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We are living in a very challenging and unique time 
in history as we are fighting the pandemic Covid-19 
that has enormously impacted our lives economically, 
politically, academically, and religiously.
Thanks to God, most of our blind students in Vietnam 
have returned to school and have tried to come back to 
a normal studying schedule. They are happy to meet 
their friends and teachers and Sisters. Some students 
are eager for coming back to their schools while they 
are stuck in the floods in their home villages.
In the twenty years since its establishment, this is the 
first time the Foundation has had to cancel all fund-
raising activities. Like many other charitable organiza-
tions and businesses, BVCF’s mission is facing serious 
financial problems to be able to maintain the service 
programs for blind children. Thanks to the Sisters and 
teachers who sacrifice tremendously in these days to 
open their homes and schools to welcome back the 
blind students. On behalf of the Foundation, I express 
our profound gratitude to our donors who were still 
able to send us their donations through mail and on-
line. We strive to maximize our donation dollars while 
minimizing our expenses. The most cost-efficient way 
for us to receive a donation is via check to our mailing 
address, eliminating the fees we must pay to accept 
credit card donations online. Please forward all cor-
respondence and monetary donations to: BVCF, P.O. 
Box 27036, San Francisco, CA 94127. Or you may 
donate to BVCF via online giving: www.bvcf.net/
donate. Your donation is tax-deductible to the fullest 
extent of the law.
At a time when we are all experiencing obstacles, 
generosity is what brings people together. Generosity 
gives everyone the power to make a positive change 
in others’ lives and is a fundamental value everyone 
can act on. BVCF needs your support to ensure we can 
continue our mission of providing education and ca-
reer training for our visually impaired students. Every 
donor will have had a hand in making a brighter future 
for these special children.
Thank you for your continued support to the Blind 
Vietnamese Children Foundation. The community will 
forever be grateful for everything you have done and 
given. May God bless you!
Sincerely,

Rev. Thuan V Hoang
President

Chúng ta đang sống trong một thời điểm rất khó khăn 
khi phải chống chọi với nạn dịch Covid-19 đang ảnh 
hưởng trầm trọng đến đời sống của mọi người trong mọi 
mặt kinh tế, chính trị, giáo dục và tôn giáo.
Tạ ơn Chúa, phấn lớn học sinh khiếm thị của chúng ta 
quê nhà đã được trở về mái trường và đang cố gắng trở 
lại đời sống bình thường. Học sinh vui mừng khi được 
gặp lại bạn bè, thầy cô và các Nữ Tu. Một số em còn bị 
mắc kẹt nạn lũ lụt ở làng quê đang hao hức mong mỏi 
được trở về mái trường.
Hai mươi năm kể từ ngày thành lập, năm nay lần đầu 
tiên Hội phải hủy bỏ mọi sinh hoạt gây quỹ. Giống như 
những hội từ thiện bác ái và tổ chức thương mãi khác, 
sứ mạng của Hội BVCF cũng đang phải trực diện với 
những khó khăn tài chánh để duy trì các chương trình 
nuôi dạy trẻ mù lòa. Ngàn lần cảm tạ các Nữ Tu và các 
thầy cô đang phải cố gắng hy sinh rất nhiều để đón nhận 
các học sinh trở lại mái trường. Thay mặt cho Hội, tôi 
cũng xin được gởi đến quý vị ân nhân lời cảm ơn chân 
thành đã và đang tiếp tục gởi những tấm check giúp đỡ 
đến Hội qua thư từ hoặc qua mạng điện toán. Hội đang 
cố gắng tiết kiệm mọi chi phí điều hành để tận dụng tài 
chánh cho tất cả chương trình khiếm thị ở quê nhà. Cách 
giảm thiểu phí tổn tốt nhất là quý vị gởi check về cho 
Hội. Cách này sẽ tránh được lệ phí phải trả khi dùng các 
thẻ tín dụng trên mạng. Trên check xin đề trả cho BVCF 
và gởi về địa chị hộp thơ của Hội: P.O. Box 27036, San 
Francisco, CA 94134. Hoặc nếu quý ân muốn dùng thẻ 
tín dụng thì vào mạng: www.bvcf.net/donate. Quà tặng 
bác ái của quý vị sẽ được khấu trừ tối đa trong việc khai 
thuế lợi tức hằng năm theo luật định.
Trong khi chúng ta đang trải nghiệm những khó khăn, 
thì lòng quảng đại đem chúng ta lại gần với nhau. Lòng 
quảng đại cho chúng ta sức mạnh để thay đổi đời sống 
của người khác và là giá trị căn bản cho mọi người thực 
hiện. BVCF rất cần sự giúp đỡ của bạn để Hội có thể tiếp 
tục sứ mạng giáo dục và huấn nghệ cho các trẻ mù lòa. 
Mỗi một ân nhân sẽ là một bàn tay nối dài đem lại cho 
những trẻ em đặc biệt này một tương lai tươi sáng hơn.
Xin chân thành cảm tạ mọi sự giúp đỡ của quý ân nhân 
cho Hội Trẻ Khiếm Thị Việt Nam. Gia đình trẻ khiếm 
thị sẽ luôn nhớ ơn mọi sự giúp đỡ của bạn. Nguyện xin 
Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý bạn!



Revenue 
Contributions General Donation $555,538

Combined Fed Campaign $18,756
Other Interest Income $384

Brokerage - Interest & Div $14,959
TOTAL: $589,638

Expenditures
Operations Bank Charges $821.00

Audit Fee $5,792.00
Fundraising Expenses $1,853.88
Investment Fees $150.00
Legal & Professional Fee $2,523.10
Office Exp. $482.83
Postage $330.00
Publicity & Promotions $1,099.00
Taxes & Licenses $527.10
Web Page Services $90.87

Total: $13,670

Program Grants $438,379.24 $438,379
TOTAL: $452,049

Available Funds 2019/2020 Carry-over 2020/2021: $137,589

Financial Report
April 1, 2019 - March 31, 2020

 Total Operational Costs: 1.5%
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April 1, 2019-March 31, 2020

No. Beneficiaries Amount
1 Anh Sang Assistant Center for the Blind 10,000
2 Bung Sang Home - Board & Room 42,221
3 Da-lat Home - Board & Room 103,950
4 Huong Phuong Disabled Children Vincente - Medicine 8,700
5 Suoi Mo Home - Board & Room 17,000
6 Tam Hai Center - Award Program 5,000
7 Tam Hai Center - Braille Printer & Parts 19,262
8 Tam Hai Center - Board & Room 115,000
9 Thi Nghe Home - Board & Room 26,274

10 Thien An Home - Board & Room 15,000
11 Thien Hoa Center - Board & Room 36,000
12 Thien Hoa Center - Musical Instrument 5,000
13 Vi Thuy Home - Board & Room 13,000
14 Gifts of medicine & Vitamins to blind children 1,973
15 BVCF Handicrafts Program 20,000

Total: $438,380

Grants Awarded
April 1, 2019- March 31, 2020


