
GIÚP ĐỠ CÁC TRẺ 
EM NGHÈO TÚNG TẠI 
VIỆT NAM QUA VIỆC 
CẤP HỌC BỔNG
VỀ GIÁO DỤC.

Quỹ Tài Trợ Hải Ngoại về Giáo Dục cho Trẻ Em tại Việt Nam (OFEC) 
được thành lập năm 1997 nhằm thăng tiến tương lai cho các trẻ em tại 
Việt Nam. Từ khi được thành lập quỹ đã giúp đỡ rất nhiều học sinh nghèo 
nhưng có tài năng hầu đạt được các văn bằng bậc Đại Học.

Để biết thêm thông tin xin truy cập ở:  www.ofec.org.au
15 Rowe Ave, Rivervale, Western Australia. 6103  Tel: (08) 9470 4922

Supported by the Knights of the 
Southern Cross in WA



VÀI NÉT VỀ OFEC
Quỹ Tài Trợ Hải Ngoại về Giáo Dục cho Trẻ 
Em tại Việt Nam cấp học bổng cho những 
người nộp đơn, dựa trên nhu cầu chính đáng 
và thực sự có khả năng học tập. Tiền trợ cấp 
học bổng có thể thay đổi và với mục đích 
nhằm trả cho những phí tổn như học phí, tiền 
sách, tiền mướn nhà và những di chuyển cần 
thiết. Trợ cấp mướn nhà giúp cho những học 
sinh phải dời lên thành thị để tá túc trong thời 
gian học tập và không có nhà của thân nhân 
để ở trọ. Quỹ sẽ được cấp tùy theo nhu cầu cơ 
bản của mỗi cá nhân và trong mọi hoàn cảnh 
luôn khuyến khích các em thi thố hết khả năng 
của mình. Khi hoàn tất việc học, các em được 
khuyến khích để sử dụng kỹ năng và nguồn lợi 
nhuận của mình để đóng góp và xây dựng cho 
cộng đồng địa phương của các em.

Trong chiều hướng thực tế, điều này sẽ giúp 
cho Hội hoàn tất sứ mạng của mình, ngoài ra 
quan trọng hơn nữa, là giúp cho các em biết 
nuôi dưỡng tinh thần tương thân tương trợ.

Quý bạn thân mến,

Tôi hãnh diện vì được gắn bó với Tổ 
Chức này, nhằm giúp đỡ những học 
sinh nghèo tại Việt Nam qua việc giáo 
dục. Tất cả chúng ta đều biết rằng: 
Sự giáo dục là một món qùa vô gía, 
một khi các em đã nhận được thì sẽ 
không bao giờ bị lấy đi. Tổ Chức của 
chúng tôi tin rằng đây là món quà lớn 
lao nhất mà chúng ta có thể hiến tặng 
cho những học sinh này. Đại diện cho 
Tổ Chức, tôi xin cám ơn trước sự 
giúp đỡ của quý bạn và xin nhận nơi 
đây lòng biết ơn sâu xa của chúng tôi.

Thành Kính 

L.m Phêrô Trần Mạnh Hùng, C.Ss.R
Vị Sáng Lập

MỤC ĐÍCH CỦA OFEC
  Nhằm điều hành Quỹ từ thiện một cách hiệu qủa nhất

  Tổ chức gây quỹ trong các cộng đồng tại Úc Châu

  Cấp học bổng về giáo dục cho các học sinh nghèo tại Việt Nam

  Theo dõi và kiểm tra việc sử dụng quỹ học bổng cách hữu hiệu.

DONATE TO OFEC

Mail to: 
Treasurer
OFEC
PO Box 136
BURSWOOD 
WA 6100

Để biết thêm thông tin xin truy cập 
ở Website: www.ofec.org.au 
Email: info@ofec.org.au 

Điạ chỉ liên lạc:
15 Rowe Ave,
Rivervale, Western Australia, 6103
Điện thoại: (08) 9470 4922

“Giáo dục là chìa khóa then chốt nhằm khai sáng 
và mở cửa cho tương lai sau này.”

Trước khi Yến (xem hình ở trang đầu) nhận được 
học bổng từ Quỹ Tài Trợ Hải Ngoại về Giáo Dục 
cho Trẻ Em tại Việt Nam (OFEC), thì niềm ao ước 
tuổi thơ của em để trở thành một nhà giáo, vẫn chỉ 
vỏn vẹn là một giấc mơ.

Giấc mơ của Yến không giới hạn chỉ là nhằm cải 
tiến hoàn cảnh bất hạnh của chính mình, nhưng 
của tất cả các trẻ em trong làng của Yến, tọa lạc 
nơi miền xa xôi, nghèo túng ở Việt Nam, bằng cách 
em muốn trở về làng của mình với tư cách là một 
giáo viên đã được tốt nghiệp hẳn hoi và có đủ khả 
năng chuyên môn để dậy cho các em trong làng 
biết đọc và viết.

Học bổng của OFEC đã tạo điều kiện cho Yến có 
cơ hội tham gia những khóa học tại đại học Đà 
Nẵng và đã biến giấc mơ của Yến thành hiện thực. 
Em học rất tiến bộ, cho nên, chúng tôi kỳ vọng em 
sẽ hoàn tất việc học của mình và sẽ lãnh bằng tốt 
nghiệp Đại Học vào năm 2010.

Mỗi kỳ nghỉ hè Yến trở về làng của mình, tại đây 
Yến và các bạn khác cùng nhau hướng dẫn những 
lớp học nhằm dạy cho các trẻ em tại địa phương 
biết đọc và viết thông thạo tiếng Việt. Qúy vị có thể 
thấy hình của các em ở trang đầu.

Bằng cách hỗ trợ OFEC, quý vị cũng có thể mở 
rộng thêm cánh cửa, tạo cho các em có được một 
tương lai tươi sáng, nhất là các em học sinh không 
được may mắn. Điều này không chỉ riêng cho các 
em có được một cơ hội tốt đẹp để học tập mà còn 
nhằm xây dựng cộng đồng của các em.

Một Mẫu Mực tiêu Biểu cho thế 
hệ trẻ tương Lai tại Việt naM

Mr / Mrs / Ms / Dr Given Name    Surname 

Street address     

Suburb      State        Postcode

Tel (H)   Tel (W)   Email 

Please accept my donation  

  $50.00   $100.00   $200.00   Other    $ 

PLEASE MAKE CHEQUE PAYABLE TO OFEC 

YES! I am interested in supporting a 
needy student in Vietnam
The Cost is $500. Ausd. Per Year.


