
 
July 3, 2015 

Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử, và quý ân nhân; 

Cuộc vận động cứu trợ giúp “Nepal Earthquake Relief” nay đã chấm dứt. Tổng số tiền 
Tu Bi Foundation đã quyên góp được là 
$45,318.00 US.   Thay mặt các nạn nhân bị thiên tai 
bởi động đất tại Nepal  đang phải đương đầu với 
cuộc sống đầy khó khăn từ tinh thần đến vật chất 
trong cảnh “màn trời chiếu đất”, Tu Bi Foundation 
xin trân trọng tri ân những tấm lòng từ tâm, những 
bàn tay mở rộng cùng sự quan tâm của quý ân nhân 
đã đóng góp vào ngân quỹ “Nepal Earthquake 
Relief”.  

Trận động đất ngày 25 tháng 4 năm 2015 (7.8 magnitude) và ngày 12 tháng 5 (7.3 
magnitude) năm 2015, đã gây nhiều thiệt hại đến di tích lịch sử và văn hóa của Nepal cùng 
với sự thiệt hại lớn lao về vật chất và tánh 
mạng:   

- 8,600 người tử nạn, 
- trên 17,800 người bị thương, 
- trên 800,000 ngôi nhà bị xập hoàn 

toàn, nhất là vùng Sindhupalchok và 
Gorkha và >300,000 nhà bị hư hại.  

- hiện tại có trên 3 triêu người phải 
sống trong trại tập trung, đón nhận 
sự giúp đỡ của các hôi từ thiện.  

- 8 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận động đất, 1/3 dân số nước Nepal. 

Source: American Red Cross 

Tổng số tiền quyên góp đã được chuyển đến 
American Red Cross International. Bên cạnh số 
tiền chúng ta quyên góp được, Red Cross cũng 
đã được matching 100%.   

 

 

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

www.tubifoundation.org 



Ngày 22/6/2015 đại diện Tu Bi Foundation chị Liễu Duyên đã có buổi họp với nhân viên Hội 
Red Cross tại Washington D.C.  Tại buổi họp, chúng tôi được giới thiệu về cách làm việc của 

Hội Red Cross và sự giải quyết công việc trong 
mọi thiên tai xảy ra tại nước Mỹ và khắp thế giới. 
Được đến thăm phòng “Disaster Operations 
Control Center (DOCC)” và được lắng nghe nhân 
viên mới trở về từ Nepal trình bày kết quả sau 
một tháng đi cứu trợ tại Nepal.  Cuộc cứu trợ 
được chia ra nhiều giai đoạn và không những chỉ 
lo thức ăn và   nơi ở tạm thời, mà còn phải giúp 
vấn đề sức khoẻ, thông tin, tiền mặt để chi tiêu   
Số tiền đã lên kế  hoạch chi tiêu để ổn định cuộc 
sống của nguời dân là 9.2 triệu.  

Được biết Red Cross quyên góp được  trên 25 triêu và cuộc cứu trợ này được hoạt động 
trong tinh thần đoàn kết với 25 Hội đòan Red Cross của các nước trên thế giới để giúp đất  
nước Nepal mau có cuộc sống ổn đinh và sớm được xây dựng lại.  

 



 

1,000 con chim hạc được gởi đến các em thiếu nhi tại các trại tỵ nạn do em học sinh Francis 
Hoàng Quyên Nguyễn và các bạn đã làm.  

Trong tinh thần tri ân sự đóng góp của quý ân nhân qua Hội Tu 
Bi Foundation, Hội Red Cross đã trao tặng bức tượng “Mẹ bồng 
con” đến Hội Tu Bi. Đón nhận bức tượng trong tay, chúng tôi cảm 
nhận như đang được đón nhận sự gởi gấm của chư Bồ Tát, nhắc 
nhở thiện nguyện viên của Hội phải dấn thân làm việc, phụng sự 
cho chúng sanh như người mẹ lo cho con: không phân biệt tôn 
giáo, chủng tộc… Với ước nguyện mong người dân bớt khổ, và 
kịp thời giúp đỡ  cùng chia sẻ sự thiệt hại, sự mất mát quá lớn lao 
đối với người dân tại Nepal.  

Thời gian qua, Red Cross đã nhiều lần gởi thư cám ơn và chia sẻ 
với Tu Bi Foundation tin tức công tác từ thiện tại Nepal.  

Xin mời xem hình do Red Cross đã cung cấp cho Tu Bi Foundation. 

https://tubifoundation.shutterfly.com/resrelief2013-14/3283 

 

 

 

 

 

 

 

Thư cám ơn từ Hội Red Cross: 

 



June 30, 2015 

Tu Bi Foundation (Compassion and Loving-kindness) 

c/o Ms. Huyen Le 

4901 Powell Road 

Fairfax, VA 22032 

 

Dear Tu Bi Foundation (Compassion and Loving-kindness), 

Thank you so much for your incredible generosity totaling $45,318 to support our relief and 
recovery efforts in Nepal. In addition to the matched funds we will receive from the 
International Monetary Fund, your foundation will have a tremendous impact on the work we 
are able to do in Nepal. We, at the American Red Cross, have been overwhelmed by the 
generosity of so many, like the Tu Bi Foundation, which has allowed us to raise over $25 
million to support relief and recovery efforts in Nepal. Thank you for enabling our work.  

The 7.8 magnitude earthquake devastated Nepal on April 25, with powerful aftershocks 
causing additional damage and loss of life. The earthquakes and aftershocks - including a 7.3 
magnitude quake on May 12 - have taken more than 8,600 lives, injured thousands and left 
more than 800,000 homes destroyed or damaged. As many as 8 million people, nearly a third 
of the country’s population, have been affected.  

Following the earthquake, the American Red Cross responded by mobilizing cash support, 
pre-positioning relief supplies, and deploying disaster response experts. Since we had already 
implemented recovery and preparedness programs in conjunction with the Nepal Red Cross, 
reaction to this disaster was even more immediate. The remarkable generosity of our 
supporters - individuals, corporations and foundations like yours - drives our ability to 
provide relief and assist our partners in the global Red Cross network.  

Over the next year, you will continue to receive updates regarding our work in Nepal so you 
can see the impact of your giving. While the road to recovery is long, the support we’ve 
received for our efforts will ensure not only that humanitarian aid will continue to be 
delivered to the people of Nepal, but that they will be prepared if and when another disaster 
strikes.  

Thank you for all you have done to support our work in Nepal, 

Linda C. Mathes 

Chief Executive Officer - Regional Headquarters 

Linda.Mathes@redcross.org 



American Red Cross in the National Capital Region 

Xin hồi hướng công đức này cầu nguyện cho Phật Pháp được trường tồn, thế giới hòa bình, 
chúng sanh an lạc.  Kính chúc quý ân nhân và gia quyến luôn được an lành. 

Kèm theo là danh sách đóng góp chương trình “Nepal Earthquake Relief”  

http://tubifoundation.org/wp-
content/uploads/2015/07/2015_TBF_NepalContributionList_CVN_Houston.pdf 

Xin chân thành tri ân.  

Tu Bi Foundation  

 

 

 

 

 

 

Current Priorities 

• Shelter, including tarps, tents, blankets 
and repair tools, kitchen set, 

• Food delivery 

• Water supply and sanitation 

• Health, including facilities and 
medicine 

• Access to remote areas 

• Ensuring equitable distribution of relief items 

• Rubble removal 

 

Your Gifts Make a Difference 


