
Kính thưa quý ân nhân, 

Cứu xét nhiều trừơng hợp khó khăn, hôm nay có một việc hơi nan giải, ROF xin gừi lời 

cầu xin lên đây với hy vọng rằng có đựơc một sự giúp đở nào đó cho gia đình Lê Văn 

Minh. 

ROF nghiên cứu  2 trừơng hợp mà Sư Cô Tuệ Dung gửi qua.  

Trừơng hợp 2, em Đỗ Văn Nam, ROF đồng ý giúp $150.00, trừơng hợp nầy coi như 

xong. Case closed. 

Trừơng hợp 1, ROF đã từng giúp nhiều trừơng hợp ngặt nặng nhưng ROF chưa gặp 

trừơng hợp nào cần một số tiền quá lớn gần $1,500.00 như trừơng hợp ngặt của em 

Lê Văn Minh. 

Phần ROF như thông lệ, sau khi nghiên cứu kỷ càng  thì ROF đồng ý giúp Trừơng hợp 

của em Lê Văn Minh  $300.00, nghĩa là chỉ có 1/5 của tổng số tiền cần có là $1,500.00. 

Phần còn lại thì tùy gia đình vay mựơn hoặc xin hội từ thiện khác nếu đựơc. 

ROF cũng xin thông báo đến quý ân nhân, nếu có thể,  tùy nghi giúp đở, mỗi ngừơi một 

chút, gom góp lại cho gia đình em Lê Văn Minh số tiền  $1,200.00 còn lại, đựơc bao 

nhiêu hay bấy nhiêu. Xin mời quý ân nhân xem lá thư của Sư Cô Tuệ Dung trình bày 

trừơng hợp của em Lê Văn Minh dứơi đây: 

18/10/11 
Anh chị Khải kính, 
Sáng nay, 18/10/11, Tuệ Dung đã vào thăm 2 bệnh nhân ở Trung Tâm Chỉnh hình. 
  
Trường hợp thứ nhất : ở khoa Bệnh học, chị điều dưỡng Thảo đã trình bày trường 
hợp của em LÊ VĂN MINH, sanh năm 1994. Địa chỉ: Lại Sơn 1, Cà Ná, Bình 
Thuận. Cả nhà em sinh sống bằng chài lưới cá. 
em Minh bị cục bướu ở đùi (ung thư xương), được phát hiện khi em chơi đá banh 
bị ngã xuống đau, đi khám bác sĩ mới biết, các bác sĩ đã tìm ra phương pháp điều 
trị mới để em không phải bị tháo khớp (cưa chân, theo danh từ y học). Muốn được 
như thế, em Minh phải mua sẵn một ống xương do bệnh viện ngoài Hà Nội chế tạo 
với giá là 12 triệu, một cái nẹp là 10 triệu, chuNn bị tiền mổ là 4 triệu, để khi bác sĩ 
mổ khoét cái bướu nằm trong xương xong sẽ thay ống xương được chế tạo, rồi nẹp 
khóa vào cho xương được bình thường. sau khi mổ xong, em Minh sẽ phải hóa trị 
liên tiếp 3 đợt . Vì nhà em Minh nghèo quá nên mẹ em đang chạy vạy xin hoặc vay 
tiền xem có thể xoay sở được thứ gì không, vì trước đó em đã phải hóa trị 3 lần rồi. 
Tuệ Dung đã đưa cho chị Thảo 12 triệu để mua ống xương cho em Minh, khi nào 
mua được mới có hóa đơn, Tuệ Dung sẽ gửi sang cho anh sau. Nếu anh chị thấy có 
thể giúp em Minh được những khoản kế tiếp thì cho Tuệ Dung biết. 



 
Trường hợp thứ hai: thì chị điều dưỡng Hạnh đã trình bày trong hồ sơ, Tuệ Dung 
đã giúp em Nam 3 triệu, xin gửi attach đến anh chị kèm theo hình của 2 em và giấy 
nhận tiền của chị Thảo. 
 
Vài hàng đến anh chị, thân chúc anh chị vui khỏe. 
 
Tuệ Dung 

 

 

 

Trừơng hợp 1. Chị điều dửơng đang trình bày trừơng hợp khó khăn của Lê Văn Minh 

cho Sư Cô Tuệ Dung. 



 

Trừơng hợp 2. Đỗ Văn Nam, Nhà trồng rau,  bán trái thơm theo lề đừơng. 

Chở thơm đi bán Đỗ Văn Nam bị xe ô tô đụng. Bên xe ô tô trả chi phí cho bịnh viện 

Tiền Giang. Về nhà  vết thương nhiểm trùng hoại tử. Chở lên bịnh viện Trung Tâm 

Chỉnh Hình. Bên ôtô đụng không chịu trả nửa. ROF đã giúp gia đình em qua cơn ngặt. 

Trừơng hợp nầy đã xong. 

ROF xin chân thành cảm tạ quý ân nhân. 

ROF 


