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KÍNH GỞI: Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và các bạn cựu sinh viên
luật khoa Việt Nam cùng thân hữu,
Sau nhiều phiên họp giữa Ban Tổ Chức và các đoàn thể bảo trợ, một
chương trình gây quỹ tài trợ cho Hội Bảo Tồn Văn Hoá và lịch sử người
Mỹ gốc Việt (VAHF) thực hiện “ 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
khoù khăn họ phải trải qua trong cuộc sống mới để trở thành một trong
những sắc dân đong gop 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 hoa 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 toan cõi
Hoa Kỳ”.
Chương trình gây quỹ này sẽ diễn ra vào ngày Thứ Sáu 21-10-2011
tới đây từ 5:00pm đến 01:am tại đại sảnh nhà hàng Kim Sơn trên Ðại
lộ Bellaire, vùng Southwest Houston. Nội dung chương trình gồm triển
lãm, chiếu phim về các thành quả sinh hoạt của Hội trong thời gian 7 năm
qua cùng dạ tiệc và dạ vũ. (Xin xem chi tiết trong thư trần tình của Hội
VAHF đính kèm).
Lý do Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam đã cùng các đoàn thể khác bảo
trợ cho chương trình này, ngoài “tầm lợi ích lâu dài, đo cũng là một nền
tảng văn hoa cho các thế hệ người Mỹ gốc Việt bây giờ và mai sau”, còn
là vì tình đồng môn Luật khoa với cựu sinh viên Triều Giang, tức Nancy
Bùi, một trong những ngươì sáng lập Hội Bảo Tồn Văn Hoá và Lịch Sử
Ngươì Mỹ Gốc Việt (The Vietnamese American Heritage Foundation -

VAHF) và là một nhân tố tích cực gop phần vào những thành quả hoạt
động có ý nghĩa và lợ ích lâu dài của Hiệp Hội thiện nguyện này.
Vì vậy, bằng Thư Mời Gọi này, Câu Lâc Bộ Luật Khoa Việt Nam
trân trọng kính mời Quý Giaó sư, Quý Niên Trưởng và các Bạn cựu sinh
viên Luật Khoa cùng quý thân hữu hưởng ứng và hộ trợ tích cực cho
chương trình gây quỹ nói trên. Một cách cụ thể:
-Tham dự cá nhân hay đặt bàn tham dự tập thể chương trình gây
quỹ. (Nếu cư ngụ tại Houston và vùng phụ cận)
- Nếu ở xa không tham dự được, xin ký check yểm trợ ghi tặng
cho VAHF và gửi về địa chỉ sau:
VAHF
P.O.Box: 29534
Austin, TX, 78755
Hoặc gửi về Trụ sở Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam:
4607 Dove Springs Dr
Houston, Texas 77066
Email: luatkhoavietnam@gmail.com
Tel. : 832-275-6436 or: 832-790-4528 or: 832-661-9231
Enter to Web Site VILAS: luatkhoavietnam.com
Chân thành cảm ơn và kính chúc Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và
các Bạn đồng môn Luật khoa cùng quý thân hữu sức khoẻ và mọi điều tốt
lành.
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