Phương thức Điều Hành Quỹ Tương Trợ của Khóa 24/SQHQ/NT (K24)

I.- Mục đích:
I-1 Giử gìn và phát triển tinh thần tương trợ giữa các gia đình của các bạn Đồng Khóa 24
SQHQ/NT, Quỹ Tương Trợ được thành lập để giúp đở <Khẩn Cấp> những trường hợp bênh tật
đau yếu, vào bệnh viện, qua đời .
I-2 Mục đích và khả năng của QTT không dựa trên danh sách đóng góp của K24.
Sự giúp đở này Ban Điều Hành của K24 thực hiện tùy theo tình trạng khẫn cấp trong thời gian
ngắn nhất. Ngoài ra Ban Điều Hành (BĐH) cần thông báo thêm các chi tiết hoàn cãnh khó khăn
của mỗi trường hợp để toàn thể K24 thông cãm và giúp đở thêm.
I-3 Quỹ Tương Trợ (QTT) có trách nhiệm giúp đở về mặt Tài Chánh Khẩn Cấp, tùy theo
mỗi trường hợp, sẽ được đề cập đến sau.
I-4 Các đối tượng của QTT
- Thành viên K24 , Vợ, Con.
- Cha Mẹ của thành viên K24, Cha Mẹ Vợ
- Thân Hữu Hải Quân

II. Đóng góp:
Quỹ Tương Trợ của K24 do sự tự nguyện đóng góp tùy theo hoàn cảnh của toàn thể thành viên
hoặc gia đình K24, được ấn định là 50 Mỹ Kim cho mổi Niên Lịch.
Ngoài mức ấn định này, QTT cũng hoan nghinh các tinh thần yểm trợ nhiều hơn,
để QTT tăng thêm khả năng trợ giúp.
QTT niêm yết và cập nhật danh sách cũng như số tiền của Thành Viên K24 đóng góp.
QTT cũng có thể nhận sự trợ giúp từ bên ngoài có cùng mục đích của QTT.

II-1 Thời Gian:
Thời gian đóng góp được tính theo Năm Dương Lịch.
Hằng năm bắt đầu từ ngày 01 Tháng Một, chấm dứt vào ngày 31 Tháng Ba, để QQT kết toán
ngân khoản và dự trù chương trình hoạt động trong năm.
Tuy nhiên, Quỹ Tương Trợ vẫn tiếp tục nhận sự đóng góp sau đó cho đến hết cuối của Niên
Lịch.
QTT sẽ trực tiếp báo cáo Thu Chi vào Tuần Lể Thứ Hai của Tháng Tư, Tháng Tám, Tháng Mười
Hai.
Dựa theo Bảng Chi Thu, QTT sẽ Tiên Liệu và Yêu Cầu đóng góp thêm nếu cần thiết.

III. Chi Phí:
Chí Phí phân phối dựa trên Gía Sinh Hoạt của Địa Phương, được ấn định tại Viêt Nam và
Hải Ngoại . Chi Phí nêu trong Phương Thức Điều Hành của Quỹ Tương Trợ, không gồm
các giúp đỡ thêm của cá nhân khác . Đơn Vị Tiền Tệ tính bằng Mỹ Kim

III-1 Tại Việt Nam
III-1-1 Đau ốm, vào bệnh viện
- Thành viên K24, Vợ, Con: $200.00 (hai trăm)
III-1-2 Qua đời
- Thành Viên K24, Vợ, các con :

* $500.00 (năm trăm) lo việc Hậu Sự
(Trường hợp Tang Gia từ chối sự giúp đỡ cũng ghi vào báo cáo Chi Thu)
* $100.00 (môt trăm ) (gồm có Tràng Hoa, các chi phí khác của
Đai Diện Phúng Điếu)
- Cha Mẹ thành viên K24, Cha Mẹ Vợ, $100.00 (môt trăm)
(gồm có Tràng Hoa, các chi phí khác của Đai Diện Phúng Điếu)

III-2 Tại Hải Ngoại
Tại Hải Ngoại, các điều kiện sinh sống khả quan hơn. Việc Tương Trợ cần phải thay đổi nhiều
hơn, vì các nhu cầu đòi hỏi cao hơn. Trong mọi trường hợp, cần được giúp đở về Tài Chánh, cá
nhân Thành Viên K24 được kêu gọi đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp do Quỹ Tương Trợ chuyễn
gởi. Tuy nhiên Quỹ Tương Trợ vẫn phải hoàn tất trách nhiệm Tài Chánh cần thiết. Nếu có sự từ
chối giúp đở QTT cũng phải báo cáo.
III-2-1 Đau ốm, vào bệnh viện
- Thành viên K24, Vợ, Con: $500.00 (năm trăm) và thường xuyên thăm hỏi.
- Cha Mẹ của K24
$00.00 (không có) thường xuyên thăm hỏi.
III-2-2 Qua đời
- Thành Viên K24, Vợ, các con :
- $1,000.00 (một ngàn) lo việc Hậu Sự
(Trường hợp Tang Gia từ chối sự giúp đỡ cũng ghi vào báo cáo)
- Thông báo khẩn cấp cho K24 và kêu gọi đóng góp giúp đở
- $150.00 (một trăm năm mươi) chi phí Tràng Hoa phúng điếu.
(Khi Thành Viên K24 hoặc Vợ qua đời, K24 không có dự tang lể, tại các Địa Phương có thể tổ
chức cầu nguyện theo tôn giáo của người quá cố.
- Cha Mẹ thành viên K24, Cha Mẹ Vợ, : $200.00 (một trăm năm mươi) chi phí Tràng
Hoa, và Phân Ưu trên báo
- Thân Hữu Hải Quân: $150.00 (một trăm năm mươi)
gồm có Tràng Hoa, hoặc Phân Ưu trên báo
(Trong mọi hoàn cảnh, nếu có nhận sự trợ giúp từ bên ngoài, QTT sẽ báo cáo)

IV.- Trách Nhiệm khác của QTT.
-

-

QTT thường xuyên theo dỏi các sự việc xảy ra tại các Địa Phương, để kịp thời hoàn
tất trách nhiệm đã nêu trên. Vì sự tương trợ cần thiết, QTT đề nghị giúp đở trong mọi
trường hợp trước khi được yêu cầu.
BĐH sẽ lượng định mức độ khẩn cấp sẽ gởi tiền trong thời gian nhanh nhất đến Đối
Tượng nhận sự giúp đở. Phương tiện chuyển ngân sẽ do BDH quyết định.
Ngoài các báo cáo Tài Chánh, QTT cũng sẽ báo cáo các đóng góp hoạt động tích cực
khác của các cá nhân K24 đã giúp cho QTT hoàn tất trách nhiệm.
QTT chi xuất theo nhu cầu cần thiết hằng năm. Chiết tính thặng dư sẽ đễ dành cho
Niên Khóa sau.

V.- Cộng tác với QTT

QTT được thành lập nhằm đáp ứng các việc Tương Trợ đã nêu trên nhằm giúp đở lẩn nhau. Cá
nhân Thành Viên K24, tuổi càng ngày càng cao, nhu cầu giúp đở càng tăng thêm. QTT không
thể tự đảm trách và hoàn tất trách nhiệm. Ví vậy mổi cá nhân K24 đều có bổn phận cộng tác với
QTT dưới mọi hình thức. Thông Tin kịp thời các sự việc xảy ra là Điều Quan Trọng Cần Thiết.
Ngoài số tiền cá nhân K24 đóng góp hằng năm, QTT cũng thành thật kêu gọi sự tiếp tay của các
cá nhân K24 có Điều Kiện Tài Chánh Khả Quan đóng góp thêm vào QTT hoặc trong những
trường hợp quá ngặt nghèo xảy ra.

V-1 Chi Phí tại các Địa Phương
Các Cá Nhân K24 cũng có trách nhiệm tương tự như QTT qua những phần hành nêu trên.
Trong mọi trường hợp, sau khi thông báo nếu đươc QTT đồng ý, cá nhân K24 được QTT yêu
cầu Đại Diện K24 thực hiện các việc làm Tương Trợ nêu trên. Các Chi Phí sẽ được QTT hoàn
trả càng sớm đúng theo mổi trường hợp.

VI.- Giới han của Quỹ Tương Trợ của Khóa 24/SQHQ/NT
Phương Thức Điều Hành được soạn theo điều kiện Tài Chánh tương đối sẳn sàng của K24. Các
điều nêu ra chỉ dựa theo hoàn cành nhằm mục đích giúp đở Thành Viên K24 trong lúc thật khẩn
cấp. Các số liệu chỉ mang tính cách tượng trưng, mang nặng tấm lòng đùm bọc, yêu thương đối
với các bạn Đồng Khóa. Tuy vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào K24 không thể bỏ nhau. Gìn giử
Truyền Thống Yêu Thương và Đoàn Kết là Trách Nhiệm chung của K24. QTT chỉ là một phần
nhỏ, biểu hiện thực tế tượng trưng.
Quan tâm đến những khó khăn của QTT cũng còn được Vợ Con của K24 chia xẻ.
Thông cảm lẩn nhau để giúp cho QTT hoàn tất trách nhiệm.
Những điều dược ghi ra hoặc không ghi ra trong Bản Dự Thảo này cần được đóng góp ý kiến của
K24 để Hoàn Chỉnh.
Chấm dứt Bản Dự Thảo

