
 

 

 

 

 

 

Thưa quý ân nhân, 

Kế tiếp chương trình “Hướng Về Miền Trung” 2020, Tu Bi Foundation đang thực hiện các 

chương trình “Tiếp Sức Học Đường” giúp các cháu học sinh, các trường học tại các vùng bị lụt 

nặng tại xã Trường Sơn – Quảng Ninh, xã Châu Hoá tại Quảng Bình, và nhiều xã tại Quảng Trị. 

Giúp các trường học bị ngâm nước từ 2 đến 3M trên 10 ngày trong các trận bão lụt vừa qua. Hội 

đã mất rất nhiều thời gian đến tìm hiểu thực tế những nhu cầu cần giúp đỡ của các trường vì danh 

sách liệt kê xin được giúp của các trường rất nhiều và ngân sách của Hội có giới hạn khi phải cứu 

xét giúp tổng cộng 16 trường học.  Hội đã thiết kế và đặc may từng bộ áo đồng phục để các em 

vùng núi có thể dùng vào mùa đông cho học sinh, và quan tâm đến các vật dụng cần thiết để giúp 

các trường học tiếp tục hồi phục sau mùa lũ.   

Ngày 3/12/2020, Tu Bi Foundation đã cùng Hội 

RDPR (Phát Triển Nông Nghiệp tại Quảng Ninh) 

trở lại Núi Trường Sơn tặng quà đợt 3, đặc biêt lần 

này là cho học sinh. Thầy Chúc Đạo và anh Minh 

Trung tháp tùng đoàn từ Sàigon. Trường Sơn bị sạt 

lở nặng và vừa trải qua các cơn lụt, đường xá lầy 

lội rất khó lưu thông, nếu trời đổ mưa vào ngày phát 

quà thì đoàn sẽ không tới được. Tổng cộng 300 

cháu hoc sinh tại 6 bản và 17 cô giáo được nhân 

quà bao thư (300,000VND). Mỗi món quà học sinh 

gồm có bộ quần áo đồng phục, áo jacket và dép 

cùng bánh kẹo.  

https://baomoi.com/lop-hoc-giua-doi-gio-

hu/c/37095401.epi 

Ở Trường Sơn đoàn phải di động đến 6 trường của 6 bản để phát quà nên rất vất vả, khá gian lao 

để có thể giao quà tận tay đến các em học sinh. Có trường chỉ 20 học sinh chúng tôi vẫn đến thăm. 

Bản Sắt khi đến nơi thì trời bị mưa, đường đất đỏ ướt trơn rất khó đi và nhất là có nhiều muỗi. 

Hội Phụ Nữ địa phương đã hướng dẫn đoàn và phải dùng xe 2 bánh chở hàng và từng thành viên 



trong đoàn cùng lên Bản. Chỉ 7km, nhưng chúng tôi cảm thấy rất xa vì đi một đoạn là xe chết 

máy. Xe thầy Chúc Đạo bị trượt và Thầy bị té khi đi bộ đến trường. Đúng là con đường gian 

truân, nhưng sự gian truân đem lại nụ cười cho tất thành viên trong đoàn. Và bao nhiêu gian lao 

đã tan biến khi chúng tôi chứng kiến cảnh sung sướng của học sinh. Các cháu  có cháu hớn hở, vui 

cười, có em ngơ ngát khi được mặc đồng phục, áo ấm và dép. Anh Thủy, Phó chủ tịch xã Trường Sơn 

nói: "Lần đầu tiên, các trường mới có đồng phục“ 

Đoàn chuyển các phần quà lên trường học tạm thời sau lũ. Người dân dời về đây sống sau khi núi bị sạt 

lở và lớp học tiểu học tạm thời được xây dựng.  

 

 

 



Hình ảnh các em học sinh tại 6 bản nhận quà tại xã Trường Sơn.  Anh Thủy, Phó chủ tịch xã Trường 

Sơn nói: "Lần đầu tiên, các trường mới có đồng phục“. Tổng cộng 300 học sinh.  

 

 



Ngày 4/12/2020 đoàn đã phát quà tại 2 trường học tại Châu Hoá – Quảng Bình. Tổng cộng 2 ngày 

có 827 cháu học sinh và 47 cô giáo được quà bao thư (300,000 VND mỗi phần, Sư Ông Phổ 

Quang tặng). Quà cho trường mầm non, nhu cầu khác với trường tiểu học. 

  

Máy xay thịt, nồi cơm điện, quần áo đồng phục, dép, chăn, water pressure washer (máy xịt bùn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiểu học Châu Hoá có 268 học sinh. Mỗi em được tặng áo jacket, dép và bánh kẹo. Trường học 

được tặng loa âm thanh, 2 máy lọc nước, máy xịt bùn. Cô Hiệu Trưởng xin Hội giúp mái che, 

nhưng Hội chưa duyệt xét vì còn rất nhiều trường Hội phải giúp. 

 

 

 

 

 

Áo Thầy lem luốc dính bùn sau ngày tặng quà tại Trường Sơn 

 

Sau lũ, học sinh 

không còn áo 

đồng phục, các 

em có gì mặc đó. 

 

 

...Ngày mai đi học, các em không nhất thiết phải mặc đồng phục, không nhất thiết phải áo trắng, áo dài 

và nếu có ố vàng một chút cũng không sao, đừng quá tự ti, đừng quá lo lắng, miễn là áo quần đủ khô, đủ 

ấm em nhé! ..................................".  

Trích đoạn thư của thầy Hà Văn Quý- hiệu trưởng trường THPT Quảng Ninh- Quảng Bình. 

 

 

 



Chúng con xin cám ơn Hội Tu Bi và quý ân nhân đã thương tưởng chúng con. Khi bị lũ lụt chúng 

con cũng bị khổ, đói và lạnh nhưng không biết làm sao nói, kêu cứu ai!  Quý Hội đã thương chúng 

con mang đến những món quà thiết thực tràn đầy sự quan tâm và thương tưởng đến chúng con. 

Chúng con được sưởi ấm mùa đông năm nay!  

Trong thời gian tới Tu Bi Foundation sẽ đến tặng quà đến 12 trường gồm các trường Mầm Non 

và tiểu học tại Quảng Trị. Mỗi trường học được tặng quà khác nhau theo hoàn cảnh thực tế. Tất 

cả các trường trong danh sách đều nhận được 1 máy xịt bùn, để Thầy Cô bớt vất vả chùi dọn sau 

mùa lũ.  

Xin chân thành cám ơn quý ân nhân. 

Tu Bi Foundation  

THƯ CẢM ƠN 

Kính gửi Hội Tu Bi Foundation, 

Tập thể bộ giáo viên nhân viên trường Mầm non Châu Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình, 

em xin kính chúc ân nhân Hội Tu Bi, và gia đình luôn mạnh khỏe, mọi điều an lành luôn đến 

với quý ân nhân và gia quyến.  

Do điều kiện tình hình nhà trường phải hứng chịu trận lũ và do ảnh hưởng cơn bão số 9 

gây ra, tại điểm trường Lạc Sơn đã ngập tới 3,5m làm đồ dùng học tập, đồ bán trú của các cháu 

đã bị ngập nước hư hỏng. Nhà trường lâm vào hoàn cảnh thiếu thốn các thiết bị dạy học và chăm 

sóc các em. Tại điểm trường Lạc Sơn mái nhà đã bị mục nát hết, tường phòng học đã bị bong tróc 

đến thời điểm này nhà trường đã cho học sinh đi học nhờ tại trường TH số 2 Châu Hóa. 

Toàn thể ban giáo viên chúng em rất vui mừng khi được ân nhân quý cô chú quan tâm 

đối với trường MN Châu Hóa. Ngày 4/12/2020 nhà trường đã nhận tặng cho nhà trường và học 

sinh các món quà rất thực tế: 250 áo jacket và dép, 250 bộ quần áo đồng phục, 150 chăn mền, 1 

máy xịt bùn, 2 nồi cơm điện, và 1 máy xay thịt, cùng 26 bao thư tặng cho cô giáo và phụ giáo.  

Nay trường MN Châu Hóa cảm ơn sự giúp đỡ chung tay góp sức của quý ân nhân cùng tổ 

chức “ HỘI TỪ BI CHÙA VIỆT NAM TX – HK ” nhằm động viên tinh thần cho cô giáo và 

các cháu đến trường.  

 Thay mặt nhà trường em xin chân thành cảm ơn cô, kính chúc cô và quý ân nhân luôn 

mạnh khỏe, thành đạt trong cuộc sống. Cuối cùng kính chúc cô và gia đình cùng quý ân nhân 

sức khỏe, hẹn gặp lại trong một ngày gần nhất.                                                               

                NGUYỄN THỊ THANH HƯỜNG    

 



THƯ CẢM ƠN 

Quảng Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2020 

Kính gửi:  - Hội Từ thiện Từ bi – Chùa Việt Nam- Houston, Texas, Hoa Kỳ 

- Hòa thượng Phổ Quang- Vô Trụ Am- Vũng Tàu 

Những ngày đầu tháng 12 năm nay trời tiếp tục đỗ mưa xuống làm tăng thêm cái lạnh rét 

ở núi rừng Trường Sơn tỉnh Quảng Bình. Thật may mắn cho 300 học sinh nghèo dân tộc Vân 

Kiều tại hai xã Trường Sơn và Lâm Thủy đã nhận được 300 chiếc áo ấm, 300 bộ áo đồng phục 

để các em có một mùa đông không lạnh. 

Đó là những món quà của Hội Từ thiện Từ Bi- Chùa Việt Nam tại Hoa Kỳ và Hòa thượng 

Phổ Quang- Vô Trụ Am- Vũng Tàu đã tài trợ và mang đến đúng lúc các em đang cần khi mùa 

lạnh đang đến. 

Các món quà đã đến với các em vào ngày 03/12/2020 cùng với thầy Chúc Đạo và nhóm 

thiện nguyện Từ Bi Sài Gòn, RDPR Từ Bi tại Quảng Bình tham gia hỗ trợ. Dù có nhiều điểm 

trường lẻ chỉ 20 trẻ em ở những bản làng xa xôi hẻo 

lánh như bản Chân Trộng, bản Sắt, bản Chút Mút cách 

biên giới Lào- Việt chỉ vài chục cây số, đường sá đồi 

núi bùn lầy trơn trượt mưa rét nhưng Thầy Chúc Đạo 

và nhóm thiện nguyện đã vượt qua khó khăn để đến 

tận nơi mang cho các em những chiếc áo mới nghĩa 

tình ấm áp mà Quý ân nhân trao tặng. 

Cùng chia sẽ những khó khăn của các giáo viên 

ở các vùng núi khó khăn này, Thầy Chúc Đạo đã thay 

mặt Hội Từ Bi trao tặng bao thư cho 17 giáo viên ở 

các điểm đoàn đến thăm. 

Chuyến hỗ trợ lần thứ 3 của Hội Từ Bi đến với người dân khó khăn vùng lũ lụt thật ý nghĩa 

và cảm động vô cùng được chính quyền địa phương tham gia hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện cho 

đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ và trở về an toàn.  

Nhóm thiện nguyện RDPR Từ Bi Quảng Bình vừa là cầu nối vừa là trực tiếp để thực hiện 

công việc hỗ trợ cộng đồng xin được cảm ơn đến Quí ân nhân Hội từ thiện Từ bi- Chùa Việt Nam 

tại Hoa Kỳ và Hòa thượng Phổ Quang- Vũng Tàu đã tin tưởng ủy thác tài trợ Chương trình tặng 

quà lũ lụt miền Trung được thực hiện.  

Xin kính chúc Quí ân nhân thật nhiều sức khỏe và an lành. 

Trân trọng cảm ơn, 

Nhóm thiện nguyện RDPR Từ Bi Quảng Bình -  Phạm Mậu Tài 



Châu Hóa, ngày 07 tháng 12 năm 2020. 

 

Thư cảm ơn! 

 
Kính gửi:  - Hội Từ Bi FOUNDATION HOA KỲ! 

                 - Quý Thầy và các quý ân nhân cùng các tình nguyện viên! 

 

Trường Tiểu học Số 1 Châu Hóa thuộc xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 

có 10 lớp với 268 em học sinh và 21 cán bộ giáo viên. 

 

Tháng 10  vừa qua trận lũ lịch sử  đã làm toàn bộ khu vực trường ngập sâu 3m, 13 phòng 

học và các phòng chức năng của tầng 1 và dãy nhà cấp 4 ngập sâu trong nước. Nhà của cán bộ, 

giáo viên và gia đình học sinh nhà trường bị ngập lụt 100%, có nhà ngập sâu hơn 4m. Làm ảnh 

hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy học của nhà trường và đời sống sinh hoạt, sản xuất của người 

dân. Gây tổn thất và một số thiệt hại về cả vật chất và tinh thần đối với nhà trường nói riêng và 

nhân dân trên địa bàn xã nhà nói chung.  

 

Với nghĩa cử cao đẹp “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đúm lá rách, lá rách ít đùm lá 

rách nhiều”. Vào ngày mồng 4 tháng 12 năm 2020, nhà 

trường được đón quý Thầy, các quý ân nhân và các tình 

nguyện viên của Hội Từ Bi FOUNDATION đã vượt đường 

sá xa xôi, không quản bùn lầy, thời tiết mưa rét để đến chia 

sẻ, động viên  và hỗ trợ cho nhà trường những món quà vô 

cùng ý nghĩa và thiết thực: 268 áo ấm, 268 đôi dép cho học 

sinh. 02 máy lọc nước, 01 máy xịt bùn, 01 loa kéo cho học 

sinh hoạt động ngoài giờ. Tặng 02 suất quà cho giáo viên 

nhà trường có hoàn cảnh khó khăn. 

 

Đây là món quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực. Các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh 

của Trường Tiểu học Số 1 Châu Hoá rất xúc động và cảm kích trước tình cảm của hội Từ Bi 

FOUNDATION. Nhà trường sẽ luôn trân trọng, giữ gìn và bảo quản tốt để sử dụng có hiệu quả 

những món quà mà các quý ân nhân đã trao tặng.  

 

Mong rằng trong thời gian tới nhà trường tiếp tục nhận được sự sẻ chia hỗ trợ từ quý Hội 

để nhà trường ngày càng ổn định và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh. 

 

Một lần nữa thay mặt cho tập thể CB, GV, HS trân trọng gửi đến quý Thầy, các quý ân 

nhân và các tình nguyện viên của Hội Từ Bi FOUNDATION  lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, tiếp 

tục kết nối, gieo duyên lành trong hoạt động thiện nguyện của mình! 

 

                                                                          T/M BGH NHÀ TRƯỜNG 

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

                                         Nguyễn Thị Hồng Tâm 


