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THƯ CÁM ƠN 
 

Kính thưa Toàn thể Quý Phụ Huynh và Thầy Cô giáo, 
 
Sau một thời gian dài chuẩn bị, Dạ tiệc gây quỹ của Trường Việt Ngữ Văn Lang lần thứ I đã diễn ra vào tối 
thứ Bảy, ngày 20 tháng 5 vừa qua tại nhà hàng Joyale, thành phố Seattle. Đã có hơn 400 quan khách đến 
tham dự và đóng góp cho sự thành công ngoài mong đợi của đêm tiệc.  
 
Ban Tổ Chức dạ tiệc xin gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc đến tất cả các vị khách quý, các nhà tài trợ, 
quý thầy cô giáo, ban văn nghệ, và nhất là quý vị Phụ huynh học sinh của Trường Việt Ngữ Văn Lang. Ban 
Tổ chức cũng xin tri ân sự ủng hộ của Đại diện Trường Việt Ngữ Lạc Hồng, Thái Bình Video, Ban Tiếp Tân, 
Cảnh sát Thành phố Seattle, các ca sĩ khách mời, ban nhạc Blackstone, và nhà hàng Joyale. Sự tham gia 
đông đảo của Quý vị đã khiến cho dạ tiệc trở thành một đêm hội ấm cúng, sôi động, và ngập tràn niềm vui. 
 
Mặc dù đã rất cố gắng trong việc chuẩn bị, tổ chức và đón tiếp, nhưng là lần đầu tiên, chưa có kinh 
nghiệm, chắc chắn Ban Tổ chức không tránh khỏi những thiếu sót, sơ suất. Vì mục đích trên hết là để kết 
nối thế hệ tương lai với quê hương đất nước cũng như duy trì tinh hoa của văn hóa Việt nam, chúng tôi rất 
mong nhận được sự cảm thông và chia sẽ của tất cả quý vị. Xin quý vị rộng lòng tha thứ. 
 
Nhân đây, chúng tôi cũng xin thông báo chi tiết kết quả tài chính của đêm gây quỹ như sau: 
Tổng thu (tài trợ, bán vé, đấu giá, xổ số,..)     $35,331.00 
Tổng chi (nhà hàng, âm nhạc, giỏ quà, giải thưởng xổ số,..) $15,318.31 
Số tiền nộp vào ngân quỹ nhà trường:    $ 20,012.69  

(Hai mươi ngàn mười hai đô-la sáu mươi chín cents) 
 
Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng liên lạc Anh Nguyễn Cao Quyền (206-853-5728) hoặc cô Huỳnh Châu 
(206-407-6028) để biết thêm chi tiết. 
 
Một lần nữa, Ban Tổ chức xin chân thành cám ơn  tất cả quý vị. Chúc quý vị và gia đình thật nhiều sức 
khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong cuộc sống. 
  
Trân trọng kính chào 
 
Ban Tổ Chức Gây Quỹ   
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