THƯ ĐỀ NGHỊ GIÚP ĐỠ
HỌC SINH DÂN TỘC VÂN KIỀU NGHÈO XÃ TRƯỜNG SƠN
TỈNH QUẢNG BÌNH

Đợt mưa lũ lịch sử vừa diễn ra tại miền Trung Việt Nam đã gây ra thiệt hại vô
cùng lớn về người và tài sản. Chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, mưa lũ đã làm hơn
34.684 nhà dân bị ngập, gần 200 thôn bản bị chia cắt và cô lập. Trong đó, mưa dồn
dập tập trung ở 2 khu vực miền núi Minh Hóa và xã Trường Sơn của huyện Quảng
Ninh. Toàn bộ quốc lộ 1A bị ngập sâu 1,4m. Đường HCM bị sạt lở và chia cắt
hoàn toàn giao thông. Toàn bộ xã TRường Sơn bị chia cắt suốt 10 ngày, và không
có điện. Rất may là không có thiệt hại về người.
Trường THCS Trường Sơn có 285 học sinh, trong đó có 192 học sinh là người dân
tộc Bru-Vân Kiều. 90% các em thuộc hộ nghèo. Do ở xa, và khuyến khích học sinh
đi học, nên nhà trường cố gắng và động viên 92 em ở các khu vực xa trường
(khoảng 20km) về ở nội trú. 92 em học sinh này bị mắc kẹt lại ở trường giữa nước
ngập lụt mênh mông xung quanh. Khu nhà các em ở bị ngập nặng. Nước lên rất
nhanh trong đêm. Rất may là các em kịp chạy lên khu phòng học để tránh trú.

Dưới đây là hình ảnh 1 lớp học ở điểm trường Rìn rìn khi nước đang rút. Có thể
nhìn thấy mức nước ở trên tường. Toàn bộ sách vở đồ dung đã bị hủy toàn bộ. Chỉ
còn lại 1 số bộ bàn ghế.

Trong tình trạng khẩn cấp, Nhà trường xin Từ BI FOUDATION hỗ trợ giúp 1
lượng lương thực tối thiểu cho việc sinh hoạt của 92 cháu học sinh Vân Kiều đang
bị mắc kẹt không thể trở về nhà này. Cụ thể gồm:
1.
2.
3.
4.

Mì tôm Kokomi: 100 thùng
Dầu ăn Tường An: 100 chai
Nước mắm Nam Ngư: 100 chai
Bột ngọt Sagi: 100 Túi

Số đồ này sẽ giúp các cháu tiếp tục sinh hoạt được trong 1 tháng. Ban Giám hiệu
và chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của TỪ BI FOUNDATION và Quý
Phật tử.
Kính thư,
Dương Hải Yến
Tình nguyện viên của TỪ BI FOUNDATION tại miền Bắc.

