
Ngày 21 tháng 10 năm 2014 

Kính thưa  quý ân nhân, 

Như ROF đã trình bày, trong lúc quý ân nhân bận lo vấn đề kinh tế gia đình thì ROF 

thay mặt quý ân nhân chăm lo ngừơi bất hạnh mà quý ân nhân đóng góp trong những 

lần ROF gâu quỹ. Xong nơi nào thì báo cáo nơi ấy. cứ tiệp tục bận đến tận nơi, đi từng 

nhà, đưa tận tay ngừơi đựơc hửơng, và những nuôi dữơng ngừơi khuyết tật, cứ tiếp 

tục báo cáo, rồi lại tiếp tục đi, tiếp tục báo cáo, ROF lại tiếp tục chuyển gửi những báo 

cáo đó đến quý ân nhân. 

Mời quý ân nhân xem báo cáo,  

 

Thăm  trẻ em khuyết tật lần 3  

Viên Nguyễn Kỳ 

To 

Khải Phạm 

Today 10-20-14 at 1:59 AM 

Kính thưa Anh Chị, 

Ngày 28/ 9 vừa qua em đã thăm và cho 50 xuất ở Quảng điền ( đã gửi danh sách và 

một số ảnh ) 

Ngày 30/ 9 lại đi thăm và cho 15 xuất ở Hương Phong 

Hôm nay em về cho 15 xuất trẻ em khuyết tật còn lại ở vùng ven phá Tam giang. Số 

này mới phát hiện. 

Em xin gửi một số ảnh để làm tư liệu 

Hai em SonLan. 

        



 

 

 

     

 

 



 

Kính thưa quý ân nhân, 

Những hình ảnh trong tất cả các báo  chỉ để nói lên nơi mà ROF/ngừơi đại diện đến tận 

nơi và ghi nhận cảnh bất hạnh, đứng trứơc hoàn cảnh mới thấy thông cảm đựơc ngừơi 

bất hạnh , hoàn cảnh thì nghèo, ngừơi thì thiếu vệ sinh, không có một sinh hoạt nào để 

gọi là giải trí, hoàn toàn trong một thế giới u hoài,  thời gian thì vô tận, và chìm trong im 

lìm, thật là thương tâm. 

 

Kính xin cám ơn  

và Trân trọng kính chào, 

 

ROF 


