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Houston ngày 4 tháng 9  năm 2011 
 
Kính gửi : Qúi Đồng Hương 
 
Từ lâu những môn lịch sử về người Mỹ gốc Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Phi Luật Tân…đã 
được giảng dạy trong các trường Đại học tại Hoa Kỳ. Mãi đến vài năm gần đây, môn học Lịch 
Sử và Văn Hoá người Mỹ gốc Việt, nhóm người Á Châu đông đảo đứng hàng thứ nhì mới 
được giới thiệu tại một số các đại học, tuy nhiên những tài liệu giảng dạy lại được lấy từ những 
sách vở từ Việt Nam đưa qua hoặc được in tại nước Mỹ nhưng không đúng sự thực. 
 
Để cải thiện vấn đề này, Hội Bảo Tồn Văn Hoá và Lịch Sử người Mỹ gốc Việt (The 
Vietnamese American Heritage Foundation, VAHF) đã phát động Dự án 500 Lịch Sử Phỏng 
Vấn để phỏng vấn 500 nhân vật trong cộng đồng tại Hoa Kỳ về những kinh nghiệm của họ 
trước và sau chiến tranh, hành trình tìm tự do và những khó khăn họ phải trải qua trong cuộc 
sống mới để trở thành một trong những sắc dân đóng góp tích cực vào sự phồn thịnh của đất 
nước này. Những cuộc phỏng vấn được ghi lại bằng hình ảnh và âm thanh rồi được hệ thống 
hoá để in thành sách, đưa lên website, làm thành phim để đưa vào các lớp học tại các trường 
Đại Học và các thư viện trên toàn cõi Hoa Kỳ.  
 
Chương trình này có tầm lợi ích lâu dài, đó cũng là một nền tảng văn hoá cho các thế hệ người 
Mỹ gốc Việt bây giờ và mai sau. Mặc dù hội VAHF đã làm việc rất hữu hiệu trong bẩy năm 
qua với những thành quả tốt đẹp nhưng công việc này quá lớn, cần sự đóng  góp công sức và 
tài chánh của nhiều người,  nhiều tổ chức, hội đoàn để công việc đưọc hoàn thành một cách tốt 
đẹp. Chúng tôi gồm một số tổ chức, hội đoàn tại thành phố Houston hợp tác để tổ chức một 
buổi gây quỹ vào lúc 5giờ chiều ngày 21 tháng 10 năm 2011 tại nhà hàng Kim Sơn, trên đường 
Bellaire, mong giúp hội hoàn thành cuốn sách và phim tài liệu Viet’s  Story, hầu nói lên câu 
chuyện di cư khốn khó nhưng cũng đầy hào hùng của người Việt tị nạn. Từ đó, con cháu chúng 
ta sẽ biết được nguồn gốc và những hy sinh của thế hệ cha anh, các em mới được sống trong 
một xã hội mà nhân phẩm của con người được tôn trọng và cơ hội bình đẳng cho mọi người. 
 
Chương trình buổi gây qũy sẽ bao gồm 3 phần:  

- 5 giờ tới 7 giờ chiều: Tiếp tân và triển lãm 
- 7 giờ tới 10 giờ tối:  Dạ tiệc, chiếu phim, văn nghệ giúp vui. 
- 10 giờ tối tới 1 giờ sáng: Dạ vũ. 
 

Chúng tôi tha thiết  kính mời Đồng Hương tham gia và đóng góp cho công trình đầy ý nghĩa 
này bằng cách mua vé ủng hộ và cho biết trước ngày 1 tháng 10, 2011 để chúng tôi tiện việc 
đặt nhà  hàng và xắp xếp chỗ ngồi:  

- Một bàn danh dự (10 chỗ) ............ $1,000.00 trở lên 
- Một bàn bảo trợ (10 chỗ)   ............    $600.00 
- Một bàn ủng hộ (10 chỗ)   ............    $300.00 
- Vé ủng hộ cá nhân (1 chỗ)  .........  $30.00, $60 và $100 
 

Mọi chi tiết về buổi gây quỹ, xin liên lac với: 
- Đặng Thiệu, E-mail: dangthieu87@yahoo.com 
- Diệu Loan: (713) 468-7243 
- Nguyễn Linh: (832) 584-5971 

       
Chi phiếu xin đề VAHF và gửi về địa chỉ sau:                            
                                      VAHF 
                                      P.O.Box: 29534 
                                      Austin, TX, 78755 
 
Trân trọng. 
 
Đặng Thiệu, Ph.D. 
Trưởng Ban tổ chức. 



       



  

 


