Kính:
SaigonFilms.com là một cơ quan truyền thông uy tín lȃu năm có trụ sở tại Mountain View, Ca kể
từ 1999 và mang sứ mệnh phục vụ đồng hương trong ngoài nước, chúng tôi luôn đặt trọng tȃm
truyền tải thông tin trung thực và vì lợi ích chung của toàn dȃn dù già trẻ hay nghèo giàu, hoặc
mọi người thuộc các giai tầng xã hội Mỹ hoặc Việt. Nhận thấy trong thời gian vừa qua tình hình
Quỹ Tương Tế Việt Nam có những khó khăn về nhiều mặt cần nên có hướng giải quyết công
khai và sáng tỏ trước một tập thể hội viên hơn 2 ngàn người. Việc giải quyết những khó khăn
của Quỹ Tương Tế trước một số hội viên đông đảo như vậy không còn là một bài toán đơn
giản. Rõ ràng, sự khó khăn khó giải quyết được của Quỹ sẽ ảnh hưởng nặng nề lên tȃm lý, tình
cảm, tinh thần và đời sống chẳng những của các hội viên mà còn của cộng đồng Việt Nam Bắc
California nói riêng. Nếu chúng ta nhận thấy các yếu tố tȃm lý đó sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ
và từ đó làm suy sụp tȃm thần nhanh chóng, một khi niềm tin bị mất và sự lo lắng trước một
của cải sau cùng dành dụm cho hậu sự của mình cuối cùng bị đánh mất vì bất kỳ lý do nào sẽ
khiến sức khoẻ những người già mau chóng suy sụp dễ dàng và từ đó họ trở thành gánh nặng
cho gia đình và xã hội. Ɖiều này dễ dàng nhận ra qua sự âu lo và phiền muộn trên từng khuôn
mặt các hội viên. Những người già, sức khoẻ kém, đi đứng khó khăn muốn đi đȃu phải nhờ đến
con cái chở đi vì thế cuộc họp hôm 5 tháng 1, 2014 với trên hơn 200 hội viên không phải là một
chuyện thực hiện dễ dàng. Riêng chỉ trong vài hôm thôi, chúng tôi đã nhận được nhiều emails
của quý vị trao đổi qua lại, bản thân SaigonFilms.com không phải là vai trò trung gian vì bất kỳ
tình huống nào, mà chỉ lắng nghe và công bố trước dư luận có thể trong khu vực San Jose,
hoặc ngoài San Jose và vì trên mạng lưới Internet với hệ thống email lớn lao của SaigonFilms
các thông tin sẽ vượt mọi không gian xa xôi nhất, điển hình là video Youtube™ mà chúng tôi
vừa post trên Youtube™ của SaigonFilms Media. Chính vì sự cẩn trọng, các emails của quý vị
chúng tôi không hề có ý kiến.
SaigonFilms.com có thể hổ trợ quý vị một Forum Internet nhằm post các emails một cách minh
bạch, công khai trước quần chúng. Riêng vấn đề tiền bạc của Quỹ, SaigonFilms.com không
muốn nhận bất kỳ thông tin nào về tiền bạc của Quỹ hay của hội viên. Vì thế, SaigonFilms.com
mong rằng Quỹ Tương Tế cần có hướng giải quyết những mȃu thuẫn nội tại và công khai minh
bạch trước hơn 2 ngàn hội viên của Quỹ Tương Tế.
Xin chȃn thành cám ơn quý vị hiểu cho và SaigonFilms.com sẽ sẳn sàng làm điều gì giúp ích
cho quý vị để cộng đồng Việt Nam này vơi bớt nổi phiền muộn.
Email này được lưu trữ trên mạng Internet tại Chương Trình Phát Thanh Ɖặc Biệt cuộc họp các
Hội viên Quỹ Tương Tế Việt Nam.
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