
Walkathon for Vietnam 
Covid 19 Assistance 

Organized by:  
- FV City Mayor Michael Vo 
- FV Rotary Club 
- And Community Leaders 
 

 
INFORMATION PACKAGE AND CONTACT 

 
Legal name of church/group: ………………………………………..…………………………………………………………… 
(Tên hội nhóm hợp pháp) 
 
Name of Leader: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Tên người trách nhiệm) 
 
Address: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Street     City   State  Zip 
  
Phone: …………………………………………………………… Email: ……………………………………………………….. 
 
501(c) 3 number: ………………………………………………..  Tax ID: …………………………………………… 
(Mã số miễn thuế phi lợi nhuận)    (Mã số thuế) 
 
Network for assistance (in persons) …………………………………… Started from: …………………….. 
(Hệ thống giúp đỡ (số lượng người)     (Đã bắt đầu từ) 
 
Amount of monthly support sent to Vietnam: …………………………………………………………………………… 
(Số tiền đã giúp cho Việt nam hàng tháng) 
 
Amount of support needed for the next project: ……………………………………………………………………….. 
(Số tiền ước tính cần có để giúp cho dự án tiếp theo) 
 

Submitted by: 
 

______________________ 
Name of signer: 

(Tên người đại diện ký) 
 

Disclaimers: 
- There is no guarantee of funding for this form (chúng tôi không đảm bảo có quỹ cho quý vị) 
- Your information will be treated with care (thông tin của quý vị sẽ được bảo mật cách đúng đắn) 
- We trust expect you to employ your utmost good faith in handling of these Covid-19 assistance funding in the 
same manner that your group has always been doing (chúng tôi tin tưởng và mong đợi quý vị làm việc đúng với 
lương tâm tốt như cách tổ chức các bạn từng làm việc) 
- If approved for grant, your check will be issued under Fountain Valley Rotary Club, and your name will be used for 
IRS audit in case they need it (nếu được chấp thuận, ngân phiếu sẽ được gửi đến cho quý vị qua tổ chức FV Rotary 
Club, và tên của tổ chức của bạn có thể được sử dụng cho IRS trong trường hợp  

Sau khi điền xong, vui 
lòng gửi lại cho 

Mục sư Andrew Le 
(714) 458-5288 

revandrewle@gmail.com 

APPLICATION FORM PROVIDED BY REV ANDREW LE REVISED BY FVRC

- FV City Mayor Michael Vo
- FV Rotary Club
- Project Oasis Compati
- And Community Leaders

Number of assistance

Email completed application form to walkforvietnam@gmail.com

- FV City Mayor Michael Vo
- FV Rotary Club, President Ted Bui
- Project Oasis Compati
- And Community Leaders

Ted Bui



