
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 


