
Thông báo số 4/2011 
 
Các bạn thân mến  
 
Đã hơn 35 năm, anh em chúng ta xa cách, nay chúng ta lại tìm được về với 
nhau. Tuy không gặp được tất cả các bạn, nhưng chúng ta cũng biết nhau qua 
nhiều dạng và cũng đã liên lạc được với nhau thường xuyên qua Taberd.org này.  
 
Với những bước chập chững trong các hoạt động đầu tiên của Quỹ Tương Trợ 
Taberd 76 (QTTT76), chắc chắn sẽ có nhiều khuyết điểm. Rất mong các bạn tạo 
điều kiện thuận lợi cho QTTT76 được hoạt động nhanh chóng và có được kết 
quả tốt hơn trong tương lai.  
 
Để đóng góp vào quỹ, tuỳ vào khu vực nơi định cư hay đang sinh sống làm việc, 
các bạn có thể gửi về cho thủ quỹ các khu vực sau :  
 
Thủ quỹ Hoa Kỳ: Hà Gia Hoà  

710 S. Flintridge Dr.  

Santa-Ana, Ca 92704 

E-mail : hoaha680@yahoo.com 

ĐT :  714-552-0080 

 
Thủ quỹ Canada: Nguyễn Quốc Bảo  

394 Lavérendrye  

Longueuil, Québec J4G 2S2  Canada 

E-Mail : quocbaonguyen76@yahoo.com 

ĐT : 450-646-2842 

 
Thủ quỹ Âu Châu: Nguyễn Ngô Hùng (Duval)  

13 Rue Des Saules  

93160 NoisyLeGrand, France 

E-Mail : nhduval@free.fr 

 
Thủ quỹ Á Châu: Nguyễn Quốc Huy 

Huy Nguyen 

77/182 Koolpuntville 9 

Moo 8, T. Banwan 



HangDong Chiang Mai 50230 

Thailand 

Direct deposit xin liên lạc E-Mail nhuy13@gmail.com để biết thêm chi tiết. 

ĐT : 

 1 732 276 1567 (USA) 

 +66 085 723 9326 (THA)  

 
Vì là một quỹ chung nên các bạn cũng có thể gởi cho bất kỳ thủ quỹ nào tiện 
nhất cho bạn. 
 
Năm 2010 đã qua. Quỹ Tương Trợ Taberd 76 xin gởi đến các bạn bản sơ kết tồn 
quỹ tính cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2010. 
 
Hy vọng rằng trong năm 2011, QTTT76 sẽ có thể đóng góp tích cực hơn trong 
những mục tiêu đã được đề ra trong Bản Điều Lệ. 
 
Chúc các bạn nhiều sức khoẻ. 
 
Hà Gia Hoà 
Trưởng Ban Điều Hành QTTT76 (2010-2011) 
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