng: 21 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

SWIFT: MSCBVNVX
Tên chủ tài khoản: The Vietnam Foundation
Số tài khoản VND: 0021105917004
Số tài khoản USD: 0021105918008

Một lần nữa, xin kính chúc Quý ân nhân và gia đình một năm đầy hạnh phúc và an khang.

Kính thư,
Phạm Đức Trung Kiên 
Giám đốc điều hành The Vietnam Foundation
Email: kienpham@vnfoundation.org



February 1st , 2020

Dear Members of The An Giang Association:

First and foremost, on the behalf of The Vietnam Foundation, we would like to wish you good health, prosperity and happiness. Your presence at this dinner event is a 
demonstration for the unity of An Giang overseas community. Despite your busy schedules, you come together, and join hands to support the poor families still in 
Vietnam. That deserves respect and admiration.

We are proud to share with you the results that The Vietnam Foundation achieved in 2019. Without your help, we could not have achieved these remarkable results.

With financial support from donors outside and inside of Vietnam, we helped restore functional vision for nearly 4,000 blinded cataract patients in 2019, most of them 
are from the Mekong Delta. From the independent lives they once lived, this victim became a burden for their families and the society. With a simple eye surgery at a 
hospital in Saigon, these patients could see again. Fathers can provide for their families again. Mothers can care for their children again. Grandparents can walk normally 
and read newspaper again. For them, these surgeries are a miracle. The cost of each surgery is only 35 USD to our organization.

Besides the eye surgery above, The Vietnam Foundation also provides many other programs to support educational and medical needs for poor people in Vietnam. In 
2019, we helped save the lives of 12 children born with heart defects by providing free open-heart surgeries in Saigon. We also provided scholarship to 91 blind college 
students and free computer training to 46 blind individuals in Sai Gon and neighboring provinces. We gave out 34 special laptops to blind students and adults. These are 
programs designed to help blind people live independently and contribute to the modern society.

In addition, to help produce the next generation of young scientists and engineers for Vietnam, we collaborated with American professors from well-known U.S universities 
to interview and select 16 young talents in Vietnam to study in doctorate programs at the top U.S universities in 2019. We use the reputation of The Vietnam Foundation 
and the network of Vietnamese Ph.Ds and American professors to secure scholarship for these Ph.D students. These individuals will make a difference inside Vietnam 
and put Vietnam on the world map during the next 20 years.

To create a platform for learning, we have successfully built a portal for open educational resources (www.voer.edu.vn), containing a large number of scientific contents 
for education and research, free to all users. Currently, the VOER portal has more than 100,000 unique users per day; during the university exam season, this number 
jumps to over 200,000 users per day.

Given these outstanding achievements, we hope to continue receiving your financial support. All the revenue and expenses of The Vietnam Foundation are audited annually 
by a U.S accounting firm and reported to the IRS. We also collect personal information and photos of all people who receive support from The Vietnam Foundation. Since 
The Vietnam Foundation is a legal non-profit 501 (c)(3) organization under the IRS law, your donation will be eligible for personal income tax deduction.

- For 35 USD, you can restore vision for a poor patient who is blinded by severe cataract.
- For 50 USD, you can help a young blind child to continue attending a special education school.
- For 100 USD, you can dramatically give a blind adult the ability to use the internet on a specially designed laptop for the blind.
- For 250 USD, you can help a blind student attend college.
- For 1,200 USD, you can help save a child through an open-heart surgery.
- For 5,000 USD, you can help produce a Ph.D at a top U.S university, and you can name this special fellowship grant in honor of your name or your parents.

You can donate in 3 ways:
1. You can write a check to “The Vietnam Foundation” and send it to: 
    The Vietnam Foundation 
    c/o To-Anh Pham 
    990 Chapel Hill Way, San Jose, CA 95122
2. You can use PayPal at our website www.vnfoundation.org.
3. You can give cash to Mr. Lê Văn Chiêu from The An Giang Association. 
    Please specify your name, the amount of money and your address so we can send you a Thank-You letter.

If you wish to donate money inside Vietnam, either in USD or VND, please use the bank account below:
Bank name: Military Commercial Joint Stock Bank (MB Bank)
Branch: Head Office in Hanoi
Bank address: 21 Cat Linh, Dong Da District, Hanoi, Vietnam
SWIFT code: MSCBVNVX

Account name: The Vietnam Foundation
Account number for VND: 0021105917004
Account number for USD: 0021105918008

Once again, we wish you and your family happiness and prosperity. Your sincerely,

Pham Duc Trung Kien
President
The Vietnam Foundation 
Email: kienpham@vnfoundation.org
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