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After two years of the pandemic, most of the activities 
at our facilities for the blind have come back to nor-
mal. We admire the incredible works of the Sisters and 
teachers that helped the students study at their homes 
during the lock down. Thanks to the technology of the 
internet and computers the students were able to attend 
the virtual meetings and classes. The Sisters and teach-
ers delivered braille books and supplies to their homes 
in those regions where the internet could not reach. 
Food and medicine were also provided to those in need.
 
The students came back to school safe and sound! For 
those in the integration program, they went back to 
their classrooms with the sighted students. For those 
in the multi disabilities program, the centers are their 
homes and schools. All activities now are keeping them 
busy and growing, from physical exercise to learning 
Braille, and making handcrafts. They all are happy and 
energetic after almost two years being separated from 
their friends and teachers.
 
Thanks to God the pandemic is over, and the Founda-
tion is again planning fundraising events. The Founda-
tion will have a booth for selling souvenir items and 
handcrafts made by blind students at the Marian Days 
in Carthage, Missouri, during the first week of August. 
A fundraising dinner and auction will take place in San 
Jose on September 18 this year at Dynasty Restaurant. 
For our friends and benefactors living in the Bay Area 
to participate, please contact the office: 415-713-2481 
for admission.
 
With traveling restrictions lifted, we are honored to 
welcome Sister Nhan, Sister Xuan and student Anh Thu 
to visit us and participate in our fundraising events. If 
you will be participating in the Marian Days this year, 
please stop by our booth and support our mission. On 
behalf of the blind children, Sisters, teachers and the 
Foundation’s board members, I thank all of you - friends 
and donors - for continuing to promote and contribute 
to our mission that together we will make a brighter day 
for these special children. May God bless you and your 
family with a very healthy and joyful summer!
Sincerely,
Rev. Thuan V Hoang
President

Sau hai năm đại dịch, mọi sinh hoạt của các mái ấm 
khiếm thị đã được trở lại gần như bình thường. Nhìn 
lại hai năm vừa qua, chúng ta phải cảm phục các nữ 
tu, thầy cô đã can đảm và sáng tạo những cách thức để 
giúp cho các học sinh khiếm thị tiếp tục học hành và 
sinh hoạt ở gia đình. Thật là cám ơn nền kỹ thuật mạng 
điện tử và máy điện toán đã giúp tạo được những buổi 
họp và lớp học trên mạng. Các Nữ Tu và thầy cô không 
quản ngại cung cấp sách vở tận nhà cho học sinh sống 
trong những vùng không có mạng điện tử. Thực phẩm 
và thuốc men cũng được phân phát tận nhà.

Học sinh đã trở lại trường học bình an va mạnh khỏe! 
Những học sinh thuộc chương trình giáo hục hội nhập 
đã đi học cùng với những học sinh sáng mắt. Những 
học sinh đa tật thì mọi sinh hoạt học tập tại trung tâm 
và mái ấm. Qua chương trình học tập từ thể dục đến học 
chữ nổi và làm thủ công, các em phát triển các kỹ năng 
cần thiết của đời sống. Tất cả các em vui thích và hứng 
khởi trở lại trường sau hai năm bị xa cách.

Cảm tạ ơn Thiên Chúa vì đại dịch đã qua, Hội bắt đầu 
sinh hoạt lại, chuẩn bị những buổi gây quỹ. Hội sẽ có 
một gian hàng ở Đại Hội Thánh Mẫu ở Carthage, Mis-
souri vào tuần đầu tháng Tám năm nay, để bán những 
đồ kỷ vật và đồ thủ công của khiếm thị. Một bữa tiệc và 
bán đấu giá sẽ được tổ chức ở San Jose, ngày 18 tháng 
9 năm nay tại nhà hàng Dynasty. Quý bạn bè thân hữu 
và ân nhân của Hội ở vùng Bay Area muốn tham dự xin 
liên lạc số: 415-713-2481.

Nhờ những điều kiện hạn chế du lịch được xóa bỏ, 
chúng ta hân hoan sẽ được đón tiếp Dì Nhàn, Dì Xuân 
và em Anh Thu thăm viếng và tham dự những chương 
trình gây quỹ của Hội sắp tới. Nếu quý vị có tham dự 
ngày Đại Hội Thánh Mẫu năm nay, xin ghé đến gian 
hàng của các em khiếm thị và hỗ trợ cho sứ mạng của 
Hội. Xin thay mặt cho tất cả các học sinh khiếm thị, Nữ 
Tu, thầy cô và Ban Điều Hành và thiện nguyện của Hội, 
tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị - thân hữu và ân 
nhân - đã tiếp tục quảng bá và đóng góp cho sứ mạng 
của Hội để cùng nhau ta kiến tạo cho các em một tương 
lai tươi sáng hơn. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý 
vị và gia đình một mùa hè mạnh khỏe và vui tươi!



Financial Report
April 1, 2021 - March 31, 2022

 Total Operational Costs: 3%
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Grants Awarded
April 1, 2020- March 31, 2022

April 1, 2020-March 31, 2021

No. Beneficiaries Amount
1 Bung Sang Home for the Blind 15,000
2 Da-lat Home for the Blind 15,000
5 Suoi Mo Home for the Blind 15,000
6 Long Thanh Home for the Blind 15,000
7 Tam Hai Center for the Blind 63,891
8 Thi Nghe Home for the Blind 25,500
9 Thien An Home for the Blind 15,000

10 Thien Hoa Center for the Blind 32,980
11 Vi Thuy Home for the Blind 15,000
12 Xuan Hong Home for the Blind 35,520

Total: $247,891


