DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG ĐẾN TƯ DO
GATEWAY TO FREEDOM PROJECT
Thư Ngỏ Gởi Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản
Kính thưa Quý Đồng Hương:
Được sự hưởng ứng và ủng hộ tích cực của quý đồng hương tại vùng Hoa Thịnh Đốn và văn nghệ sĩ của
nhiều tiểu bang, Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông và Hội Thân Hữu Quảng Đà vùng Đông
Bắc Hoa Kỳ đã phối hợp với cơ quan dân cử và chính quyền Quận Fairfax - Hệ thống Thư Viện của Quận - cùng
hợp tác để chính thức thành lập một Phòng Đọc Sách tiếng Việt tại Thư Viện Thomas Jefferson, tọa lạc tại thành
phố Falls Church, Virginia. Để đánh dấu cho sự họp tác này, một buổi lễ đã được cử hành một cách long trọng
vào ngày 3 tháng 12 năm 2005 và cho đến nay chúng tôi đã quyên tặng cho thư viện trên 2000 quyển sách và tạp
chí tiếng Việt.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng ngày càng gia tăng của cư dân quận Fairfax, Thư Viện Thomas Jefferson đã
được mỡ rộng và trùng tu toàn diện, dự trù sẽ hoàn tất vào mùa hè năm 2010. Nhân dịp này, chúng tôi đã tiếp xúc
với bà Penny Gross, Đại diện khu Mason, và sau nhiều lần thảo luận, chính quyền và Hệ thống Thư Việ Quận
Fairfax đã đồng thuận về kiến trúc lối vào cổng chính của thư viện. Con đường này sẽ được lát bằng những viên
gạch nung đỏ do Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng sản đóng góp và được đặt tên là "Đường Đến Tự Do"
(Gateway to Freedom).
Con đường được lót gạch với những tên của người Việt sẽ là món quà nhỏ của Cộng Đồng Người Việt Tỵ
Nạn Cộng sản tặng cho Cộng Đồng Hoa Kỳ để bày tỏ lòng biết ơn đôi với quê hương thứ hai này. Đây cũng là biểu
tượng cho sự hợp tác của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản vào dòng chính xã hội Hoa Kỳ. Thêm vào đó,
Con Đường sẽ tồn tại rất nhiều năm đễ chúng ta:
1. Đánh dấu sự thành công của Cộng Đồng Người Việt qua con đường học vấn và tinh thần hiếu học.
2. Nhắc nhở con em luôn duy trì tiếng Việt và văn hóa Việt
3. Ghi nhớ những hy sinh của thế hệ đi trước.
Ban Yểm Trợ Dự Án "Đường Đến Tự Do" xin kêu gọi quý đồng hương tham gia vào dự án này bằng một
trong hai cách:
 A: Đóng góp $1,000.00 - Danh sách 30 mạnh thường quân (Founding Sponsors) sẽ được ghi vào bảng lưu
niệm tại thư viện.
 B: Đóng góp $50.00 cho một viên gạch với tên và địa chỉ sẽ được khắc bằng tia laser. Giới hạn mỗi gia
đình cùng địa chỉ tối đa hai viên gạch. Tổng số viên gạch sẽ có là 1060 viên.
Tất cả những đóng góp sẽ được gởi đến Fairfax County Library Foundation. Cơ quan này sẽ kiểm soát
(fiscal agent) thu và cấp biên nhận miễn trừ thuế theo luật định. Mọi sự đóng góp sẽ ưu tiên cho những người tham
gia trước và chấm dứt khi có đủ 30 mạnh thường quân cùng bán hết 1060 viên gạch. Tất cả số tiền còn lại sau khi
trừ chi phí mua gạch sẽ được sung vào quỹ Thư Viện Thomas Jefferson để tiếp tục mua sách tiếng Việt và bành
trướng Phòng Đọc Sách Tiếng Việt.
Muốn biết thêm chi tiết, xin vào website www.duongdentudo.com hay www.fairfaxlibraryfoundation.org
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