
 

 

 

 

 
 

Thông tin về cuộc Đi Bộ Cho Trẻ Thơ Việt Nam 2018 
     

Ngày:                            Chu ̉ Nhâ ̣t  nga ̀y 22 Tháng Tư  Năm 2018   
Địa điểm:  Footscray Park, Melway Map 42 D2    
Thời gian:  10g sáng–3g chiều 
Chi phí: 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 các dự án phẫu thuật chỉnh hình của nhóm Góp Một Bàn Tay) 

 
Chương trình:  10:00am-11:00am Đăng ký, giới thiệu và khởi động  

11:00am-1:30pm Đi bộ (khoảng 10kms toàn mạch). 
2:00pm-3:00pm  Công bố giải thưởng, giải trí và ăn trưa 
 

Mẫu đơn đăng ký: Tải thông tin từ www.handsforhope.org.au , hoặc 
Liên lạc:  Email: h4h@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 1176 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. 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 tại  www.handsforhope.org.au   
   

Giving a chance. Making a difference.

PO Box 809 , Sunsh ine MDC Victor ia  3020

h4h@handsforhope .or g .au |  www.hands forhope .or g .au

Reg No. A0040881V |  ABN 91 335 465 427


