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Từơng Trình  

1./Gây Quỹ Giúp Thiên Tai Bảo Lục Miền Trung 2013 

2./Báo Cáo Kết quã Xổ Số Gây Quỹ   

3./Thông Báo việc làm của các nơi Đại Diện gửi về  

Chủ đề: Giúp nạn nhân của Bảo số 7, 8, 9, 10, 11 và Lụt tại miền Trung năm 2013 

và nạn nhân thiên tai tại Philippine. 

 

ROF đã gây quỹ bằng hình thức xổ số cho nạn nhân của thiên tai bảo lụt tại miền 

Trung  với tổng cộng số thâu đựơc là $8,800.00 

Xin cám ơn quý ân nhân đã nhiệt liệt ủng hộ ROF cuộc gây quỹ cấp tốc vừa qua để 

đạt đựơc mục tiêu một cách mỹ mãn. 

 

Danh sách ân nhân ủng hộ: 

Tên ngừơi ủng hộ  Số tiền ủng hộ 

Chị Nghiêm Xuân Hảo     (Ba Lẹ Restaurant) $300.00 

Mỹ Trang Jewelry   (Phứơc Lộc Thọ) $50.00 

Chị Út   (Phứơc Lộc Thọ) $10.00 

Chị Hảo   (Phứơc Lộc Thọ) $20.00 

Ánh Minh Money Transfer $400.00 

Lee Quốc Dũng Trần           (lần 1) $100.00 

Bảo Châu-Patrick Trần $200.00 

Kim Liên Hùynh $50.00 

Thùy Mai-Tài Lương $100.00 

Victor Hoàng $60.00 

Theresa Hoàng $100.00 

Thanh Phạm  $50.00 

Quỳnh Mai Nguyễn $100.00 

Ái Liên – Hiển $50.00 

Châu Ngọc Tuyết $200.00 

Chửơng Huỳnh $50.00 

Linh Nga Huỳnh $50.00 

Hồng Biên và Ngọc Ân $20.00 

Tuyết Minh và Chí $50.00 

Kim Nguyên-Nhớ Phú Phạm      (lần 1) $500.00 

Điệp-Thu Hà Dương $50.00 
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Thanh Vân $30.00 

Marie Ngọc Huệ $10.00 

Sơn-Thúy Nga Lê $300.00 

Thu Thũy Tạ $50.00 

Cẩm Nhung Công $1,000.00 

Châu – An  Vũ Gia  $50.00 

Hoài Trang Phạm $50.00 

Julia Phan and Steven Hatchett $50.00 

Thanh Nga-Hoàng Phan $50.00 

Nguyễn Thanh Xuan $100.00 

Nguyễn Đình Ngọc $100.00 

Anh Như Nguyen $100.00 

Minh/Phấn Ngô $50.00 

Khôi Phạm $100.00 

Nhớ và Kim Nguyên Phạm       (lần 2) $500.00 

Tuyết/Phong Nguyễn  (Connecticut) $50.00 

Thương/Oanh Phạm   (Oregon) $100.00 

Long/Linh Bùi $100.00 

Tuấn Minh Trần $100.00 

Phương Sam Trần $50.00 

Peter Lai Hồ $50.00 

Mai Tran – Thanh Chi Ngo $500.00 

Lee Quốc Dũng Trần            (lần 2) $200.00 

Vé số bán ngay trong ngày 12-14-13 $710.00 

Nhớ Phú Phạm          (bao sau)           (lần 3) $290.00 

Khoi Pham $300.00 

Nguyễn Văn Cảnh     (England) $100.00 

Sơn Lê $260.00 

Khai Pham $30.00 

Thanh Mỹ   (quà sinh nhựt) $560.00 

The Mike & Kathy Foundation $200.00 

Shirley Lai (bạn của Phấn Ngô) $150.00 

Tổng cộng thâu đựơc: $8,800.00 

        

  13   Món Quà Xổ Số 
Số 

quà 

Hạng Quà Xổ Số Giá trị Ngừơi tặng 

1 Độc đắc Bức tranh vẽ bằng tay $300.00 Tiệm Arts 
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2 đồghg Digital albumn $75.00 Thanh Mỹ tặng 
3 đồghg Certificate-Signature Facial Treatment 

(1) 

$80.00 BS Daniel Nguyễn  

tặng 
4 đồghg Certificate-Signature Favial Treatment 

(2) 

$80.00 BS Daniel Nguyễn 

tặng 
5 đồghg Bộ chén cocktail $30.00 Thanh Mỹ tặng 
6 đồghg Sắp vải may áo dài       (1) $50.00 Thanh Mỹ tặng 
7 đồghg Sắp vải may áo dài       (2) $50.00 Thanh Mỹ tặng 
8 đồghg Sắp vải may áo dài       (3) $50.00 Thanh Mỹ tặng 
9 đồghg Chuổi hạt trai thật và bông tai $75.00 Thanh My tặng 
10 đồghg Set đồng hồ  1-men-1-women $50.00 Quỳnh Mai tặng 
11 đồghg Tựơng Phật cẩm thạch $60.00 Tiệm vàng Mỹ 

Ngọc  
12 đồghg Giỏ bông $60.00 Hoài Trang tặng 
13 đồghg Vòng cẩm thạch đeo tay $90.00 Thanh Mỹ tặng 
     
 Quà 

tặng 
ROF tặng 5 cái khăn choàn cổ cho quý 

khách bằng hình thức bốc thăm  hên 

 Quỳnh Mai bảo trợ 

 

Ngày  Xổ số: Saturday 14 December, 2013   

Lúc 9:00PM 

Tại: Seafood Kingdom Restaurant       

9802  Katella Ave.  Anaheim,    CA.92804 

 

Kết quã xổ số: 

Số trúng Tên ngừơi trúng  

582649 Kim Nguyên 1 

582369 Bình Đinh 2 

582738 Nguyễn Đình Ngọc 3 

582445 Ánh Minh Money Transfer 4 

582468 Ánh Minh Money Trnasfer 5 

582564 Cẩm Nhung 6 

582594 Chị Hảo – Ba Lẹ Restaurant 7 

582340 Bảo Châu Trần 8 

582945 Phạm Phu Nhớ 9 

582883 ALOHuynh Trần 10 

582548 Cẩm Nhung 11 

582924 Thanh Liễu 12 

Độc Đắc 582311 Theresa Hoàng 

Nhưng đã tặng lại cho ROF. 
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From: Buu Tu 

To: Khai D. Pham    

Anh Chị kính thương 

Kính thưa anh chị, số tiền 800 USD anh chị gởi về để giúp đỡ các tỉnh Miền Trung 

bị lụt bão ( cơn bão số 10 ) kèm lốc xoáy hết sức nặng nề, nhóm và vợ chồng 

chúng em đã dùng số tiền này hợp cùng với số tiền anh Kiệm+ Anh Phùng đã kiêm 

thêm trong nhóm khắp xa gần ( được 80 triệu đồng VN )và 250 bao gạo mỗi bao 

10 kg ( của Anh Song gởi về ). Tặng cho 250 hộ bị bão lụt, lốc xoáy ở hai thôn 

Linh Cận Sơn, Hà Sơn huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Thưa Anh chị, hai thôn 

này bị thiệt hại rất nặng, hơn 80% cây cối, nhà cửa bị sập đổ hoặc tốc mái hoàn 

toàn, sau bão lại bị lụt có nhà lụt tới nóc cùng lúc lại nhận thêm một trận lốc xoáy 

dữ dội tràn đến , đồ đạt áo quần … mùa màng, gia súc trong nhà chẵng còn gì hết, 

tình trạng rất là tội nghiệp. Chúng em đã tặng cho mỗi hộ 1 bao gạo và bì thư 

300.000đ. Vì địa điểm phát quà xa ( hơn 300 cây số ) chúng em thuê xe ra tận nơi, 

phát xong hơn 3h chiều mới quay về Quảng Bình ăn cơm trưa tại chùa Tỉnh Hội. 

 

Thưa anh chị, theo như lời anh điện về chúng em đã liên hệ với Huyện Phú Lộc, T 

T Huế nơi cũng bị trận bão số 11 tàn phá. Chúng em dã liên hệ với các thôn bị bão 

lụt thì thấy các nơi đều bị thiệt hại sàng sàng như nhau hết. Nhà cửa cả hai nơi 

Quảng Bình và TT Huế tuy đã được giúp đỡ lợp lại nhưng nói chung là đời sống 

đang gặp rất khó khăn nên nhóm và chúng em đề nghị sẽ tặng quà cho một số gia 

đình thật sự nghèo bệnh nặng, tật nguyền, già cả, neo đơn, nhà cửa bị hư hại ngay 

trong vùng bão lụt. Thưa Anh chị, nếu anh chị quyên được tiền giúp đỡ bảo lụt 

kính xin anh chị gởi về để chúng em kịp giúp đỡ cho họ trong lúc cần thiết này 

 

Kính lạy Tam Bảo gia hộ cho anh chị và các cháu sức khẻo dồi dào, an vui, hạnh 

phúc 

Kính 

Chúng em 

Bữu Tú-Hằng Nga. 

 

Xin mời xem báo cáo  và hình ảnh  
Hình ảnh chỉ là một bằng chứng của thiên tai, khi đứng ngay tại hiện trừơng thì 

chúng ta mới thấy rõ và hiểu đựơc cái tâm tư đau khổ của từng nạn nhân mà hình 

ảnh không thể nào nói lên và chuyển đạt đựơc nổi khổ tâm của ngừơi mất nhà, mất 

tất cả những gì họ đã khổ công gầy dựng trong kiếp nghèo để tạo cho mình có 

đựơc mái nhà che mưa che nắng thì giờ nầy đã tan biến mất. 
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Sau khi nhận đựơc bức thư trên,  ROF thật là áy náy, vì năm 2013 ROF không có 

dự trù tổ chức Cây Mùa Xuân, như hằng năm trứơc đây, không ngờ thiên tai bảo 

lụt lại ồ ạt tấn công miền Trung liên tiếp, từ bảo số 8, rồi 9, rồi 10, rồi 11 trong 

những tháng cuối năm 2013.  
 

ROF cấp tốc chuyển về một số tiền nhỏ $800.00 để kịp cùng chung với các hội từ 

thiện khác cứu trợ cấp bách cho nạn nhân bảo lụt  ngay từ bảo số 8. 
 

Sau đó, thay vì “xin” quỹ từ thiện giúp ngừơi ngặt “chuyển qua” cứu trợ nạn nhân 

bảo lụt, ROF thực hiện một cuộc gây quỹ nội bộ nho nhỏ với cái mức ấn định tối 

đa là $3,000.00 để cấp tốc đáp ứng với tình trạng khẩn trương tại miền Trung. 

Thật không ngờ quý anh chị em trong Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out 

Foundation ủng hộ  Thanh Mỹ một cách mãnh liệt và thu ngay tại chỗ trên 

US$4,000.00, vựơt qua số dự trù lúc ban đầu. Quý anh chị em trong hội ROF 

không ngừng tại đây lại  hăng hái nới rộng tầm gây quỹ bằng cách xin ân nhân hảo 

tâm và tổ chức một bửa tiệc nho nhỏ kế tiếp vào ngày 12-14-13 dứơi sự làm việc 

không ngừng  của Thanh Mỹ, sự đốc xuất và thúc đẩy của Kim Nguyên và sự 

chung sức làm việc của tất cả quý anh chị em trong Đại Gia Đình ROF đã đưa đến 

kết quã cuối cùng  với số tiền gây đựơc là $8,800.00, số tiền cao hơn gắp đôi của 

số tiền dự trù, anh xin cám ơn lòng  nhiệt tình của quý anh chị em ROFer. 

 

ROF rất lấy làm hảnh diện đựơc làm đại diện, hiện tại là 49 thành viên chánh thức, 

thừơng trực làm việc với ROF trong mọi sinh hoạt hằng tuần, hằng tháng và hằng 

năm, và những việc làm  từ thiện không dự trù trứơc.  

Ngừơi xưa nói không sai:  Một cây làm chẳn nên non 

     Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. 

Chúng ta có thể ngủ yên và hảnh diện là chúng ta đã làm đựơc một việc đầy ý 

nghĩa, và xứng danh là ngừơi làm việc từ thiện thật sự. 

* 

*   * 

ROF xin mời quý anh chị em, ân nhân xem lá thư và một số hình ảnh tựơng trưng 

gửi về từ   

Nhóm Hứơng Thiện Bác Siêu, Huế 

hứơng dẫn bởi ông Bữu Tú, 
Anh chị kính thương 

         Nhóm và chúng em nhận được số tiền 4000 USD anh chị gởi về để giúp cho 

những hộ hết sức khó khăn sau bão lụt khá nặng nề ở các tỉnh Miền Trung tại Việt 

Nam 
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Nhóm Hướng Thiện bác Siêu và vợ chồng chúng em đã tổ chức đi từ thiện như 

sau: 

1.Trích 10.000.000 đ tiền anh chị gởi ( hiệp cùng 10 triệu của Anh Tấn trong nhóm 

và 120 bao gạo của Anh Song ). Tặng cho hai thôn Lộc Bình ( 90 hộ ), Lộc Thủy ( 

30 hộ ) mỗi hộ 1 bao gạo ( 10 kg ) và bì thư 150.000 đ, nơi đây ven biển đã bị trận 

bão số 11 tàn phá khá nặng,gần ba bốn trăm hộ vốn đã rất nghèo nay lại nghèo 

thêm. Nhận được quà họ rất mừng rỡ nhưng trên nét mặt người nào cũng hết sức lo 

lắng vì đài báo là trận bão thứ 14 ( trận bão mà thế giới mệnh danh là hủy diệt ngày 

mai sẽ trực tiếp vào Huế.cả đoàn đi từ thiện mà ai cũng mong về sớm để lo chặt 

bớt cây và chằng chống nhà cửa chống bão. 

2.Tặng 250 hộ bị bão lụt hết sức nặng nề ở xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, 

Tỉnh Quãng Ngãi 

 

Bão số 14 nhờ Phật trời phù hộ nên đã tránh đường không trực tiếp đi vào suốt tám 

tỉnh Miền Trung còn cách 300 cây số thì ra Bắc và yếu dần vào đến Quảng Ninh 

thì còn cấp 11,12 nên sự thiệt hại không đáng kể đối với dự đoán ban đầu 

 

Bão số 14 vừa dứt thì bão số 15 ập đến gây mưa rất lớn ở các Tỉnh Quãng Ngãi, 

Bình Đinh và Phú Yên. Nhà cửa vừa bị bão tốc mái thì lại bị vỡ núi nước dâng 

ngập đến 3 và 4 m, lút gần mái nhà bà con trong xã được chính quyền đưa đến trú 

tại Ủy Ban Huyện. Chỉ chạy thoát thân nhưng heo, gà vịt, lúa thóc, áo quần … của 

bà con đều chẳng còn gì hết.Đây là xã vốn nghèo khó nhất Quãng Ngãi nay lại 

cùng cực hơn. Trong số năm sáu trăm hộ thuộc bảy thôn chúng em chỉ chọn 250 hộ 

nghèo và thiệt hại nặng nhất để giúp đỡ cho họ, mỗi hộ 10 kg gạo và bì thư 

150.000 đ. Tổng cộng : 65.000.000 đồng. Sư Bà thuộc phái du tăng khất sĩ tổ chức 

và hướng dẫn Đoàn rất tươm tất và chu đáo 

 

Vì đường khá xa, sư bà định cho nhóm ở lại Quãng Ngãi một đêm. Nhưng anh em 

trong nhóm bàn nên đi trong một ngày để tiết kiệm bớt tiền công một ngày xe và 

ăn uống ,đi thật sớm ( 5 giờ sáng và 8h tối mới về ) 

 

Thấy hoàn cảnh quá khốn khó của họ, nhóm ai cũng xúc động 

3.Tặng 50 hộ nghèo, bệnh, tàn tật, già cả neo đơn tại thôn Thế Lại thuộc Phú Hiệp 

và Phú Hậu.Tuy nơi đây lụt vừa phải nhưng những hộ này nhà cửa thì quá thô sơ, 

lại bệnh tật già yếu sống một mình không ai nương tựa nên nhóm cũng trích 50 bì 

thư mỗi bì 150.000 đ để giúp đỡ họ tạm vượt qua nỗi khó khăn trong cuộc sống 

hiện tại 

Thưa Anh chị, cả nhóm tuy đường xa hơi mệt nhưng trên khuôn mặt người nào 

cũng rất tươi vui, anh chị đã cho chúng em niềm hạnh phúc vô biên bởi những việc 
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làm từ thiện rất có ý nghĩa này. Lúc họ đang cần mà mình tặng quà thì món quà lại 

có giá trị gấp bội 

Năm đến đây anh chị có ý định về thăm lại Huế không. Cả nhóm ai cũng mong gặp 

lại Anh chị.  
 

       Kính lạy Chư Phật Chư vị Bồ Tát gia hộ cho Hội, Anh chị và các cháu có thật 

nhiều sức khỏo, an vui và hạnh phúc 
 

         Kính thư 

      Chúng em 

Bữu Tú- Hằng Nga 

  

  

  
Phát quà khẩn cấp trong trật tự             Nạn nhân Bão Lụt Miền Trung 
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Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ 

 

Sau đây mời quý anh chị em, ân nhân xem những hình gửi về  

từ Đoàn Sứ Giả Từ Bi 

hứơng dẫn bởi  Sư Cô Tuệ Dung, Đoàn Trửơng 

Tại Hanh Tín Đông, Quảng Ngải 
 

Sunday-Viet Nam  4/11/13 

Anh chị kính, 

 

Ngày 29/10 vừa qua, Tuệ Dung đã đi Hiệp Đức, Quảng Nam, phát 280 phong bì, mỗi phong bì 

400.000 đồng, để đồng bào ở đây mua tôn sửa lại mái nhà đã bị bão Nari làm tốc mái. Trên 

đường về, do có hẹn trước, Tuệ Dung đã gặp các huynh trưởng gia đình phật tử ở Điện Bàn, tặng 

50 phong bì như trên cũng để họ sửa mái nhà. Tuệ Dung gửi vài tấm hình để anh chị xem. 

 

Chân thành cảm niệm công đức anh chị và quý anh chị em trong hội  ROF đã luôn tạo phương 

tiện cho Tuệ Dung cùng đoàn Sứ Giả Từ Bi được tiếp xúc với những người khốn khổ. Kính chúc 

anh chị và cả nhà vạn sự an vui. 

 

Tuệ Dung 
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Kính thưa quý anh chị em, quý ân nhân, 

Sự gây quỹ “thình lình gắp rút” của ROF đã đựơc thành công mỹ mãn là nhờ sự  sự 

giúp sức ủng hộ nồng nhiệt của quý ân nhân và sự làm việc mãnh liệt của tất cả 

anh chị em Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Foundation để có đựơc số tiền 

$8,800.00 và đã gửi về 3 nhóm Đại Diện ROF cứu giúp nạn nhân bão lụt miền 

trung và nạn nhân thiên tai tại Philippine như sau: 

 

Số tiền  phân phối cho Nhóm Hứơng Thiện Bác Siêu tại Huế  để giúp cho đồng 

bào nạn nhân bão lụt khắp miền Trung là $4,800.00. 
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Số tiền phân phối cho Đoàn Sứ Giả Từ Bi để giúp cho đồng bào tại Quảng Ngải là 

$2,000.00 

 

Số tiền phân phối cho American Red Cross để giúp nạn nhân thiên tai tại 

Philippine là $2000.00. 

 

Quỹ Lũ Lụt miền Trung năm 2013 còn lại là $00.00 

 

Thành thật cám ơn tất cả quý nhà thiện tâm. 

ROF 


