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Orange Catholic Foundation cam kết

Thay mặt hội đồng quản trị và nhân viên của Orange Catholic Foundation, tôi muốn bảo đảm  với quí ân nhân, tổ 
chức nhận tài trợ và quí hợp tác viên. Orange Catholic Foundation luôn sẵn sàng phục vụ quý vị trong thời gian khó 
khăn này. Vì sự an toàn và sức khỏe, nhân viên chúng tôi đang làm việc ngoài văn phòng, nhưng quý vị vẫn có thể 
liên lạc với chúng tôi qua điện thoại, điện thư, trang mạng và phương tiện truyền thông xã hội.

 Công việc của Orange Catholic Foundation sẽ không bị gián đoạn. Quỹ sẽ tiếp tục trao các khoản tài trợ theo kế 
hoạch, và chúng tôi mong muốn chia sẻ thông tin cập nhật về các sự kiện trong tương lai trên trang mạng.

Chúng tôi luôn nhớ đến quý vị trong lời cầu nguyện, khi chúng ta đang trải qua những ngày đầy thử thách này.  Theo 
sự dẫn dắt của Chúa Kitô. Chúng ta sẽ trải nghiệm mỗi ngày với niềm tin rằng, Chúa sẽ theo dõi từng người chúng ta, 
và thay thế những lo lắng của chúng ta bằng sự bình an của Ngài.

Hướng dẫn tài trợ và đóng góp 

Orange Catholic Foundation tiếp tục làm việc ngoài văn phòng để phục vụ quí vị, ân nhân và cộng đồng Công giáo 
của chúng ta. Xin vui lòng gửi yêu cầu tài trợ của quý vị qua điện thư. emckibbin@OrangeCatholicFoundation.org

Chúng tôi mong hoàn tất các tài trợ và đóng góp của quý vị thật sớm. Xin đính kèm các hướng dẫn chuyển khoản 
(wire instructions) với yêu cầu của quý vị, để chúng tôi chuyển tiền cho tổ chức được nhận. Xin bảo đảm tổ chức 
được nhận của quí vị đã thiết lập để sẵn sàng nhận chuyển ngân (Wire Tranfer) trong thời gian này. 

Cách đóng góp cho Orange Catholic Foundation tốt nhất là xin quý vị đóng góp bằng thẻ tín dụng (credit card) trên 
trang mạng.

Chúng tôi cũng có thể nhận chuyển khoản ngân hàng, thanh toán ACH, quà tặng cổ phiếu, tài sản và những sở hữu 
phức tạp. Xin vui lòng liên lạc với Elizabeth McKibbin theo số 949-702-3114 để được đóng góp theo những cách 
trên, hoặc nếu quí vị có thắc mắc.

Chúng tôi ở đây để sẵn sàng giúp đỡ, thu nhận, và chuyển phát cho những món quà của quí vị trong thời gian khó 
khăn và luôn thay đổi này. Chúng ta cùng đồng hành và vượt qua những khó khăn. 
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