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V/v: ACF Foundation (ACF) Hỗ Trợ Tài Chính Bail Người Tị Nạn 
 Tổ hợp Luật Sư RRLP Làm Đơn và Mục Sư Pornchai Bảo Đảm. 
 
Kính thưa ông/bà  
 
Chúng tôi, tổ chức ACF, được biết trong số các gia đình đã tự trả tiền bảo lãnh người thân bị giam trong IDC ra, 
có một số người đã than phiền rằng họ không được đối xử công bằng. Rằng tại sao những người khác được ACF 
giúp đóng tiền bảo lãnh trong khi họ phải tự đóng. Do đó, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một đôi điều liên quan 
đến việc này. Mong rằng sau khi đọc thư này, quý vị sẽ hiểu và thông cảm cho chúng tôi và Mục Sư Pornchai.  
 
Trước hết, chúng tôi xin khẳng định là Mục Sư Pornchai không tham gia quyết định chọn ai được giúp đóng tiền 
bảo lãnh trong đợt vừa qua. Ông đã sẵn lòng bảo lãnh bất cứ ai được chúng tôi đề nghị. Chúng tôi tin rằng Mục 
Sư cũng được nghe về số tiền ít ỏi mà chúng tôi dành cho việc cứu người tị nạn ra khỏi trại giam. Chúng tôi tin 
rằng ông mong muốn mọi người được bảo lãnh ra, bằng mọi cách hợp pháp. Do vậy, chúng tôi, và có lẽ cả mục 
sư Pornchai, cũng đã vui mừng khi có thể cứu được những người bị giam ra, dù bằng tiền của gia đình, hay của 
ACF. Chúng ta nên hết lòng biết ơn Mục Sư, tổ chức RRLP, và ACF, đã vì tình thương mà giúp mọi người. 
 
Thứ hai, chúng tôi không quen biết bất cứ gia đình nào trong số 28 gia đình có người thân được bảo lãnh trong 
đợt vừa qua. Do đó, chúng tôi không có cơ sở để thiên vị bất cứ ai.  
 
Khi quyết định nộp đơn bảo lãnh cho đợt đầu tiên, chúng tôi chỉ có đủ tiền để bảo lãnh 14 người. Nếu các gia 
đình đã tự bỏ tiền bảo lãnh không đóng tiền, thì chỉ có 14 người được thả ra trong đợt vừa qua. Chúng tôi rất vui 
mừng khi đựơc biết  một số gia đình đã tự nguyện xoay xở để đóng tiền bảo lãnh. Chúng tôi không hề biết chi tiết 
về việc vay mượn tiền của các gia đình này. Chúng tôi cũng đã không liên lạc hay khuyến khích các gia đình này 
làm như vậy. 
 
Hiện nay, chúng tôi đã quyên góp thêm được một số tiền với mục đích cứu giúp những người đang bị giam giữ 
trong IDC được thả ra. Chúng tôi hy vọng quý vị hiểu, và thông cảm cho chúng tôi. Sau này, nếu quyên góp được 
thêm ngân quỹ chúng tôi sẽ cứu xét việc giúp đỡ phần nào cho các gia đình đã tự đóng tiền bảo lãnh và chúng tôi 
sẽ thông báo đến quý vị . 
 
Cuối thư, một lần nữa chúng tôi xin khẳng định rằng ACF chứ không phải Mục Sư Pornchai quyết định những 
người được bảo lãnh trong đợt đầu tiên. Chúng tôi đã cố gắng cứu người tỵ nạn ra khỏi IDC với tất cả số tiền 
chúng tôi hiện có vào thời điểm đó.  
 
Kính chúc quý vị sức khỏe, và bình an. 
 
Trân Trọng, 
 
 
Dan M Tran 
ACF Foundation 


