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TÂM THƯ KÊU GỌI 

CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO LỤT FLORENCE 

Kính thưa quý đồng hương Phật tử, 

Như chúng ta đã biết. Bão Florence đổ vào đất liền sáng ngày 14/9/2018 với cường độ bão cấp một, 

nhưng đã trút lượng mưa 100 cm xuống các khu vực của bang North Carolina từ trước đó, gây ngập 

lụt nghiêm trọng và khiến thành phố ven biển Welmington bị cô lập, theo Reuters. Bộ Quốc phòng 

Mỹ đã triển khai 13.500 binh sĩ tham gia cứu trợ ở những khu vực chịu ảnh hưởng của bão 

Florence. Hơn 70 trực thăng, 30 tàu thủy và 3.000 phương tiện khác cũng tham gia công tác tìm 

kiếm cứu nạn, phân phát hàng cứu trợ và đưa người dân đến nơi an toàn. 

Cả tuần qua, cơn mưa đã liên tục rơi và cơn bão đã khiến hàng trăm con đường còn ngập nước, giới 

chức kêu gọi người dân đi sơ tán chưa vội trở về nhà. Ở Leland, một thành phố thuộc khu vực trũng 

ở phía bắc Wilmington, nhà cửa bị nhấn chìm bởi nước dâng cao tới 3 m. Người dân mô tả đây là 

đợt lũ lụt chưa từng có trong khu vực, bão đã làm hư hại hàng chục nghìn ngôi nhà và gây nguy cơ 

ngập lụt nghiêm trọng khi nước sông tràn bờ. 

- cho đến ngày 21/9/2018 có 44 người thiệt mạng, ở tiểu bang Bắc và Nam Carolina và Virginia do 

các nguyên nhân như lũ cuốn, điện giật, nhiễm độc, xe hơi bị cuốn trôi, và cây đổ đè sập nhà. 3.4 

triệu súc vật gồm gà và heo bị thiệt hại. Nông và công nghiệp tại North Carolina bị thiệt hại nặng nề 

- Ngày 21/9/2018, Bang Bắc Carolina đã phải đối mặt với nguy cơ vỡ đập vì mực nước ở đập 

Headwaters tăng lên nhanh sau những trận mưa lớn do bão gây ra, khiến nhiều người dân phải sơ 

tán khẩn cấp. 

Trong tinh thần Từ Bi của Phật, “sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ”, 

Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam xin cất lời kêu gọi đến với tất cả quý Phật tử và đồng hương 

ở khắp nơi hãy mở rộng tấm lòng Từ Bi, đóng góp tài vật, giúp đỡ chia sẻ nỗi mất mát đau khổ của 

những người dân lâm nạn trong cơn thiên tai nói trên. 
 

TTPG - Chùa Việt Nam, Houston, Texas sẽ tiếp nhận sự đóng góp của quý vị kể từ hôm nay 22/9 

cho đến hết tháng 22/10 năm 2018. Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam và Từ Bi Foundation sẽ 

cử người trực tiếp đến các nơi cứu trợ và liên tục cập nhật tin tức từ FEMA-American Red Cross để 

theo dõi tình hình tại các nơi lâm nạn.  

Chùa rất mong quý Phật tử và đồng hương hoan hỷ phát tâm cứu giúp, xem đây như một nghĩa cử 

đối với quê hương thứ hai, nơi đã từng cưu mang những người dân Việt lưu vong chúng ta. 

Houston, ngày 22 tháng 9 năm 2018. 
 

Nay kính thông báo 

Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam 

Mọi sự đóng góp xin gởi check về địa chỉ: 

1) Từ Bi Foundation  (Chùa Việt Nam) 

10002 Synott Rd, Sugar Land, TX 77498 * Tel 281/575-0910 

Memo: Florence Flood Rescue Fund / Cứu trợ nạn nhân bão Florence 
 

2) Từ Bi Foundation (Virginia) 

4901 Powell Road, Fairfax, VA 22032 * Tel. 571-437-6997 

Memo: Florence Flood Rescue Fund / Cứu trợ nạn nhân bão Florence 
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