Xin Quỹ Học Bổng Petrus Ký
Kính thưa Thầy Cô và cộng đồng Petrus Ký,
Năm nay đánh dấu năm làm việc đầu tiên của hội Petrus Ký Foundation (PKF). Nhân dịp này, chúng em xin
chân thành cảm ơn quí thầy cô và các huynh trưởngTrường Petrus Trương Vinh Ký, đã khuyến khích về sự
thành lập Petrus Ký Foundation.
Đầu thơ, chúng em muốn chia sẻ những tâm tình và một vài kinh nghiệm với quí Thầy cô và các anh em Petrus
Ký.
Bắt đầu vào năm 2008 theo truyền thống:
Khổng Mạnh Cương Thường Tu Khắc Cốt
Âu Tây Khoa Học Yếu Minh Tâm

Chúng em hop lại trong một tình thần Petrus Ký và thành lập Petrus Ký Foundation. Và cuối năm 2010, PKF đả
hoàn tất thủ tục đăng ký là một tổ chức bất vụ lợi tại tiểu bang California, Mỹ Quốc.
Thời gian vừa qua, PKF đón nhận nhiều ý kiến đóng góp quý báu của quí Thầy Cô, của bạn hữu về những
chương trình hoạt động tương lai của PKF. Nhưng trong hoàn cảnh hạn hẹp, khó khăn bước đầu của một tổ
chức mới thành lập, trong năm đầu tiên, PKF sẽ tập trung mọi nổ lực vào chưong trình “Học Bổng Petrus Ký.
Chương trình Học Bổng Petrus Ký dành riêng cho sinh viên đang chuẩn bị theo học năm thứ nhất ở các trường
đại học tại VN. Chương trình sẽ hỗ trợ tài chính cho những ứng viên có thành tích xuât sắc về học vấn, hiếu học
nhưng gặp hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Chương trình cũng dành ưu tiên cho những sinh viên nghèo khuyết
tật. Với giá trị 3 triệu đồng VN, tương đương $150 USD cho mỗi học bổng, chương trình “Học Bổng Petrus
Ký” hy vọng sẽ đóng góp một phần học phí cho các em, để các em có thể tiếp tục theo đuổi việc học hành. Các
em sẽ có thêm cơ hội thành tựu để sau này có thể giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Hai thế kỹ trước, nếu không có một Đức Cha, giàu lòng bác ái, đưa tay nâng đở và tạo điều kiện học hành cho
cậu bé Trương Vĩnh Ký, thì chắc nước Việt chúng ta sẽ không có một một nhà bác học uyên bác Petrus Ký sau
này.
Hôm nay, PKF xin tiếp tục sứ mạng cao cả đó. Học bổng PETRUS KÝ, tuy bé nhỏ về giá trị vật chất, nhưng
sẽ là tặng phẩm tinh thần, khích lệ thành tựu cho những Petrus Ký tương lai của đất nước.
PKF tha thiết kêu gọi sự hỗ trợ tài chính và thời gian cuả cộng đồng Petrus Ký hải ngoại và quốc nôị, để giúp
cho chương trình hoạt động tiến triển tốt đẹp.
Lê Xuân Vinh (Khóa 70)
Đại diện cho Petrus Ký Foundation
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Phiếu Yểm Trợ cho Học Bổng Petrus Ký
________________________________________________________________________________________
Yểm trợ bằng ngân phiếu xin điền các chi tiết đính kèm:
Tên họ: ________________________________________________________
Địa chỉ: _______________________________________________________________________________
Điện Thoại: ______________________

Email: ________________________________

Tôi muốn yểm trợ số tiền _______________ USD cho học bổng Petrus Ký
Tôi yểm trợ một (1) học bổng Petrus Ký cho PFK (tương đương $150 USD)
Tôi yểm trợ hai (2) học bổng PetrusKý cho PKF (tương đương $300 USD)
và gởi thơ về địa chỉ sau đây:
Petrus Ký Foundation
2262 Trade Zone Blvd
San Jose, Ca 95111
________________________________________________________________________________________

Yểm trợ bằng eCheck, PayPal, hoặc thẻ tín dụng:
Xin vào trang Web: http://www.petruskyfoundation.org/donation
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