
 

Kính thưa quý ân nhân, quý đồng hương, 

Từ Bi Foundation xin chân thành tri ân và cảm niệm công đức của quý ân nhân. Năm 

2013, tổng số tiền Hội đã thực hiện chương trình từ thiện là 90,642$ US. Sự đóng góp 

của quý ân nhân đã nói lên niềm tin tưởng của quý vị đối với Tu Bi Foundation qua các 

công tác từ thiện giúp người bớt khổ tại quê nhà, Ấn Độ và Phi Luật Tân. Sự tin tưởng 

đó là niềm khích lệ to lớn cho các thiện nguyện viên của Từ Bi. Kính chúc quý ân nhân 

và đồng hương cùng gia quyến luôn được an lành và hạnh phúc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình giúp đỡ nạn nhân Phi do trận 

siêu bão Haiyan gây ra đã được thực hiện 

ngày 8 tháng 1, 2014. Giờ phút chót Hội đã 

được nhận thêm sự đóng góp của các Phật 

tử tại VA, và tổng số tiền đã trao tại Đại Sứ 

Quán Phi Luật Tân là 19,120$ cùng với 

1,000 chim hạc bằng giấy.  Ông Jose Cuisia 

Tổng Chi 
90,642 $ US 

Từ Bi Foundation 
Viet Nam Buddhist Center – Chùa Việt Nam, Houston -TX 

www.tubifoundation.org 

 



đã trao số tiền này cho Hội ‘Feed the Hungry,Inc’.  Xin mời đọc bản tin tại:  

http://tubifoundation.org/tham-dai-su-quan-philuattan/  và  

http://tubifoundation.org/feed-the-hungry-inc-2014/ 

Đại sứ quán Phi Luật Tân đã có viết bài về buổi tặng quà và c/t 1000 con chim thiên nga 

bằng giấy để gây quỹ giúp nạn nhân Phi.  

http://tubifoundation.org/thousand-paper-cranes/?lang=en 

http://www.vietbao.com/D_1-2_2-349_4-219284_15-2/ (tiếng Việt) 

 

Thưa quý ân nhân; 

Công tác từ thiện được duyệt xét và thay đổi 

hằng năm để thích hợp với sự phát triển và đúng 

nhu cầu của người cần giúp đỡ.  Năm 2014, Hội 

xin chuyển chương trình xây giếng nước tại 

Việt Nam thành chương trình câu nước sạch 

đến tận nhà người dân. Nhiều gia đình nghèo 

không có tiền để kéo nuớc vào nhà. Thời gian 

qua Hội Tu Bi đã giúp được 30 gia đình có nước 

sạch. Và hiện nay còn có nhiều gia đình đang 

trông chờ sự giúp đỡ của quý ân nhân; 75-100$ 

US có thể giúp một gia đình có được nước sạch để dùng.  

https://tubifoundation.shutterfly.com/2010/1206 

Thao thức và trăn trở để có thể giúp người dân 

nghèo thoát khỏi cảnh khó khăn, và Hội chủ 

trương ‘cho càng câu chứ không cho con cá’. Để 

giúp các gia đình nghèo có thể tự vươn lên 

với sự nổ lực của mình, hai năm qua, Hội đã 

tiến hành chương trình ‘marco loans: vay vốn 

tiền lời 1%’, tại Hậu Giang và rất thành công. Sư 

Cô Lệ Thành làm việc với Hội Phụ Nữ tại địa 

phương thực hiện chương trình này.  100$ US có 

thể giúp một gia đình thoát được cơn hiểm 

nghèo, giúp họ có thêm vốn để mua thêm vật 

dụng để bán. (Hình ảnh là rạp bán chuối chiên, 

http://tubifoundation.org/tham-dai-su-quan-philuattan/
http://tubifoundation.org/feed-the-hungry-inc-2014/
http://tubifoundation.org/thousand-paper-cranes/?lang=en
http://www.vietbao.com/D_1-2_2-349_4-219284_15-2/
https://tubifoundation.shutterfly.com/2010/1206


bánh bao) Số tiền này người vay sẽ trả góp hằng tháng trong vòng một năm. Nếu hoàn 

cảnh vẫn còn khó khăn thì sẽ được tiếp tục vay năm tới và chương trình được xét lại 

hằng năm. Hội yêu cầu mỗi gia đình để con heo mỗi ngày 10,00 VND, và cuối tháng sẽ 

có tiền trả vốn và có được 100,000 VND để tiết kiệm.  Hiện nay, Hội đã có 22 gia đình 

được giúp đỡ. Số tiền lời 1% là để trang trải chi phí cho các chị thiên nguyện viên trong 

hội phụ nữ giúp phần chi phí đi thâu tiền hằng tháng,  và theo dõi sự sinh hoạt của mỗi 

gia đình. Hội rất mong được đón nhận sự ủng hộ của qúy ân nhân về chương trình này.  

Xin hãy cho người dân nghèo có cơ hội vươn lên và tự tin vô khả năng phấn đấu của 

mình. (Mời đọc bài bài dưới đây.)  

http://tubifoundation.org/bai-phat-bieu-y-kien-ve-du-an-vay-von/ 

Cám ơn quý ân nhân đã ủng hộ c/t giáo dục. Tu 

Bi Foundation đầu tư rất nhiều ngân sách vào 

các chương trình giáo dục: học bổng, xây dựng, 

sửa chữa trường học, phát quần áo và học cụ 

cho học sinh nghèo, thành lập tủ sách thư viện 

tại trường tiểu học.  Hội ao ước sẽ có ngân 

sách để có thể tiếp tục thực hiện c/t tủ sách 

thư viên tại các trường tiểu học. (Hình ảnh thư 

viện tại  trường tiểu học Hòa Phú tại Củ Chi. Tất 

cả sách đều dành riêng cho giáo viên giảng dạy, và không có sách cho thiếu nhi. (Mời 

xem hình tặng sách thư viện. Kệ trống là để sách Tu Bi tặng vào ngày 30/9/2013. Hội đã 

tặng gần 700 cuốn sách cho trường đợt 1 và sẽ phát đợt 2 vào tháng 1, 2014) 

https://tubifoundation.shutterfly.com/hocbong/1968 

Dù khó khăn bao nhiêu, Cha Mẹ cũng cố gắng cho con đi học vì không muốn con khổ 

như họ.  Tiền học phí và niên liễm ngày càng gia tăng, đứa trẻ tại Việt Nam bây giờ như 

không có tuổi thơ vì cả ngày đi học hai buổi và tối lại đi học thêm. Chương trình học 

bổng đã cứu giúp nhiều gia đình trong lúc gặp khó khăn và túng thiếu. Và đây là c/t mà 

Hội đã mất nhiều thời giờ và nhức đầu nhất vì quá nhiều giấy tờ và thủ tục. Đây là thành 

quả của sinh viên Trương Văn Ngô học ngành Thú Y, đã được nhận học bổng của Tu Bi 

từ lúc còn học trường Trung Học.  

“Con chào cô! Lâu lắm rồi con không viết email cho cô, Dạo này cô có khỏe không ạ. 

Công việc vẫn tốt phải không cô. 

http://tubifoundation.org/bai-phat-bieu-y-kien-ve-du-an-vay-von/
https://tubifoundation.shutterfly.com/hocbong/1968


Cô Kính mến. ngày 26/12 vừa rồi con đã báo cáo luận văn tốt nghiệp xong, kết quả cũng 

tốt ạ, y như con mong đợi. Con ra trường với xếp loại tốt nghiệp giỏi. 

Con cũng đã xin được việc làm rồi, con sẽ nhận việc vào ngày 2/1 này. tuy công việc hơi 

nhiều áp lực và công việc phải ở trong trại chăn nuôi suốt. Mức lương ban đầu lúc chưa 

có giấy chứng nhận tốt nghiệp là khoảng 3-3,5 tr/tháng. còn khi có chứng nhận tốt 

nghiệp thì khoảng 7-8tr/tháng (kể cả phụ cấp). Con xin chia sẻ niềm vui này đến cô. 

Cuối lời. con xin chúc cô nhiều sức khỏe và công tác thật tốt.” 

 

Các chương trình từ thiện trong năm 2013 đã được báo cáo tại: 

Báo cáo cứu trợ năm 2013 

http://tubifoundation.org/wp-content/uploads/2013/08/2013_CT_BaoCao.pdf 

Báo cáo từ thiện năm 2013 

http://tubifoundation.org/347/ 

Những chuyến từ thiện sắp tới năm 2014: 

- Phát quà bệnh phong nhân tại miền Nam ngày 19/1/2012 

Hình ảnh chuẩn bị cuộc cứu trợ tại Quảng Ngãi 

https://tubifoundation.shutterfly.com/resrelief2013-14/202 

- Phát quà tại huyện Sơn Tịnh, Quang Ngai ngày 22/1/2013 

- Phát quà tại huyện Ba Tơ, Quang Ngai ngày 23/1/2013 

- Phát quà người khiếm thị tại tịnh thất Liên Hoa quận 7, ngày 25/1/2014 

- Phát quà tại Lào Cai ngày 8-9/2/2014 

- Phát học bổng sinh viên tại Huế 15/2/2014 

(Trường lớp Mẫu Giáo được xây dựng bởi đất sét, đang chờ sự giúp đõ của Hội Từ Bi) 

http://tubifoundation.org/wp-content/uploads/2013/08/2013_CT_BaoCao.pdf
http://tubifoundation.org/347/
https://tubifoundation.shutterfly.com/resrelief2013-14/202


Lớp học Mẫu Giáo tại xã Sán Chải, Lào Cai 

" Xã Sán Chải là 1 xã biên giới giáp danh Trung Quốc (Lù 1 và Lù 2) Tuy cách thị trấn 3km 

nhưng đời sống kinh tế của người dân khá là khó khăn. Tổng toàn xã có 10 thôn bản. 

Trên 70% hộ gia đình thuộc hộ nghèo. Số hộ nghèo cụ thể là 293 hộ. Tổng số học sinh 

trường mầm non xã là 124 cháu! Trường chính: 79 trẻ, Hố Tỉn: 20 trẻ, 2 điểm Lù Dì Sán: 

24 trẻ.Trường chúng em về các phân hiệu cơ bản cũng đã được quan tâm và xây dựng 

nhưng còn điểm trường chính còn sơ khai và khó khăn lắm chi ạ! Nếu có thể, chúng em 

rất cần được hỗ trợ chúng em xây dựng thêm nhà bếp và 1 hàng rào cho nhà trường để 

đảm bảo an toàn cho các cháu khi học ở trường."   

 

Ngàyy 8-9/2/2014, Từ Bi Foundation sẽ tặng những con chim hạc do các em học sinh   

gởi tặng. Và áo lạnh, dép, áo quần cho các em học sinh. Đồng thời sẽ phát phẩm vật 

gồm gạo, chăn mền, muối, mì gói … cho các gia đình nghèo tại xã Sán Chái. Mong rằng 

với tình thương yêu của quý ân nhân, và những cánh chim hạc này sẽ sưởi ấm 

được tình người, cho các em trẻ thơ và dân nghèo tại Lào Cai một niềm hy vọng.  

“Những con hạc giấy tượng trưng cho hy vọng, sức khỏe, hạnh phúc, & sống lâu. “ 

Tu Bi Foundation xin chân thành tri ân đến quý Thầy, quý Sư Cô, quý Cô Bác và anh chị 

thiện nguyện viên tại Hoa Kỳ và Việt Nam.  Hội không thể thực hiện được các chương 

trình từ thiện nếu không có những tấm lòng cao qúy đã đóng góp khiến cho chương 

trình được thành tựu.  “Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ.”  

 

Xin chân thành tri ân quý ân nhân đã ủng hộ chúng tôi trên nhiều phương diện từ tinh 

thần đến vật chất trong nhiều năm qua.  Kính chúc quý ân nhân và đồng hương cùng 

gia quyến một năm mới luôn được an lành, hạnh phúc và vạn sự cát tường.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tax deductable xin gởi về: 
Tu Bi Foundation: 4901 Powell Road, Fairfax  VA 22032 


