
Chân thành cảm tạ các vị Trưởng Thượng, quý vị Nhân Sĩ, 
quý quan khách trong chính giới Hoa Kỳ, quý Hội Đoàn, Tổ 
Chức, quý Cơ Quan Truyền Thông, quý đồng hương và qúy cử 
tri Khu Vực 8 đã đến tham dự đông đảo buổi Dạ Tiệc Gây Qũy 
Ủng Hộ cho Luật Sư Jimmy Nguyễn. 

Sự hiện diện và tấm lòng thương mến ủng hộ cả tinh thần lẫn 
vật chất của quý vị dành cho LS Jimmy Nguyễn là một khích lệ 
lớn lao đối với Ban Tổ Chức chúng tôi. Trong tổ chức không thể 
tránh khỏi sơ suất, kính mong quý vị vui lòng lượng thứ cho. 

Bên cạnh đó, chúng tôi không quên cám ơn quý vị quan 
khách, quý hội đoàn, đoàn thể, và quý đồng hương dù không 
đến tham dự được cũng đã gởi tài chánh ủng hộ cho buổi gây 
qũy nói trên. 

Thật là vinh dự cho Nhóm Ủng Hộ chúng tôi khi được sự tín 
nhiệm của quý vị trong lần gây qũy thứ ba này. Đây cũng là sự 
động viên lớn lao cho ƯCV Luật Sư Jimmy Nguyễn khi cảm 
nhận được tình thương mến và lòng tin cậy từ quý vị. Luật Sư 
Jimmy Nguyễn nguyện sẽ là người đại diện xứng đáng, phục vụ 
lợi ích chính đáng để đáp lại tình thương mến của quý vị dành 
cho.

Chúng tôi chân thành tri ân tất cả quý quan khách, đặc biệt là 
những vị mạnh thường quân đã tham gia nhiệt tình trong cuộc 
bán đâu giá sôi nổi tại buổi Dạ Tiệc ngày 7/10/2012. Chúng tôi 
chân thành cám ơn ông bà Bruce Trần, Tổng Giám Đốc VHN 
channel 2073, doanh gia Nguyễn Vũ Trụ, ông Trần Hồng Phúc, 
Kỹ Sư Nguyễn-Tấn Thọ, anh chị Phong-Nguyên, ông Đinh 
Vinh đã mua những bức tranh và những kỷ vật tại buổi đấu giá 
nói trên. Chúng tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn Nhiếp Ảnh Gia Lê 
Đức Tế, Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn Ngọc Hạnh, Bác Sĩ Phạm Đức 
Vượng, Luật Sư Nguyễn Công đã tặng những bức tranh và 
những kỷ vật nói trên giúp buổi đấu giá có kết quả tốt đẹp. 

Với sự nhiệt tình đóng góp của tất cả quý vị, Dạ Tiệc Gây 
Qũy Ủng Hộ Luật Sư Jimmy Nguyễn đã thành công vượt ngoài 
mong đợi không chỉ về ý nghĩa, tình cảm gắn bó mà cả về tài 
chánh. Kết qủa thu được sau phần chi phí lên đến gần 
$14,000.00 là một thành qủa hết sức khả quan.

Lần nữa, chúng tôi tri ân tấm lòng thương mến và sự ủng hộ 
qúy báu của quý vị từ tinh thần đến vật chất dành cho Luật Sư 
Jimmy Nguyễn và Ban Tổ Chức. Đây là biểu hiệu của sự tin 
tưởng lớn lao trao cho ƯCV Jimmy Nguyễn, và hy vọng LS 
Jimmy Nguyễn sẽ xứng đáng với niềm tin cậy ấy.  

                         Trân trọng, 

   Nhóm Ủng Hộ Luật Sư Jimmy Nguyễn. 

THƯ CẢM TẠ

San Jose, Ngày 15 Tháng 10 Năm 2012

Qúy Vị Quan Khách, Chính Giới Hoa Kỳ, 
Đồng Hương và Cử Tri Khu Vực 8, 

Thành phố San Jose tham dự 
Dạ Tiệc Gây Qũy Ủng Hộ Ngày 07/10/2012   

OÂ. Traàn Hoàng Phuùc mua ñaáu giaù böùc aûnh “Chieàu Veà” cuûa NAG Leâ Ñöùc Teá

OÂ.B. Bruce Traàn mua böùc aûnh “Tình Maãu Töû” cuûa NAG Leâ Ñöùc Teá

Doanh gia Nguyeãn Vuõ Truï mua böùc aûnh “Tung Chaøi” cuûa NAG Leâ Ñöùc Teá

Coâ Thanh Nguyeân mua ñaáu giaù moät böùc aûnh cuûa NAG Nguyeãn Ngoïc Haïnh
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