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Trang 1-2 

Thông điệp từ LIN  

 

Trang 3 

Tin tức dành cho  

Tổ chức phi lợi nhuận 

(PLN)  

 

Trang 4 

Tin tức dành cho  

Người ủng hộ 

 

Trang  5 

Tin tức dành cho 

Tình nguyện viên (TNV )

chuyên môn 

Trong bả n tin  

Nhi p Cả u so  nả y 

“Giúp người địa phương đáp ứng nhu cầu địa phương” 

THÔNG ĐIỆP TỪ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA LIN 

Thân chào những nguời bạn, những tình 

nguyện viên, và đối tác của LIN, 

Ban Quản trị, Ban Cố vấn và đội ngũ của LIN 

vui mừng bước vào năm 2016 với phần thưởng 

danh dự từ Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt 

Nam (VUFO) trao tặng cho Giám đốc Điều hành 

của chúng tôi, cô Trần Vũ Ngân Giang. Tháng 1 

vừa qua, Giang đã nhận Bằng Khen do VUFO 

dành tặng cho những cá nhân có đóng góp tích 

cực trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại 

Việt Nam. Phần thưởng này được Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Kiên Giang 

đề xuất đến VUFO tặng cho Giang vì những hoạt động phát triển cộng đồng tại 

Kiên Giang và nhiều tỉnh thành khác mà Giang đã thực hiện trong thời gian công 

tác trước đây với tổ chức Từ thiện Trẻ em Sài gòn (SCC), một đối tác chiến luợc 

của LIN.  

Món quà này khiến chúng tôi vững tin khi có Giang điều hành LIN và tiếp tục 

cống hiến những cam kết, đam mê của cô để thúc đẩy sự phát triển của các tổ 

chức phi lợi nhuận, và liên kết các nguồn lực để phát triển cộng đồng.  

Đây là lần đầu tiên một thành viên của LIN được nhận Bằng Khen; phần thưởng 

này là nguồn động viên lớn để đội ngũ LIN tiếp tục cung cấp những dịch vụ có 

chất lượng đến với các tổ chức phi lợi nhuận đối tác, tình nguyện viên, và nhà tài 

trợ.  

Hãy cùng chúng tôi chúc mừng Giang và tiếp tục ủng hộ cô trong chặng đuờng 

phía trước với LIN! 

Ngô Quỳnh Như 

Cố vấn Pháp lý, Thành viên Ban Quản trị Trung tâm LIN  

Cô Ngân Giang nhận Bằng khen từ 

Ông Lê Văn Hồng, Chủ tịch Liên hiệp 

các tổ chức Hữu nghị tỉnh Kiên Giang 



2 

 

 

 

Bạn thân mến của LIN, 

Mỗi ngày tôi được khám phá nhiều câu chuyện và những người ấn tượng khi tương tác với 187 

tổ chức phi lợi nhuận đối tác của LIN – những người đang phục vụ gần nửa triệu người có nhu 

cầu đặc biệt sống tại Tp. HCM và các tỉnh lân cận. Gần đây, tôi có dịp cùng Irish Aid, đối tác 

tài trợ lâu năm của LIN, đến thăm một số tổ chức phi lợi nhuận trong mạng lưới của chúng tôi 

để tìm hiểu về sự phát triển của họ và vai trò của LIN trong hành trình đó. 

Điển hình với Quỹ Học bổng Huỳnh Tấn Phát: năm 2007, với những khoản đóng góp từ bạn 

bè và người thân, cô Thảo bắt đầu trợ giúp học bổng cho sinh viên kiến trúc có hoàn cảnh khó 

khăn và mong muốn các em có cơ hội phát huy năng lực, vươn ra thế giới. Những năm đầu 

nhiều khó khăn nên kết quả cũng hạn chế; nhưng từ năm 2010, cô Thảo tham dự các hội thảo nâng cao năng lực, tham 

gia các dịch vụ tình nguyện viên do LIN điều phối và sử dụng các bộ công cụ phát triển tổ chức do LIN xây dựng như 

Quản trị Nhân sự, Quản lý Tình nguyện viên, Truyền thông và Gây quỹ. Tình nguyện viên đã trở thành một phần quan 

trọng trong hoạt động của Quỹ, họ hỗ trợ cô Thảo điều phối và thực hiện các hoạt động đào tạo kỹ năng, chuyên môn 

cho sinh viên; Quỹ cũng đã được LIN hỗ trợ kinh phí để trang bị phòng máy tính cho các 

bạn sinh viên thực hành. Cô Thảo cho biết LIN đã giúp cô phát triển kỹ năng quản trị tổ 

chức phi lợi nhuận và hỗ trợ Quỹ Huỳnh Tấn Phát phát triển theo đúng định hướng ban 

đầu.   

Đến nay, Quỹ Huỳnh Tấn Phát đã có nền tảng cơ bản để hoạt động chuyên nghiệp: tài 

chính của Quỹ được kiểm toán hàng năm, nhiều em sinh viên tốt nghiệp quay lại tình 

nguyện giúp cô Thảo điều hành Quỹ, Quỹ đã vận động được tài trợ từ các doanh nghiệp 

trong nước, và quan trọng nhất, số lượng sinh viên mà Quỹ hỗ trợ tăng từ 13 lên 155 em. 

Các gói hỗ trợ của Quỹ cũng toàn diện hơn, ngoài học bổng còn có đào tạo tiếng Anh, kỹ 

năng cá nhân, và điều kiện thực hành trên máy tính. Một số em sinh viên sau khi được Quỹ 

hỗ trợ, đã tiếp tục học Thạc Sĩ, hoặc dành những giải thưởng quý giá trong nước và khu 

vực, hoặc trở thành giảng viên trường Đại học Kiến trúc Tp. HCM.  

Đa số các tổ chức đối tác khác mà LIN đang phục vụ cũng trải qua hành trình tương tự 

Huỳnh Tấn Phát; điều đó một lần nữa nhắc cho tôi thấy việc hỗ trợ sự phát triển của các 

tổ chức phi lợi nhuận địa phương quan trọng thế nào. Khi các tổ chức phi lợi nhuận hoạt 

động chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch thì các dịch vụ của họ cũng vươn xa, rộng và 

chất lượng hơn tới những người cần hỗ trợ, tạo ra thay đổi trong cuộc sống của hàng trăm 

ngàn người có hoàn cảnh đặc biệt. Điều đó cũng chứng minh rằng chúng ta chỉ có thể tạo 

ra tác động ý nghĩa trong cộng đồng khi chung tay hành động: các tổ chức phi lợi nhuận không thể phát triển chỉ với sự 

hỗ trợ của LIN mà thiếu đi những đóng góp từ các tình nguyện viên, những người bạn, những nhà hảo tâm. Đội ngũ LIN 

cám ơn sự hỗ trợ của tất cả các bạn để chúng tôi tiếp tục thực hiện các chương trình hướng đến một cộng đồng vững 

mạnh. 

Với nỗ lực đem đến cho bạn nguồn tin chất luợng, LIN Nhịp Cầu sẽ chuyển sang đưa tin về các hoạt động từ thiện chiến 

lược cùng với các tin cập nhật theo 3 nhóm: Tin dành cho các tổ chức phi lợi nhuận, Tin dành cho tình nguyện viên 

chuyên môn, và Tin dành cho người ủng hộ. Chúng tôi hy vọng bạn thấy bản tin này thú vị và hữu ích cũng như tiếp tục 

là cầu nối giúp chúng ta giữ liên lạc với nhau!  

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ info@linvn.org nếu bạn muốn đóng góp, chia sẻ thông tin hay câu chuyện liên 

quan đến hoạt động từ thiện chiến lược cho bản tin LIN Nhịp Cầu.  

           Trần Vũ Ngân Giang 

Lớp học Truyền thông của 

Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát 

Lớp học tiếng Anh của 

Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát 

THÔNG ĐIỆP TỪ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA LIN 

mailto:info@linvn.org
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TIN TỨC DÀNH CHO TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN (PLN) ĐỐI TÁC 

DỰ ÁN "HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐI LẠI NÂNG CAO 
NĂNG LỰC CỦA CÁC NPO ĐỐI TÁC" 

Từ tháng 3/2016, LIN bắt đầu hỗ trợ chi phí đi 
lại nhằm cung cấp cơ hội để nhân viên của các 
tổ chức PLN có thể tham gia các buổi tập huấn 
và/hoặc các buổi chia sẻ kinh nghiệm đồng 
đẳng ở Việt Nam trong năm 2016. 

Điều kiện để có thể tham gia dịch vụ này là gì? 

 Nhân viên của tổ chức đang là đối tác khu 
vực I của LIN và có địa điểm hoạt động tại 
Tp.HCM 

 Có nhu cầu tham gia các buổi tập huấn 
nhằm xây dựng năng lực được tổ chức ở các 
vùng miền khác của Việt Nam (ngoài Tp. 
HCM). 

 Chi phí di chuyển của buổi tập huấn này 
không đuợc chi trả bởi đơn vị tổ chức và bất 
kỳ nguồn nào khác (trừ truờng hợp đuợc chi 
trả một phần bởi chính tổ chức). 

Chi tiết về Quy trình, Thủ tục, Ngân sách hỗ trợ  
tại đây và tải Đơn đăng ký tại đây. 

CHƯƠNG TRÌNH SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG 2016  
NHẬN ĐĂNG KÝ TỪ TỔ CHỨC PLN 

LIN trân trọng mời các tổ chức đối tác đăng ký tham gia chương 
trình Sáng Kiến vì Cộng Đồng 2016 (CPI 2016) với chủ đề Nâng 
cao Năng lực Lãnh đạo cho các tổ chức PLN.  

CPI 2016 là cơ hội để các tổ chức PLN: 

 Tham gia khóa học 8 ngày với những chuyên gia phát triển 
lãnh đạo trong tháng 4-5/2016 

 Tìm hiểu về những vấn đề của từ thiện, phát triển, và nâng 
cao những kỹ năng lãnh đạo tổ chức/nhóm bạn còn thiếu 
hụt 

 Xác định vấn đề của tổ chức mình duới sự cố vấn của những 
chuyên gia phát triển tổ chức do LIN tuyển chọn 

 Tự quản lý dự án "Giải quyết Vấn đề Tổ chức" duới sự tư vấn 
của một nhóm chuyên gia tình nguyện do LIN kết nối 

 Lắng nghe và chia sẻ từ những đồng nghiệp phi lợi nhuận 
khác về kinh nghiệm lãnh đạo tổ chức 

Và nhiều những trải nghiệm học hỏi thú vị khác 

Chi tiết về điều kiện tham gia và cách thức đăng ký, mời các tổ 
chức vui lòng xem tại đây. 

 

CÀ PHÊ SÁNG PLN: Cà phê sáng 

phi lợi nhuận: "Kêu gọi Đề xuất 

Quỹ Rút Ngắn Khoảng Cách 

vòng 1/2016" & “Làm thế nào để 

hiểu bối cảnh và nhu cầu của đối 

tuợng thụ huởng”. 

31/03 

WEBINAR:  

hướng dẫn tổ chức PLN cách  

thiết kế power point  

theo nhu cầu  

24/03  

WEBINAR:  

hướng dẫn tổ chức PLN cách thiết 

kế email newsletter hấp dẫn 

17/03 

Vui lòng liên hệ  (Ms) Quỳnh Anh qua email: npo@LINvn.org  

để đăng ký tham gia các sự kiện sau 

 

NGÀY TƯ VẤN PLN: Nhân viên 

LIN cam kết chia sẻ kinh nghiệm, 

kiến thức và các quy trình xây 

dựng tại LIN liên quan đến phát 

triển tổ chức cho các tổ chức PLN 

đối tác  

01/04 

CHƯƠNG TRÌNH MỚI 

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 

http://113.171.224.169/videoplayer/Du%20an%20ho%20tro%20di%20lai%20cho%20NPO.pdf?ich_u_r_i=9feeb3b5ec9e5cce8024c5664bc44adf&ich_s_t_a_r_t=0&ich_e_n_d=0&ich_k_e_y=1645038902750763442422&ich_t_y_p_e=1&ich_d_i_s_k_i_d=3&ich_u_n_i_t=1
mailto:https://drive.google.com/a/linvn.org/file/d/0B6YKLcbMhlvNYWRRYU1HeFRSR28/view
http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/460-cpi-2016-nhan-dang-ky-tu-to-chuc-pln
mailto:npo@LINvn.org
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Ngoài tài trợ tài chính, liệu một doanh nghiệp 

và một tổ chức phi lợi nhuận có những lựa chọn 

nào khác để hợp tác? 

Và sự hợp tác này sẽ tạo ra giá trị và tác động 

ra sao đối với sự phát triển của cả hai nói riêng và cộng đồng địa phương nói chung? 

 

Sự kiện Mandala Night tháng 3/2016 sẽ mang đến câu chuyện hợp tác thực tế trong suốt 6 năm qua giữa Tập 

Đoàn Horizon Capital và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN. 

Sự kiện diễn ra từ 18g, 29/03/2016. Địa điểm tổ chức và chi tiết khách mời sẽ đuợc thông báo qua email. 

Sự kiện không thu phí, do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN tổ chức với sự tài trợ của Chương trình Tình 

nguyện Liên Hiệp Quốc (UNV). 
ĐĂNG KÝ THAM GIA 

THÊM 14 TỔ CHỨC PLN THAM GIA CHIA SẺ THÔNG 

TIN QUA PHILOINHUAN.ORG  

Bạn đang tìm kiếm tổ chức PLN để tài trợ, hợp tác hoặc 

chỉ muốn tìm hiểu tại Tp. HCM có bao nhiêu tổ chức 

đang hoạt động trong lĩnh vực này? 

Danh bạ trực tuyến philoinhuan.org do LIN phát triển 

sẽ giải đáp giúp bạn các thắc mắc trên, bằng cách 

cung cấp cho bạn thông tin về 175 tổ chức PLN đang 

hoạt động ở đa dạng lĩnh vực tại TP.HCM. Liên lạc community@LINvn.org để được hỗ trợ hướng dẫn sử dụng 

hoặc bạn cũng có thể giới thiệu với LIN các tổ chức PLN đang cần trang thông tin để quảng bá.  

Trong hai tháng đầu năm 2016, đã có thêm 14 tổ chức PLN tại TPHCM đăng ký tham gia chia sẻ thông tin với 

website, bao gồm: 

1. CLB Hoa Đá 

2. CLB sáng tạo trẻ Thừa Thiên Huế 

3. CLB Tuổi Xanh 

4. CLB Kỹ năng trẻ Khánh Hòa  

5. Constant And Nerverending Improvement 

6. Hành trình trẻ 

7. Hội đồng công trình Xanh Việt Nam 

8. Những tâm hồn đẹp 

9. Quỹ hỗ trợ sách thiếu nhi Việt Nam 

10. Quỹ Tia Lửa 

11. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng 

12. Trung tâm Phát triển và Hội nhập 

13. Trung tâm tư vấn và hỗ trợ nghề cho thanh niên có 
hoàn cảnh khó khăn - REACH   

14. Viên gạch hồng 

THÔNG TIN MỚI 

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 

MANDALA NIGHT THÁNG 03/2016:  

HỢP TÁC DOANH NGHIỆP & TỔ CHỨC PLN 

TIN TỨC DÀNH CHO NGƯỜI ỦNG HỘ 

http://bit.ly/RSVP_MN0316
http://www.PHILOINHUAN.ORG
philoinhuan.org
mailto:community@LINvn.org
http://philoinhuan.org/npo/index/stone-flower-club
http://philoinhuan.org/npo/index/thua-thien-hue-young-creator-club
http://philoinhuan.org/npo/index/tuoi-xanh-club
http://philoinhuan.org/npo/index/young-skill-club
http://philoinhuan.org/npo/index/constant-and-nerverending-improvement
http://philoinhuan.org/npo/index/journey-of-youth
http://philoinhuan.org/npo/index/vietnam-green-building-council
http://philoinhuan.org/npo/index/beautiful-mind-vietnam
http://philoinhuan.org/npo/index/children-book-foundation
http://philoinhuan.org/npo/index/the-tia-lua-foundation
http://philoinhuan.org/npo/index/centre-for-community-research-and-development
http://philoinhuan.org/npo/index/center-for-development-and-integration---cdi
http://philoinhuan.org/npo/index/vocational-facilitation-and-consultancy-center-for-underprivileged-youth---reach-center
http://philoinhuan.org/npo/index/vocational-facilitation-and-consultancy-center-for-underprivileged-youth---reach-center
http://philoinhuan.org/npo/index/the-pink-bricks
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Mandala Night là sự kiện được LIN tổ chức định 

kỳ hàng tháng nhằm kết nối các cá nhân, doanh 

nghiệp quan tâm đến hoạt động xã hội với các tổ 

chức phi lợi nhuận đang hoạt động tại TP.HCM. 

Trong tháng 3/2016, sự kiện sẽ diễn ra với chủ đề Hợp tác doanh nghiệp & Tổ 

chức PLN lúc18g, ngày 29/03/2016. Địa điểm và khách mời sẽ được thông báo qua email người đăng ký. 

Tham gia sự kiện Mandala Night tháng 3, bạn sẽ được nghe và tìm hiểu về câu chuyện hợp tác thực tế giữa 

Tập Đoàn Horizon Capital và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN từ năm 2009 đến nay. 

Sự kiện không thu phí, do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN tổ chức với sự tài trợ của Chương trình 

Tình nguyện Liên Hiệp Quốc (UNV). 

ĐĂNG KÝ THAM GIA 

 

CƠ HỘI TÌNH NGUYỆN 

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 

MANDALA NIGHT THÁNG 03/2016:  

HỢP TÁC  DOANH NGHIỆP & TỔ CHỨC PLN 

- TNV Viết bài 

-  Cố vấn Marketing cho dự án 

Philoinhuan.org 

- Cố vấn Marketing cho dự án  

“LIN Ơi, Mình Đi Đâu? 

TRUNG TÂM LIN: 

WEBSITE PHILOINHUAN.ORG 

- TNV Truyền thông 

- TNV Kết nối cộng đồng 

- TNV Phát triển 

- TNV Tổ chức sự kiện 

- TNV Thiết kế đồ họa 

- TNV Hỗ trợ tổ chức PLN 

TRUNG TÂM LIN:  

QUỸ RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH 

TNV Phát triển tổ chức 

TỔ CHỨC PLN ĐỐI TÁC CỦA LIN: 

TỦ VÀNG SÁCH QUÝ VIỆT NAM 

TNV Quay phim/Chụp ảnh 

(Hà Nội) 

TỔ CHỨC PLN ĐỐI TÁC CỦA LIN: 

HAGAR 

TNV Thiết kế Logo  

TỔ CHỨC PLN ĐỐI TÁC CỦA LIN: 

BẠN TRẺ EM ĐƯỜNG PHỐ 

 

Trong tháng 3/2016, trung tâm LIN 

và các tổ chức PLN đối tác đang 

tìm kiếm tình nguyện viên cho 

nhiều vị trí. Mời bạn bấm vào tên 

của từng vị trí tình nguyện để đọc 

chi tiết về công việc và cách thức 

ứng tuyển. 

Bạn chưa tìm được cơ hội tình 

nguyện phù hợp ở tháng này? 

Đăng ký tại đây để nhận thông tin/

sự kiện liên quan đến tình nguyện 

viên do LIN tổ chức qua email trong 

các tháng sau.  

TIN TỨC DÀNH CHO TÌNH NGUYỆN VIÊN (TNV) CHUYÊN MÔN 

24/5: Định hướng và Cách tham gia Ban Quản Trị tổ chức phi 
lợi nhuận 

28/6: Networking cho những người muốn tạo ra thay đổi  

26/7: Kết nối Ban Quản Trị cho tổ chức phi lợi nhuận 

30/8: Networking cho những người muốn tạo ra thay đổi  

 

27/9: Học từ thất bại: Câu chuyện về những sự hợp tác bất 
thành giữa tổ chức và TNV 

22/11: Networking cho những người muốn tạo ra thay đổi  

20/12: Liệu các doanh nghiệp có nên bỏ Ngày Cộng Đồng?  
 
Lưu ý: các chủ đề và thời gian có thể thay đổi 

CÁC CHỦ ĐỀ DỰ KIẾN  CỦA SỰ KIỆN MANDALA NIGHT TRONG NĂM 2016 

http://bit.ly/RSVP_MN0316
http://bit.ly/VietCauChuyen
http://bit.ly/LIN_CovanMar01
http://bit.ly/LIN_Covanmar02
http://bit.ly/CommunicationTeam
http://bit.ly/NTG2016_CommunityTeam
http://bit.ly/NTG2016_DevelopmentTeam
http://bit.ly/NTG2016_EventTeam
http://bit.ly/NTG2016_GraphicDesigner
http://bit.ly/NTG2016_NPOTeam
http://bit.ly/TVSQ_TNVPhattrientochuc
http://bit.ly/Hagar_TNVchupanh
http://bit.ly/FFSC_TNVthietkelogo
http://linvn.org/vi/tham-gia/tinh-nguyen/dang-ky-tinh-nguyen-vien
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Dana R.H Doan 

Hà Thị Kim Định 

Jonathan Hwang 

Khách tham gia sự kiện  

Mandala Night tháng 1/2016 

 

Lâm Quỳnh Anh 

Nguyễn Thị Thanh Trúc 

Trần Vũ Ngân Giang 

 

08-3512-0092 

180/47 Nguyễ n Hữ u Cả nh, Phữờ ng 22, Quả  n Bì nh Thả nh, TP.HCM, Viễ  t Nảm 

info@linvn.org www.LINvn.org 

Trung tâm LIN 

Betsye Moon Park 

Bùi Thị Thanh Vân 

Carey Zesiger 

Chử Mỹ Thùy Linh 

Dana R.H. DOAN 

Đặng Thị Ngọc Dung 

Dilshaad Ali 

Đỗ Thị Như Tâm 

Đoàn Bảo Châu 

Đoàn Mạnh Khâm 

Graeme Alexander 

Hà Xuân Trừng 

Lê Minh Hạnh 

Lê Quốc Thái 

Lê Thị Băng Tâm 

Lê Văn Khải 

Linda Loose 

Lý Thị Ngân Châu 

Mark Jerome 

Mark Sidel 

Ngô Quỳnh Như 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Bảo Ngọc 

Nguyễn Duy Liêm 

Nguyễn Phương Thảo 

Nguyễn Thái Thanh 

Nguyễn Thanh Hòa 

Nguyễn Thị Minh Châu 

Nguyễn Thị Thanh Vân 

Nguyễn Thị Thanh Vũ 

Nguyễn Thị Thùy Hương 

Nguyễn Trần Hoàng Anh 

Nhanh Rơ Châm 

P. Eli Angell Mazur 

Phạm Anh Tuấn 

Phạm Kiều Anh 

Phan Hoàng Lê Hảo 

Phương Tri 

Quách Toàn Long 

Trần Bảo Ngọc 

Trần Diệu Thúy 

Trần Thị Cẩm Thạch 

Trần Thị Phương Anh 

Trần Thị Thanh Hương 

Trần Thị Thanh Thủy 

Trần Thị Thủy Tiên 

Trịnh Thị Thanh Thủy 

SEO Việt Nam 

Hỗ trợ chương trình CPI 

2016:  

Nguyễn Thị Bích Tâm 

Nguyễn Liên Khả 

ĐÓNG GÓP CHUYÊN MÔN 

CẢM ƠN CÁC NHÀ TÀI TRỢ, TÌNH NGUYỆN VIÊN ĐÃ HỖ TRỢ TRONG THÁNG 1&2/2016 

TỔ CHỨC ĐÓNG GÓP TÀI CHÍNH 

CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP TÀI CHÍNH 

VEMBA 8 - HCMC - Class of 2016 

http://www.LINvn.org

