Chương trình Gây Quỹ ủng hộ cho bệnh viện Fairfield mua thêm máy móc thiết bị được tổ chức
vào tối thứ sáu ngày 11/ 3/ 2016 tại nhà hàng Crystal Palace, Canley Heights với sự tham dự của
hơn 800 người, bao gồm thành viên của cộng đồng người Việt cư ngụ trong vùng Tây Nam
Sydney, giới truyền thông Việt Nam, các quan khách Úc, ban tổ chức và các thiện nguyện viên.
Đặc biệt là sự tham dự của Ban Quản Trị bệnh viện và các nhân viên cùng gia đình lên đến 140
người.
Đây là một chương trình đã được chuẩn bị từ tháng 9/ 2015 với ban tổ chức gồm nhân viên Y tế,
Xã hội, đại diện sinh viên học sinh, đại diện của bệnh viện Fairfield. Ban tổ chức gồm có:








Hiền Lê: Trưởng Ban Tổ Chức;
Trang Đỗ: Trưởng Ban Văn Nghệ,
Hoàng Diệp: Trưởng Ban Tài chánh cùng với Lan Phương và Mai Dương;
Thảo Đỗ: Trưởng Ban Tiếp Tân và Julie Phạm (đại diện cho giới sinh viên),
Khoa Nguyễn và Sơn Nguyễn phụ trách phần hình ảnh và quay phim.
Đặc biệt là bác sĩ Trần Thị Xuyên trong vùng Cabramatta được mời làm việc chung với
Ban Tổ Chức.
Đại diện phía bệnh viện Fairfield gồm có Robyn El- Khair, bác sĩ Harry Đoàn và Giám đốc
bệnh viện Fairfield - ông Arnold Tammekand.

Chương trình gây quỹ này được hình thành do đề nghị của một số thành viên trong cộng đồng
người Việt, sau chuyến tham quan bệnh viện Fairfield, trong Tuần Lễ Y Tế Đa Văn Hóa
(Multicultural Health Week) vào tháng 9 năm 2015. Sau khi hội ý với các nhân viên người Việt
trong các lãnh vực Y tế, Xã hội, và một bác sĩ địa phương, Ban Tổ Chức đã được hình thành và
làm việc tích cực để chuẩn bị cho ngày gây quỹ 11/3/ 2016.
Chương trình này được sự bảo trợ của hãng xe Mercedes Benz vùng Warwick Farm với các giải
thưởng trên $5,000 và $1,000 tiền mặt; luật sư đoàn Gajic vùng Cabramatta cũng đã bảo trợ
chương trình lên đến $5,500. Ngoài ra chương trình còn nhận được $5000 bảo trợ của tiệm thuốc
tây Riverwood Family Chemist – MyFamily Chemist. Nhờ tài ngoại giao khéo léo của bác sĩ
Xuyên, nhà in Bamboo Printing đã in miễn phí vé, Anh Tuấn Linh tặng banner, đồng thời một số
bác sĩ địa phương đã đến tham dự và mở rộng lòng hảo tâm đóng góp tiền biếu tặng (donation)
cho buổi gây quỹ này. Ngoài ra anh Quang Lê đã giúp phần chụp hình, anh Hoàng Thắng giúp
quay phim, báo Văn Nghệ đã đăng poster, SBS đã thông tin…
Ban tiếp tân gồm có các em sinh viên và các nhân viên thiện nguyện trong những chiếc áo dài
duyên dáng Việt Nam, dưới sự điều động của Thảo Đỗ, đã làm việc liên tục để chào đón và đưa
quan khách đến các bàn ngồi. Sau đó các nhân viên thiện nguyện này đã giúp những công việc
như bán các vé số, nhận các bao thư tiền biếu tặng và giao cho ban tài chánh để kiểm và đưa
danh sách cho MC đọc.
Chương trình mở đầu là phần chào cờ Úc Việt, sau đó bác sĩ Xuyên, đại diện cho Ban Tổ Chức
ngỏ lời chào mừng quan khách và khai mạc. Kế đến là lời phát biểu của ông Giám Đốc bệnh viện
Fairfield để cám ơn Ban Tổ Chức. Bác sĩ trẻ Harry Đoàn, Giám Đốc khu cấp cứu bệnh viện
Fairfield, với lời phát biểu chân tình và rất có duyên bằng tiếng Việt của ông, đã tạo nên bầu không
khí vui vẻ cho buổi dạ tiệc và sự gần gũi với đồng hương tham dự, đồng thời ông cũng cám ơn
trưởng ban tổ chức- Hiền Lê; bác sĩ Xuyên và các thành viên trong Ban Tổ Chức đã tổ chức được
ngày gây quỹ này. Sau cùng là bài phát biểu của chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW tiến
sĩ Hà Cao Thắng.

Một chương trình văn nghệ thật đặc sắc với tài sắp xếp và điều hợp linh động của hai MC Joseph
Hiếu và Thuỳ Trang. Bài hát đầu tiên “We still Call Australia Home” đã nói lên được những suy
nghĩ của người Việt tỵ nạn tha hương; các màn múa thật dễ thương của các em học sinh có nhiều
em được sinh ra tại bệnh viện Fairfield; màn múa đuốc “ Thiên đường trong tim ta” thật hấp dẫn và
lôi cuốn với lời nhạc thật hay và êm dịu, cộng thêm tiết mục múa nón quai thao - áo tứ thân nhí
nhảnh và duyên dáng của các bạn trẻ. Chương trình còn có thêm các tiết mục đơn ca, song ca và
tốp ca của các ca sĩ quen thuộc của Sydney với những giọng ca ngọt ngào, trầm ấm như: Bích
Phương, Thanh Bình, Ngọc Minh, Phi Phi, Thanh Hương, Mỹ Linh, Quỳnh Xuân, Tuyết Trinh,
Phúc Hưng, Minh Thành, Vivian và anh Hoàng đã giúp cho sân khấu luôn vui và sống động
Phần xổ số cũng rất vui nhộn. Các giải thưởng gồm có ba giải thưởng lớn do Mercedes Benz tài
trợ, một Ipad do bệnh viện Fairfield, một nồi cơm điện, và kính mát trị giá khoảng $200 đô. Sau đó
là phần kết toán và thông báo về số tiền donation nhận được trong đêm. Ban Tài Chánh làm việc
không ngừng nghỉ để kiểm toán và cập nhật số tiền do các nhà hảo tâm tặng vào máy computer,
và lên danh sách các mạnh thường quân để MC công bố đến quí quan khách. Tổng kết sơ khởi
buổi gây quỹ số tiền đã lên đến $70,000. Đây là buổi gây quỹ thành công ngoài sức tưởng tượng,
vì lúc đầu Ban Tổ Chức chỉ mong ước gây quỹ được $50,000 nhằm giúp bệnh viện mua một cái
máy siêu âm cho khu sản khoa. Khi được trao tấm cheque $70,000, Giám đốc bệnh viện Fairfield,
Ông Arnold Tammekand, đã rất xúc động và cảm kích lòng quảng đại cùng sự đóng góp nhiệt
tình của cộng đồng người Việt chúng ta. Cuối cùng sau khi tổng kết toàn bộ các chi thu của buổi
gây quỹ thì ban tài chánh đã cho biết là số tiền thu được đã lên trên $80,000. (Chi tiết về chi thu
sẽ được anh Thủ Quỹ tường trình trong bảng báo cáo tài chánh đính kèm)
Những người tham dự cho biết họ rất vui được tham dự một đêm gây quỹ ấm cúng, thưởng thức
một chương trình văn nghệ thật thú vị, những món ăn ngon, và nhất là được tận mắt chứng kiến
sự hưởng ứng, đóng góp một cách tích cực cho buổi gây quỹ rất ý nghĩa này. Trước ngày gây quỹ
một tháng, vé đã bán hết sạch, nhưng vẫn còn rất nhiều cú điện thoại gọi vào để lấy vé, ngay cả
đêm gây quỹ, có khoảng 10 người còn đến và muốn mua vé tại cửa, nhưng Ban Tổ Chức đành
phải xin lỗi vì số vé có giới hạn và xin hẹn lại vào những lần gây quỹ trong tương lai.
Ban Tổ Chức mặc dầu rất mệt mỏi để lo mọi thứ cho chu toàn, thậm chí các vị này còn không
được ngồi để thưởng thức các món ăn ngon vì công việc rất bề bộn, nhưng ai cũng rất vui và
quên hết cả mỏi mệt vì những thành quả ngoài sức tưởng tượng đã đạt được. Phản ảnh từ khách
tham dự, đa số nói rằng đây là ‘Best Ever Fundraiser’, họ rất vui lòng để đóng góp, và cho đây là
buổi gây quỹ được tổ chức chu đáo, thật vui và có ý nghĩa để cho thấy cộng đồng người Việt tại
Sydney, đặc biệt là vùng Tây Nam Sydney nói riêng, đã không quên câu nói “Uống Nước Nhớ
Nguồn” mà từ ngàn xưa ông bà ta đã dạy, đã luôn có ý nghĩ đóng góp phần nào đó cho xứ sở đã
rộng tay cưu mang cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta trên bốn mươi năm qua.
Bệnh viện Fairfield là nơi đã săn sóc và điều trị rất nhiều bệnh nhân Việt Nam. Để tỏ lòng biết ơn
sâu xa và với sự nhiệt tình hưởng ứng của cộng đồng người Viêt, hy vọng chúng ta sẽ thực hiện
được nhiều buổi gây quỹ trong tương lai, để giúp bệnh viện có thêm các máy móc thiết bị tối tân
nhằm phục vụ cộng đồng địa phương được tốt hơn và để cho câu châm ngôn “Ăn Trái Nhớ Kẻ
Trồng Cây” luôn ngời sáng trong tâm người Việt lưu vong chúng ta.
Sau cùng Ban Tổ Chức xin chân thành cám ơn tất cả các quan khách Úc Việt, các nhà bảo trợ,
giới truyền thông, cộng đồng người Việt đã đến tham dự và tích cực đóng góp. Cũng xin cám ơn
đặc biệt đến chị Phượng Mai đã tặng 200 cành hoa hồng, nhà hàng Crystal Palace, ban nhạc
Little Finger, các em học sinh của Liên Trường Văn Hoá Việt Ngữ - Sydney chi nhánh Canley
Vale, các em và gia đình cũng như các thầy cô của trường cũng đã đóng góp một số hiện kim cho
buổi gây quỹ; các ca sĩ và các diễn viên đến giúp vui, cùng ban quay phim (anh Hòang Thắng),
chụp hình (anh Quang Lê va Anh Khoa), anh Sơn và anh Hiển giúp về phần art work, nhà in
Bamboo Printing & anh Tuấn Linh, cùng các thiện nguyện viên và tất cả những vị hảo tâm đã trực

tiếp hay gián tiếp giúp đỡ cho chương trình gây quỹ này được thành công tốt đẹp. Đặc biệt là chị
Diệu Tâm và Như Hoa đã khuyến khích và tạo động lực để có buổi gây quỹ này.
Lần đầu tiên tổ chức một buổi gây quỹ với số người tham dự đông đảo như vậy, chắc chắn sẽ có
rất nhiều thiếu sót. Ban tổ chức chân thành cáo lỗi và rất mong được sự thông cảm của quí vị.







Tiền Thu:
* Vé bán:
* Donation: (bao gồm tiền bán hoa hồng và vé số)

34,590
72,901

Tổng số tiền thu:

$107,491

Tổng số chi phí:

23,800
850
200
176
50
47
15
$25,141

Tiền chi:
* Nhà hàng
* Ban Nhạc
* Quà cho các em múa
* Vertical Banner
* Dây điện nối projector
* Vé số
* Bank cheque
Tổng số tiền gây quỹ thu được: $82,350

MC Thuy Trang & Joseph Hieu

GM Arnold Tammekand & Dr Harry Doan

Bs Trần Thị Xuyên đại diện BTC đọc diễn văn khai mạc buổi tiệc

Thành phần BTC và vợ chồng ông Dân Biểu MP Chris Hayes

Dr Harry Doan

Quan Khach

Tổng số số tiền thu được ($82.350) được Trưởng Ban tổ chức- Hiền Lê đại diện các mạnh thuờng quân &
BTC trao tận tay ông Giám đốc bệnh viện Fairfield tại nhà hàng Bạch Đằng ngày23/3/2016

