
Nepal Earthquake Relief 

Kính gởi quý ân nhân, cùng quý Cô Bác và Anh Chị; 

Thay mặt nạn nhân đang lâm nạn bởi động đất tại Nepal, Tu Bi Foundation xin chân 

thành tri ân quý Thầy, Sư Cô, quý ân nhân xa gần đã nhiệt tình đóng góp giúp “Nepal 

Earthquake Relief”. Chúng ta còn có thêm 1 tuần trước khi làm tổng kết. Số tiền quyên 

góp được sẽ được gởi đến  American Red Cross (International).  Khi cuộc sống chưa 

được ổn định,  Nepal lại bị xảy ra trận after shock 7.3 vào ngày 12/5/2015.  Đến nay 

đã trên 8,200 người qua đời… Làm con chợt nhớ đến cuộc động đất và Tsunami tại 

Nhật Bản năm 2011 . Tu Bi Foundation chúng con đã có cơ duyên vào trại tỵ nạn sống 

với người dân mấy ngày, ngày nào cũng có after shock.  

Hàng trăm ngàn gia đình 

đang phải sống tạm bợ 

tại các trại tập trung. 

Không biết chuyện gì sẽ 

xảy trong thời gian tới, 

vì Nepal vẫn liên tục có 

những cuộc after shock 

mỗi ngày. Đói khác, 

bệnh tật, không nhà cửa 

… Người dân còn phải 

khổ triền miên! 

 

Cho đến nay, Tu Bi Foundation đã gởi 11,000$ đến Hội Red Cross, trong khi chờ đợi 

làm tổng kết ngày 20/5/2015. May mắn thay, số tiền chúng ta quyên góp được,  

American Red Cross sẽ được matching 100%. Sáng nay chúng tôi đã nhận được tin 

tức từ Hội Red Cross cho biết tình hình và số tiền của Hội gởi sẽ được phân phát lều 

che mưa nắng, thức ăn, nước uống… lo ổn định cuộc sống của người dân tại các trại 

tập trung.  

Tu Bi Foundation tại Houston đã quyên góp được 15,000 US. Tại VA nhiều cô chú, anh 

chị  đã hứa khả sẽ giúp đỡ và Tu Bi đang chờ đón nhận checks của quý ân nhân. Số 

tiền sẽ quyên góp được là 5,851$. Tạm tổng kết chúng ta đã có 21,000 US và được 

matching 100%. Red Cross sẽ được nhận là 42,000 US.  Nhờ sự đóng góp của quý ân 

nhân mà hàng tram gia đình sẽ được an ủi, chăm sóc … 
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Tu Bi Foundation xin tiếp tục được đón nhận sự giúp đỡ của quý Cô Bác, Anh Chị. 

Tax deductible, xin gởi về:  Tu Bi Foundation 

                                                  4901 Powell Road 

Fairfax, VA 22032 

Xin thành tâm cầu nguyện cho đất nước Nepal mau được hồi phục, cuộc sống người 

dân mau được ổn định, được đón nhận nhiều sự giúp đỡ của các nước trên thế giới 

và các phẩm vật khắp thế giới gởi đến giúp đỡ sẽ đến tận tay người dân. (Tin tức cho 

biết, tất cả các kiện hàng gởi đến đều bị chính phủ duyệt xét, dân thì đói mà phẩm 

vật lại nẳm một chỗ. Đây là hình thức ban lãnh đạo kiếm cách chia bớt của người 

dân). Cho nên mỗi chúng ta cũng cần có đủ phước báu thì mới đón nhận được dễ 

dàng mọi sự giúp đỡ của người chung quanh. 



   Nguyện cầu cho thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc.  Xin đốt nén hương lòng cầu 

nguyện cho tất cả chư hương linh qua đời được siêu sinh thế giới an lành. Gia đình 

thân nhân của các nạn nhân sẽ có đủ nghị lực để vượt qua cơn khó khan này. 

 

 

 

 We’re grateful for you. 
 

Dear Huyen – Tu Bi Foundation,  

On April 25, a 7.8-magnitude earthquake devastated Nepal, destroying 

hundreds of thousands of homes, injuring thousands of people and, 

heartbreakingly, killing more than 8,000 people. Moments after news of the 

disaster spread, you and thousands of other selfless members of the global 

Red Cross community came together to support those in need in Nepal. 

Thank you, for being there. With Tuesday’s 7.3 magnitude earthquake and 

ongoing aftershocks, your commitment continues to make it possible for the 

Red Cross to conduct critical assessments, coordinate response efforts and 

reconnect families separated by the earthquake.  

 

Thanks to your generosity, relief efforts are well underway. There are 24 Red 

Cross societies currently on the ground in Nepal, and we’re working closely 

together to get supplies distributed – including fresh water, tents, tarps, food, 

latrines, satellite communications, and more. In addition to working with our 

global Red Cross partners, the American Red Cross has committed $5 

million in funds to ongoing relief work, we deployed close to a dozen disaster 

specialists, and we provided essential supplies to support the response. 

We’re currently developing preliminary plans with the Nepal Red Cross to do 

long term recovery and are targeting entire villages to help rebuild.   

https://host194.agsdc.net/Aprimo/etrack.aspx?DSN=b9ca57b2fbe8cb42458807853387983f6a0f6be5ccdab113&FORMID=ef0edcf7b0851e2c5aa875ae95ec42c8&AUDID=9a26cff48c8aac63&EMAILID=399ca7b7b4aceb00d6d1573a92d35446acb11c8fffc6596f&DECODE=1&R=17dcef03f3199fb490dc5b7b0bb7d5dd&URL=http://www.redcross.org/news/article/Nepal-New-Earthquake-Hits-Communities-Struggling-to-Recover


 

I just returned from a sobering visit to Nepal. The destruction is far reaching, 

and many of the areas that have been impacted are so very remote. We had 

to hike over hilly terrain to get a sense of the damage, and several of the 

areas we saw were totally flattened. It will take a great deal of time and 

resources for communities to recover. But the people I met also displayed 

amazing resilience as they were helping their neighbors heal and begin to 

recover.  

While I am still incredibly saddened when I think of the lives lost, the homes 

and schools that have been destroyed, and the communities that have been 

forever altered – I am encouraged by the tremendous work of the global Red 

Cross network and our partners in the ongoing response operation. I am truly 

humbled by the strength and resiliency of the Nepalese people, and the 

compassionate support of donors like you.  

 

With gratitude,  

 
Gail McGovern,  

President and CEO 

American Red Cross 
 

   

 


