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THÔNG BÁO 
 

Ngày: 18/11/2017 

 

Gởi đến: Tất cả các Cursillistas ở Hoa Kỳ 

 

Từ: Giuse Trần Thái Hoàng, Quản Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo Quốc Gia (NCSA) 

 

Về: Trình Trạng Chiến Dịch $3/Năm & Nụ Cười Amazon   

 

 

Khoản đóng góp cho chiến dịch $3/năm đã giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái và điều này 

chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu của tài khóa 2018 của chúng ta trong dự tính giảm lệ phí 

ghi danh tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc cho các Linh Hướng và Chủ Tịch PT/GP, việc  

gây dựng PT Cursillo ở những nơi cần thiết,  việc giảm giá sách v.v.  Quý anh chị có thể tìm 

thêm thông tin về các lợi ích của chiến dịch $3/năm từ đường dẫn dưới đây: 

https://www.natl-cursillo.org/wp-content/uploads/2016/10/Chien-Dich-3-mot-nam.pdf 

 

Khoản đóng góp $3/năm của quý anh chị có sức thay đổi lớn lao cho tương lai của Phong trào 

yêu quý của chúng ta! Xin cố gắng chọn đóng góp định kỳ qua trang web an toàn của PT: 

https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/ung-ho-pt-cursillo/ 

 

Cho đến ngày 15 tháng 11 năm 2017, Trung tâm Cursillo Quốc Gia (NCC) đã nhận được tổng số 

tiền đóng góp là 159.645 mỹ kim. Trung Tâm đã ứng trước khoảng 160.000 mỹ kim cho việc: 

 

 hỗ trợ 12 phong trào đang thành lập với các chứng phiếu mua sách, miễn lệ phí ghi danh 

Đại Hội Toàn Quốc cho Chủ Tịch PT/GP, hội thảo v.v: $ 5,000 mỹ kim 

 tặng thêm 10% giảm giá sách trong tài khóa 2015 và 2016: 70.000 mỹ kim 

 giảm lệ phí ghi danh Đại Hội Toàn Quốc năm 2014, 2015, 2016 và 2017: 60.000 mỹ kim 

 cung cấp 234 chứng phiếu ghi danh Đại Hội Toàn Quốc cho các  Chủ Tịch PT/GP: 

25.000 mỹ kim 

 

Nụ Cười Amazon (Amazon Smile) 
Phong Trào Cursillo Toàn Quốc đa ̃thành công trong viêc̣ ghi danh với Tổ Chức goị là Chương 

Trình Nụ Cười Amazon (Amazon Smile Program) là môṭ cơ sở bất vu ̣lơị giúp Phong Trào nhâṇ 

đươc̣ những món quà hiêṇ kim qua Tổ Chức này. Amazon Smile là một trang web được điều 

hành bởi Amazon cho phép quý anh chị tận hưởng cùng một lựa chọn rộng rãi các sản phẩm và 

mua sắm thuận tiện như trên Amazon.com. Sự khác biệt là khi quý anh chị mua sắm trên 

Amazon Smile (www.smile.amazon.com), Amazon Smile Foundation sẽ tặng 0,5% số tiền quý 

anh chị mua sắm cho tổ chức phi lợi nhuận mà quý anh chị chọn: 

https://www.youtube.com/watch?v=rilZXtwuUHk 

 

https://www.natl-cursillo.org/wp-content/uploads/2016/10/Chien-Dich-3-mot-nam.pdf
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/ung-ho-pt-cursillo/
https://www.youtube.com/watch?v=rilZXtwuUHk
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Các bước dễ dàng để hỗ trợ Phong trào Cursillo Quốc Gia qua Amazon Smile: 

 

 Bấm vào đường dẫn dưới đây để chọn PT Cursillo Quốc Gia là tổ chức phi lợi nhuận 

của mình: https://smile.amazon.com/ch/46-0563788. 

 Luôn luôn mua sắm qua smile.amazon.com để ủng hộ PT Cursillo Quốc Gia 

Cho đến nay, Trung Tâm Cursillo Quốc Gia đã nhận được 644,59 mỹ kim từ Amazon Smile 

nhờ sự tham gia của nhiều Cursillistas! Xin xem hình chụp dưới đây về số tiền đóng góp của 

em cho Phong trào Cursillo Toàn Quốc bằng cách chỉ mua sắm tại smile.amazon.com như 

thường lệ. Xin quý anh chị chia sẻ tin vui này với người thân trong gia đình và bạn bè và mời 

họ hỗ trợ Phong Trào yêu quý của chúng ta trong các mùa mua sắm sắp tới. 

Nếu chúng ta có được 100.000 Cursillistas ghi danh vào chương trình này, thì Trung Tâm  

Cursillo Quốc Gia se ̃nhâṇ đươc̣ mỗi năm môṭ món quà hiêṇ kim từ 200 ngàn đến 400 ngàn 

mỹ kim do Chương Trình Nụ Cười Amazon trao tăṇg! 

   Hết lòng cám ơn sự ủng hộ của quý anh chị! 

 
 

   De Colores! 

 
 

 

https://smile.amazon.com/ch/46-0563788
https://smile.amazon.com/ref=smi_se_saas_lsmi_smi
https://smile.amazon.com/ref=smi_se_saas_lsmi_smi

