Phiếu Đặt Mua Hàng
Hội Ung Thư Việt Mỹ
 Tôi muốn đặt mua DVD "Mẹ Trong Lòng Người Đi"
Chương trình nhạc giao hưởng với Ban Hợp Xướng và Hòa Tấu Ngàn
Khơi ca ngợi Mẹ Việt Nam. Cùng với sự trình diễn đặc sắc của Julie,
Anh Dũng, Nguyên Khang, Lê Hồng Quang, Nguyễn Thành Vân, Bích
Vân, Tú Lan, Bích Liên, Phạm Hà, Nguyễn Bảo Thi, Ban Thiếu Nhi Ngàn
Khơi. Giá ủng hộ $20/DVD.

_____ DVD(s) Mẹ Trong Lòng Người Đi X $20 = $_________

 Tôi muốn đặt mua DVD Phạm Đình Chương: "Màu Kỷ Niệm"
Chương trình nhạc giao hưởng với Ban Hợp Xướng và Hòa Tấu Ngàn
Khơi với chủ đề nhạc Phạm Đình Chương. Cùng với sự trình diễn đặc
biệt của Lệ Thu, Trần Thái Hòa, Lê Uyên, Anh Dũng, Thái Hiền, Mai
Hương, Bích Liên, Lê Hồng Quang. Giá ủng hộ là $20/DVD.

_____ DVD(s) PĐC: “Màu Kỷ Niệm” X $20 = $_________
 Tôi muốn đặt mua Lịch Nghệ Thuật Việt Nam 2007, khổ 18” x 24”
trình bày những tác phẩm hiếm có và quý giá của Nguyễn Gia Trí.
Giá ủng hộ $15/lịch.

_____ Lịch nghệ thuật 2007 X $15 = $_________
Số tiền đặt hàng: $_________
Cước phí: $ 5.00
Ủng hộ thêm: $_________
Tổng cộng: $_________
Họ và Tên: _________________________________ Ngày Sanh: _______/_______/________
Công ty/Hội đoàn (nếu có): _____________________________________________________
Địa chỉ: ____________________________________________________________________
Thành phố, Tiểu bang, Zip: ______________________________________________________
Điện thoại: (______)________-___________

Email: _______________________________

Chi phiếu xin đề

VACF

Gởi chi phiếu về

Hội Ung Thư Việt Mỹ - VACF
17150 Newhope St., Suite 502
Fountain Valley, CA 92708
(714) 751-5805. Email: info@vacf.org. www.ungthu.org

Hội sẽ gởi hàng về địa chỉ được ghi trong phiếu đặt mua hàng trong vòng 7-10 ngày.
Chân thành cảm tạ sự ủng hộ của quý vị.
Hội Ung Thư Việt Mỹ là một tổ chức vô vu lợi với quy chế 501(c) (3). Chân thành cảm tạ mọi đóng góp của quý vị.
Mọi đóng góp có thể được trừ thuế theo luật hiện hành. Số thuế của Hội là 91-2170415.

Phiếu Xin Tài Liệu
Hội Ung Thư Việt Mỹ
Tất cả những tài liệu của Hội Ung Thư Việt Mỹ đều miễn phí. Tuy nhiên để giúp Hội có khả
năng chi trả bưu phí để gởi những tài liệu này đến tận tay của quý vị, đồng thời để Hội có
thể tiếp tục in ấn và phổ biến những tài liệu quý giá này đến cho đồng bào, Hội đề nghị quý
vị đóng góp ủng hộ tùy lòng hảo tâm.
Bệnh Viêm Gan (Hepatitis Materials):
 Xin gởi cho tôi ______ cuốn sách "Sống Với Bệnh Viêm Gan” do bác sĩ Bùi Xuân Dương viết.
Sách dày trên 260 trang với đầy đủ chi tiết về các bệnh viêm gan, cách phòng ngừa và chữa trị. Đề
nghị ủng hộ $5/cuốn.
 Xin gởi cho tôi ______ mẫu tài liệu 3-mảnh về bệnh “Viêm Gan B”. Đề nghị ủng hộ $0.25/mẫu.
 Xin gởi cho tôi ______ mẫu tài liệu 3-mảnh về bệnh “Viêm Gan C”. Đề nghị ủng hộ $0.25/mẫu.
 Xin gởi cho tôi ______ bài viết “Tôi Bị Viêm Gan C” của giáo sư Phan Văn Tánh. Bài viết chia
sẽ kinh nghiệm theo dõi và chữa trị bệnh viêm gan C của chính tác giả. Đề nghị ủng hộ $0.10/bài.

Ung Thư Vú và Cổ Tử Cung (Breast & Cervical Cancer Materials):
 Xin gởi cho tôi ______ tập sách nhỏ "Sức Khoẻ về Vú” hướng dẫn về những cách chăm sóc sức
khoẻ về vú và những cách tự khám vú và truy tầm ung thư vú. Đề nghị ủng hộ $1/tập.
 Xin gởi cho tôi ______ DVD “Tự Khám Vú & Ung Thư Cổ Tử Cung”. Đây là tài liệu y khoa bằng
DVD hướng dẫn cách tự khám vú, truy tầm ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Đề nghị ủng hộ
$3/DVD hoặc $2/video.
 Xin gởi cho tôi ______ tập sách nhỏ “Bệnh Ung Thư Cổ Tử Cung: Những Điều Phụ Nữ Việt
Nam Cần Biết” thông tin về bệnh ung thư cổ tử cung, cách truy tầm và ngăn ngừa do Viện Ung Thư
Hoa Kỳ xuất bản. Đề nghị ủng hộ $0.50/tập.
 Xin gởi cho tôi ______ mẫu tài liệu 4-mảnh về “Ung Thư Phụ Khoa” thông tin về các bệnh ung
thư phụ khoa như: ung thư buồng trứng, tử cung, cổ tử cung, và một số loại ung thư phụ khoa khác.
Đề nghị ủng hộ $0.10/mẫu.

Các Tài Liệu Khác (Other Cancer-Related Materials):
 Xin gởi cho tôi ______ tập sách nhỏ "Hóa Chất Trị Liệu” thông tin về việc điều trị ung thư bằng
hóa chất (chemotherapy). Đề nghị ủng hộ $1/tập.
 Xin gởi cho tôi ______ mẫu tài liệu 3-mảnh về “Truy Tầm Ung Thư Ruột” thông tin về các
phương pháp truy tầm ung thư ruột già. Đề nghị ủng hộ $0.25/mẫu.
 Xin gởi cho tôi ______ bài viết “Ung Thư Phổi” của bác sĩ Nguyễn Bích Liên thông tin về bệnh
ung thư phổi. Đề nghị ủng hộ $0.25/bài.
 Xin gởi cho tôi ______ cẩm nang hướng dẫn “Cai Thuốc Lá”. Đề nghị ủng hộ $1/cẩm nang.

Phiếu Xin Tài Liệu
Hội Ung Thư Việt Mỹ
Tất cả những tài liệu của Hội Ung Thư Việt Mỹ đều miễn phí. Tuy nhiên để giúp Hội có khả
năng chi trả bưu phí để gởi những tài liệu này đến tận tay của quý vị, đồng thời để Hội có
thể tiếp tục in ấn và phổ biến những tài liệu quý giá này đến cho đồng bào, Hội đề nghị quý
vị đóng góp ủng hộ tùy lòng hảo tâm.

 Tôi muốn đóng góp ủng hộ các chương trình chống ung thư của Hội Ung Thư
Việt Mỹ với số tiền $_________

Họ và Tên: ______________________________________________ Ngày Sanh: _______/_______/________
Công ty/Hội đoàn (nếu có): _____________________________________________________
Địa chỉ: ____________________________________________________________________
Thành phố, Tiểu bang, Zip: ______________________________________________________
Điện thoại: (______)________-___________

Email: _______________________________

Chi phiếu xin đề

VACF

Gởi chi phiếu về

Hội Ung Thư Việt Mỹ - VACF
17150 Newhope St., Suite 502
Fountain Valley, CA 92708
(714) 751-5805. Email: info@vacf.org. www.ungthu.org

Hội sẽ gởi hàng về địa chỉ được ghi trong phiếu đặt mua hàng trong vòng 7-10 ngày.
Chân thành cảm tạ sự ủng hộ của quý vị.

Hội Ung Thư Việt Mỹ là một tổ chức vô vu lợi với quy chế 501(c) (3). Chân thành cảm tạ mọi đóng góp của quý vị.
Mọi đóng góp sẽ được trừ thuế theo luật hiện hành. Số thuế của Hội là 91-2170415.

