Thân gửi Quý Bạn Hiền:

[vừa cho cá nhân LND, vừa cho VTF]: 3 tuần lễ tứ
xứ New Orleans/Louisiana, rồi California; với cái máy laptop bị
vỡ trong chuyến bay, nên lên mạng và layout rất khó [mượn máy
khác nhau của con/cháu ở 2 tiểu bang...].
Thật là khó khăn

Tin Vui Trước:
1. Đã submit VIET SPACE: WAR, DISASTERS & ASYLUM cho in và phổ biến
qua Kindle/Amazon...đang review 72 tiếng đồng hồ; chắc October 21, 2019
sẽ "life"/available trên Amazom; Sách bán/mua bất cứ ở đâu trên thế giới với giá
18 USD hoặc tương đương [16 EURO tại Pháp/UK/Germany // mua thẳng/direct
order locally+shipping fee].
Second choice: Độc giả mua qua VTF [See infra Goodwill Checks] được miễn cước
phí bưu điện.
2. VIET SPACE: WAR, DISASTERS & ASYLUM cũng xuất bản trên Kindle online với
giá 5 USD...
Tin Khẩn [dù khó khăn]:
1. Laptop bị vỡ [damaged] dọc đường bay sang NOLA & California; hard drive
completely corrupted; phải kiếm hồ sơ cũ/một số saved trong USB/memory stick. Nếu
đem professional data recovery hoàn toàn hard drive tốn kém cả ngàn Mỹ Kim [đành
phải bỏ]. Nhưng phải mua một laptop cỡ nhỏ/tốt/dễ di chuyển [VTF quá nhiều
documents to handle/save] cũng cả hơn một ngàn Mỹ Kim.
2. Trong năm 2018, VTF đã [a] trả website maintenance 800 USD; [b] Scholarships
cho học sinh VN hơn 4,000 USD; [c] social support các gia đình tranh đấu trong
nước (Pro Freedom/Civil Society); sinh hoạt văn học hải ngoại, v.v

khoảng 2,200 USD; totaling 8,000 USD [đa số do VTF
members/mécènes/supporters & DaHa Foundation (gia đình
LND/PTH) đóng góp].
3. RIÊNG năm 2019, ngoài việc mua lại laptop, VTF phải chi [A]

website
maintenance & upgrade fees 1,000 USD; [B] In 6 ấn phẩm
5,000 USD sẽ tiếp tục phân phối tới tay HDQT, mạnh thường
quân & độc giả trợ giúp. [C] riêng ấn phảm/serial anthology đa
ngự Anh/Pháp/Đức VIET SPACE [xuất bản October 21, 2019

trên Amazon & Kindle online] sẽ phân phối rộng rãi (biếu
tặng/chia sẻ trí tuệ) tới quý tác giả cộng sự/mạnh thường quân;
THẾ HỆ VIỆT TRẺ & giới phụ huynh hợp lực, hào phóng.
CONCLUSION:
Mong quý BoD members đóng góp Administration fees 2019 [120 USD or converted
money].
Mong Quý Vị VTF supporters/mạnh thường quân tiếp tục trợ giúp.
GOODWILL CHECKS (Friendly Support/Mécène)
Personal Checks/Chi phiếu xin ghi/gửi:
1. Amount/Tùy hỷ; USD/CAND/EURO/AUD... accepted.
2. Order of/Payable to/ VIET THUC FOUNDATION;
3. Mail to:
Viet Thuc Foundation
3111 Cranleigh Ct
Fairfax, VA 22031
USA
Vô cùng đa tạ.
Thân kính,
Lưu Nguyễn Đạt
VIET THUC FOUNDATION

