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UNIVERSAL ANGELS NETWORK 

Hội Phổ Thiện 
 

8500 Shoal Creek Blvd, Bldg 4, Ste # 106 Austin, TX 78757 

 

Ngày 7 tháng 4 năm 2019 

 

Kính gửi 

  

- Các Thầy Cô Giáo, Phụ Huynh và Các Em Học Sinh Việt Ngữ Chùa Linh Sơn 

- Gia Đình Phật Tử ((GĐPT) Chùa Linh Sơn  

- Sakya Care Foundation 

- Universal Angel Network (UAN) 

 

Hội Phổ Thiện (UAN) với sự hợp tác của Ban Việt ngữ và Chương trình Phật tử Chùa Linh Sơn 

trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các tình nguyện viên, và đặc biệt là các 

em học sinh đã nhiệt tình tham gia buổi lễ tổng kết gây quĩ Angel Bank” vào ngày 24/2/2019.  

 

Trong buổi tổng kết này các em học sinh đã có cơ hội đóng góp những đồng xu mà tự tay các em 

đã thu lượm được từ đầu năm học vào Quĩ Angels Bank Khổng lồ (Giant Angels Bank) của 

UAN và nghe Bác sỹ Kỳ Nguyễn chia sẻ về các dự án thiện nguyện liên quan đến y tế cộng đồng 

mà hội Sakya Care Foundation do Bác sỹ Kỳ Nguyễn đại diện đã và đang tích cực thực hiện. Kết 

quả của buổi tổng kết là các em học sinh đã quyên góp được $1,000. Chủ tịch UAN, bà Ann 

Huỳnh, đã chuyển số tiền $1,000 này bằng check tới Bà Hội trưởng Sakya Care Foundation, bà 

Jowan Do, và Bác sỹ Kỳ Nguyễn vào ngày 7 tháng 4 năm 2019 để hỗ trợ các dự án y tế sắp tới 

của hội Sakya Care Foundation nhằm giúp đỡ người nghèo ở Mỹ và các nước khác trên thế giới. 

 

UAN, Ban Việt ngữ, và Chương trình Phật tử Chùa Linh Sơn một lần nữa cảm ơn các thầy cô 

giáo, các phụ huynh, các tình nguyện viên, và các em học sinh đã giúp chương trình Angels-In-

Training 2019 tại Chùa Linh Sơn thành công rực rỡ. Kèm theo thư là một số hình ảnh về buổi 

tổng kết và trao tiền đóng góp của các em học sinh tới hội Sakya Care Foundation. 

 

Trước khi chương trình Việt ngữ kết thúc ngày 5/5/2019, UAN sẽ đặt một hộp Angel Bank tại 

sảnh trường học từ 21/4 đến 5/5 để các em học sinh có thể tiếp tục đóng góp số tiền xu mà các 

em thu lượm được trước khi nghỉ hè. 

 

Một lần nữa UAN xin cảm ơn sự quan tâm, động viên, và hỗ trợ của các thầy cô giáo và phụ 

huynh để các em học sinh tiếp tục thực hành việc nuôi dưỡng tấm lòng hướng thiện của mình. 

 

Trân trọng kính thư, 

 

Ha Phan, Ph.D. 

Giáo viên Việt ngữ Chùa Linh Sơn 

Giám đốc Giáo dục, UAN 
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Hình ảnh về buổi tổng kết và trao tiền đóng góp của các em học sinh tới Sakya Care Foundation  


