
Thưa quý đồng hương và quý ân nhân; 

 Ngày 25 và 26 tháng 11, 2016 thiện nguyện viên Tu Bi 

Foundation từ Hoa Kỳ, Hà Nội,  Quảng Trị và Quảng Bình đã 

đến thăm viếng và tặng quà cho người dân vùng lũ tại Quảng 

Bình và Quảng Trị. Lắng nghe lời tâm sự của các giáo viên 

tại Quảng Bình: “Tôi đã sinh đẻ và lớn lên ở vùng này. Xưa 

nay dân chúng phải sống với lũ nhưng chưa bao giờ nước lên 

nhanh như vậy. Nên mọi gia đình chỉ biết ngồi trên gác, nước 

vây bốn bề. Có vùng cao đến 3.5 M đến 4 M”… Chúng tôi 

cảm thấy chạnh lòng và thương xót cho người dân miền 

Trung. Nhất là những người dân nghèo, bán mặt cho đất, bán 

lưng cho trời. Qua 2 trận lũ tháng 10, và tháng 11 2016. 

Nhiều nhà không còn gì cả vì nước lũ và nước thuỷ điện xả 

ngâm đến mấy ngày mới rút. Tất cả các vật dụng bằng điện 

đã bị hư hỏng, áo quần, sách vở của học sinh bị trôi hoặc hư 

hoại… 

Cho đến ngày 1 tháng 12, 2016, Tu Bi Foundation – Chùa Việt Nam, Houston – Texas đã quyên 

góp được $43,435 US từ quý đồng hương và Phật tử xa gần: Florida, Lousiana, Virginia, Texas, 

California, New Jersey….  Ngân sách có giới hạn nhưng sự thiệt hại quá lớn. Tu Bi Foundation 

được biết có rất nhiều hội đoàn tặng quà tại các vùng là cái rốn của lũ lụt như Hương Khê, Hà 

Tĩnh. Nên Tu Bi Foundation xin tập trung vào tỉnh Quảng Bình, và đi đến các vùng chưa được 

nhận quà cứu trợ hoặc rất ít có các phái đoàn đến viếng thăm.  Hiện nay các nguồn nước đều bị ô 

nhiễm vì lũ lụt, nên Hội quyết định giúp các trường học những hệ thống lọc nước, nhằm ngăn 

ngừa bệnh tật cho Thầy Cô và học sinh. Bên cạnh đó, các học sinh được phát áo lạnh, quần thể 

thao để chuẩn bị cho mùa đông năm nay.  Sau Tết nông dân cần có giống lúa, bắp… để trồng cho 

mùa gặt hái đầu năm. Hội đã liên lạc được nơi bán giống lúa, ngô, đậu phụng tại Quảng Bình và 

sẽ tiếp tục cứu xét các vùng bị ảnh hưởng nặng để giúp các gia đình nghèo có tiền mua hạt giống 

để ổn định lại sinh hoạt của gia đình và chuẩn bị mùa Xuân mới.   

Các chương trình củaTu Bi được quyết định  sau sự khi đi quan sát vùng lũ và những yêu cầu 

thực tế nhất mà các địa phương xin giúp đỡ để người dân mau được ổn định cuộc sống.  

Tại Quảng Trị, cuộc sống người dân còn gặp 

nhiều khó khăn! Đất là cát trắng nên không thể 

trồng trọt được cây gì ngoại trừ cây đay để làm 

giấy. Nghề đánh cá xem như không thể tồn tại vì 

đánh cá về không bán được. Cho đến nay, người 

dân vẫn còn sợ chưa dám ăn cá. Học sinh đen 

đủi và không nở được nụ cười trên môi như các 

vùng xưa nay chúng tôi đến tặng quà.  

Quảng Trị, ngày 25/11/2016 

1.     8 giờ đến phát sách thư viện trường tiểu học 

Hải Thọ 



2.     Đến vùng biển xã Hải Khê huyện Hải Lăng : 

- Phát 50 xuất học bổng mỗi xuất 1 triệu đồng gồm trường mầm non, tiểu học và 

trung học. Và  phát 50 xuất quà đối tượng người nghèo khó khăn vùng biên mỗi 

xuất gồm gồm 10kg gạo 1 chai dầu ăn 1 chai xì dầu và 500g vi tính 1 thùng mì 

tôm, và bao thư. Mỗi xuất trị giá 300.000 Vnd.  

3.     Đi xã Hải Khê vùng biển 2, phát 50 xuất học bổng mỗi xuất 1 triệu đồng gồm: 

trường mầm non tiểu học và trung học.Và phát 50 xuất quà dành cho đối tượng nghèo 

khó khăn vùng biển, gồm 10kg gạo 1 

chai dầu ăn 1 chai xì dầu và 500g vi 

tính 1 thùng mì tôm, và bao thư. Mỗi 

xuất trị giá 300.000 vnd.  

4.     Đi vùng biển xã Triệu Lăng huyện 

Triệu Phong vùng biển phát 100 xuất 

quà 

dành cho người nghèo khó khăn gồm 

10kg gạo 1 chai dầu ăn 1 chai xì dầu và 

500g vi tính 1 thùng mì tôm, và bao 

thư. Mỗi xuất trị giá 300.000đ 

 

Đặc biệt em học sinh Công Đăng Khoa và Cô Diệu Tiên, Trường Việt Ngữ Thăng Long đã gởi 

tặng sách để  thành lập phòng thư viện tại trường Tiểu Học Hải Thọ, Quảng Trị. Hội sẽ liên tục 

theo dõi và quan sát sự tiến triển của chương trình này.  Chúng tôi uớc nguyện mỗi năm, chúng 

ta có thể thành lập thư  viện đọc sách tại các trường vùng xa. Đây là cơ hội duy nhất các em có 

thể biết đến thế giới bên ngoài qua những cuốn sách mà Hội đã mua tặng.    

 

Mời xem hình  tặng sách phòng thư viện:  https://tubifoundation.shutterfly.com/hocbong/2815 

Mời quý ân nhân xem hình ảnh chúng tôi đã thực hiện tại Quảng Trị: Phát 100 phần học bổng  

https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/443 ,  

Và 200 phần quà: https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/538 

Tranh thủ thời gian, sau khi phát quà Quảng Trị đoàn đã đi thằng ra Quảng Bình.    Trong tinh 

thần tương thân tương trợ, chúng ta đã đến các nơi tặng quà với tâm không phân biệt. “Hội Từ 

Thiện Tu Bi– Chùa Việt Nam, Texas – USA; Kính biếu”  Mong rằng khi người dân nhận được 

https://tubifoundation.shutterfly.com/hocbong/2815
https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/443
https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/538


các món quà,  các em học sinh dùng những chiếc áo ấm, những cuốn sách… các em sẽ cảm nhận 

được tình thương yêu qua chữ “Từ Bi” mà quý ân nhân đã gởi gấm và chia sẻ với mọi người 

đang gặp khó khăn. Chúng ta đến với mọi người, thực hiện các chương trình giúp người bớt khổ 

không có ranh giới bởi tôn giáo, địa phương, và màu da...  

 

(Thấy đoàn tất bật làm việc, chủ khách sạn đã gọi nhân viên và gia đình ra phụ giúp đoàn chuẩn 

bị các bộ sách giáo khoa để sáng hôm sau phát cho học sinh tại trường tiểu học Cảnh Hóa.)  

Ngày 26-11 : Quảng Bình 

 

8. Trường Tiểu học Cảnh Hóa: sách giáo khoa, máy lọc nước sạch  

9. Trường tiểu học Châu Hóa: 215 áo mùa đông, 215 quần tập thể thao, 2,150 vở học, 2 máy lọc 

nước 

10. Trường Trung học Châu Hóa: 310 áo gió, 310 quần tập thể thao, 3,100 vở học, 2 máy lọc 

nước 

11.  3 Trường mầm non xã Châu Hóa: 

3 máy lọc nước, 3 nồi cơm điện: 

 

12. Phát 200 phần quà giúp gia đình 

làm nghề nông bị ảnh hưởng lũ lụt. 

Mua hạt giống trồng lúa, ngô, đậu 

phụng. (Đối tượng nghèo khó khăn) tại 

 2  thôn Uyên Phong và Lạc Sơn làm 

nghề nông moi xuat 250.000 vnd. 

  

13. Phát 1 máy lọc nước sạch và 1 nồi 

cơm điện cho trường mầm non Mai 

Hoa 

Xin mời xem hình tặng quà tại Quảng 

Bình, ngày 26/11/2016 

https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/575 

https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/641 

https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/575
https://tubifoundation.shutterfly.com/2016/641


THƯ CẢM ƠN 

  PHÒNG GD& ĐT QUẢNG TRACH - TRƯỜNG TH CẢNH HÓA 

Kính gửi: Hội TU BI  FOUNDATION 

 Thay mặt trường tiểu học Cảnh Hóa, chúng tôi xin trân trọng 

cảm ơn quý vị đã có những tình cảm sâu sắc quan tâm đối với 

học sinh trường Tiểu học Cảnh Hóa đã hổ trợ  bằng hiện vật là: 

197  bộ sách giáo khoa, hai máy lọc nước (Tổng trị giá bằng tiền 

55,000,000 VND đồng)  

    Sự quan tâm của quý vị là niềm động viên, khích lệ cho 

học sinh và cũng là nhân tố động lực thúc đẩy tiếp thêm sức 

mạnh để chúng tôi hoàn thành sứ mệnh trồng người và mang lại 

sự thành công việc dạy học của nhà trường.  Với nghĩa cử cao 

đẹp của Hội từ bi FOUNDATION để lại cho học sinh, phụ 

huynh và nhà trường nhiều ấn tượng sâu sắc và cảm thông với 

những khó khăn của  nhà trường sau trận lũ lụt lịch sử vừa qua.  

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý hội đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi. Hy vọng thời 

gian tới tiếp tục nhận sự quan tâm của quý hội trong những hoạt động từ thiện tiếp theo.  

      Trân trọng cảm ơn!  TM.BGH/HT/   Trần Thị Hòa 

Học sinh dơ tay trả lời con vui lắm! Tặng quà mua hạt giống lúa, gạo để trồng… 

Nhà trường xin Hội Tu Bi tặng chiếc 

xe đạp cho một cô giáo nghèo. Xe cô 

giáo đã bị lũ cuốn trôi. Máy lọc nước, 

nồi cơm, chăn, chiếu cho học sinh 

MG. 



Thưa quý ân nhân; 

Ngày 1 tháng 12, 2016 Hội đã đến Quy Nhơn cùng nhóm hành pháp thiện Châu Âu do H.T 

Thích Thiện Huệ hướng dẫn. Hằng năm, chúng tôi trở lại viếng thăm các bệnh nhân bị phong cùi 

tại Quy Nhơn và tặng gần 500  phần quà cho bệnh nhân.  Kể từ khi Hội Tư Bi và quý ân nhân 

đóng góp công đức để giúp Niệm Phật Đường (NPĐ) 

Quy Hòa hoàn thành ngôi chùa tâm linh, xây mái chùa, 

lập mái tôn để có nơi sinh hoạt rộng rãi tại các lễ lớn. 

Các bệnh nhân cũng đã đón nhận được nhiều sự giúp 

đỡ của các đoàn Phật Giáo.  Mừng nhất là NPĐ Quy 

Hòa đã chính thức có 1 vị Thầy phát đại nguyện về làm 

trụ trì và sinh hoạt tại đây để hướng dẫn tâm linh cho 

gần 300 Phật tử sinh sống tại trong làng bị phong cùi.  

Đây cũng là ước nguyện của Tu Bi Foundation với 

nhiều cố gắng trong mấy năm qua.  

 

Từ Bi Foundation viếng thăm và tặng quà tại Niệm Phật Đường Quy Nhơn, do H.T Thích Thiện 

Huệ và Phật tử Châu Âu tài trợ. Chúng tôi đã nếm được mùi bão lụt của cơn bão số 9 từ  Quảng 

Bình, Quảng Trị, vô đến Huế và Bình Định liên tiếp.  Đi đến đâu thì mưa đến đó, nhưng rất mầu 

nhiệm: khi phát quà thì trời lại ngừng mưa, khiến đoàn có thể phát cho từng em học sinh, từng 

người dân đến đón nhận quà từ Hội. Qua đây, chúng tôi thấu hiểu và cảm thông cho người vùng 

lũ.  

http://www.baomoi.com/10-nguoi-chet-vi-lu-tai-quang-ngai-va-binh-dinh/c/20994589.epi 

Hội sẽ đi cứu trợ Quảng Bình đợt 2 trước Noel.  Hiện nay, 

lũ lụt và do các thuỷ điện xả nước tại Quảng Nam, Quảng 

Ngãi, và Bình Định đã gây nhiều thiệt hại.  Sau đây là một 

vài hình ảnh do lũ lụt đã cản trợ chuyến đi tặng quà tại xã 

Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân  - Phú Yên.  Với 300 phần 

quà, chỉ còn 9km nữa thôi là đến địa điểm, nhưng đoàn 

phải quay về và người dân chưa đủ duyên để đón nhận quà 

cứu trợ.   Đây là nơi  người dân tộc thiểu số bị cô lập nhiều 

ngày do lũ gây ra. (Đường đi và ruộng không còn ranh 

giới) 

http://www.baomoi.com/10-nguoi-chet-vi-lu-tai-quang-ngai-va-binh-dinh/c/20994589.epi


 

Hội sẽ đi cứu trợ Bình Định, sau khi lũ lụt được ổn định. Tu Bi Foundation xin chân thành tri ân 

quý ân nhân đã tin tưởng  và gởi tịnh tài khiến chúng tôi có thể tiếp tục trên con đường hành 

thiện pháp, nguyên làm cánh tay của Ngài Quan Âm mang niềm vui đến tất cả chúng sanh.  Kính 

chúc quý đồng hương và quý ân nhân và gia quyến luôn nhiều sức khoẻ  và an lành.  

Xin trân trọng tri ân. 

Tu Bi Foundation 

4901 Powell Road 

Fairfax, VA 22032 


