Walk-a-thon (WAT) 2014 – Event Information
Date:
Venue:
Time:
Cost:

Saturday 05 April 2014
Footscray Park, Melway Map 42 D2
9:00am-3pm
Free to join. Participants receive free T-shirt, water bottle, BBQ lunch
& certificate. (Any amount the participant can raise or donate goes towards Hands For Hope
(H4H) Corrective Surgery Project)

Program:

9:00am-10:00am
10:00am-12:30pm
1:00pm-3:00pm

Registration form
Contact:

Can be downloaded from www.handsforhope.org.au OR
Hang Bui Email: fundraising@handsforhope.org.au

Registration, introduction & warm-up
Walking (approx 10kms full circuit).
Awards presentation, games, entertainment and lunch

Objective of WAT
This walk-a-thon is an annual fundraising event organised by H4H. It has been a tradition since 2003. All proceeds from this
fundraising event are allocated to H4H Corrective Surgery Program.
Every step we take on this walk and every dollar we raise, will help a child in Vietnam to discover the possibilities of walking,
moving about on their own, and overcoming the disabilities most of them have known since birth.
Hands for Hope aims to complete 100 surgery cases annually at the cost of $300/case.
H4H Corrective Surgery Program
Aim: To assist poor children in remote parts of Vietnam, who are living with physical disabilities which take away their selfreliance and prevent them from being able to fully participate in the community around them. The program coordinates and
funds the necessary surgery and rehabilitation required to correct or alleviate their disabilities.
To date H4H has completed over 1,350 surgery cases.
Participating in H4H Walk-a-thon
1. Obtain the H4H 2014 WAT registration form and complete your personal details.
2. Use the form to show family/friends/colleagues/neighbors to get sponsor for your walk. Participant should collect the
money to save following up afterwards.
If someone sponsoring you requires a receipt from H4H, please ensure you obtain their full name, postal address, contact phone
number and amount donated.
3. On the WAT day, bring the completed registration form together with the money.
About Hands for Hope
Hands for Hope (H4H) is a registered non-profit charity organisation in Australia. Our aim is to provide direct support to
disadvantaged children in Vietnam. H4H has projects throughout many remote regions of Vietnam. The key areas of assistance
include education sponsorships, corrective surgeries, school construction and repairs, and social welfare. All H4H members are
volunteers and our projects are directly managed by these dedicated members. Hand for Hope relies on the generous public
donations and proceeds from our fundraising events to continue carrying out our project activities.
For more information, please visit www.handsforhope.org.au | FB: www.facebook.com/HandsForHopeInc
Reg. No A0040881V | Permit No 11607.

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI
CUỘC ĐI BỘ CHO TRẺ KHUYẾT TẬT VIỆT NAM 2014
Ngày:
Địa điểm:
Thời gian:
Chi phí:

Thứ Bảy Ngày 5 Tháng Tư Năm 2014
Footscray Park, Melway Map 42 D2
9g sáng–3g chiều
Miễn phí. Người tham gia được nhận T-shirt, chai nước, ăn trưa BBQ và giấy chứng nhận miễn phí.
(Tất cả số tiền người tham gia đóng góp hoặc thu được sẽ được sử dụng trực tiếp cho dự án phẫu
thuật chỉnh hình của nhóm Góp Một Bàn Tay (H4H)

Chương trình:

9:00am-10:00am - Đăng ký, giới thiệu và khởi động
10:00am-12:30pm - Đi bộ (khoảng 10kms toàn mạch).
1:00pm-3:00pm - Công bố giải thưởng, giải trí và ăn trưa

Mẫu đơn đăng ký:
Liên hệ:

Có thể được tải về từ www.handsforhope.org.au
Hang Bui Email: fundraising@handsforhope.org.au

Mục tiêu của cuộc đi bộ
Cuộc đi bộ này là một sự kiện gây quỹ hàng năm được tổ chức bởi H4H. Nó là một truyền thống từ năm 2003. Tất cả số tiền
thu được từ cuộc đi bộ sẽ chi cho Chương trình Phẫu thuật chỉnh hình của H4H. Mỗi bước đi và mỗi đô la bạn quyên được sẽ
giúp trẻ em khuyết tật Việt Nam khám phá những khả năng đi bộ, di động, và khắc phục các khuyết tật mà hầu hết trong số các
em đã được biết đến kể từ khi sinh. H4H có mục tiêu hoàn thành 100 ca phẫu thuật hàng năm với chi phí là $300/ 1 ca.
Chương trình phẫu thuật chỉnh hình của H4H
Mục đích: Để giúp trẻ em nghèo tại vùng xa xôi của Việt Nam bị khuyết tật vận động mất đi sự độc lập và ngăn cản các em
hoà nhập cộng đồng. Chương trình phối hợp và tài trợ cho ca phẫu thuật cần thiết và phục hồi chức năng để sửa chữa hoặc làm
giảm bớt khuyết tật của các em. Hiện nay H4H đã hoàn thành hơn 1,350 ca phẫu thuật.
Tham gia cuộc đi bộ Cho Trẻ Thơ Việt Nam.
1. Lấy mẫu đơn đăng ký đi bộ và hoàn thành chi tiết cá nhân của bạn.
2. Sử dụng mẫu đơn đăng ký để gia đình / bạn bè / đồng nghiệp / hàng xóm tài trợ cho cuộc đi bộ của bạn. Người tham gia nên
thu tiền trước để tránh phải liên hệ với người bảo trợ sau đó.
Nếu ai đó bảo trợ cho bạn yêu cầu biên lai từ H4H, hãy đảm bảo bạn có đầy đủ tên của họ, địa chỉ, số điện thoại liên lạc và số
tiền quyên góp.
3. Vào ngày đi bộ, mang theo mẫu đăng ký hoàn chỉnh cùng với số tiền bạn đã quyên góp
Về nhóm Góp Một Bàn Tay
Nhóm Góp Một Bàn Tay (H4H) là một tổ chức phi lợi nhuận từ thiện được đăng ký tại Úc. Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ
trực tiếp cho trẻ em kém may mắn ở Việt Nam. H4H có các dự án trong nhiều vùng xa của Việt Nam. Các lĩnh vực hỗ trợ
chính bao gồm tài trợ giáo dục và phẫu thuật chỉnh hình. Tất cả thành viên H4H là tình nguyện viên và các dự án của chúng
tôi được trực tiếp quản lý bởi các thành viên tình nguyện. Nhóm H4H dựa vào các khoản đóng góp hào phóng và tiền thu được
từ các sự kiện gây quỹ để tiếp tục thực hiện các hoạt động dự án. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang nhà
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