
Từơng Trình Số Tiền $4,000.00 
của ca sĩ Kim Phương trao cho Reaching Out Foundation 
để giúp ngừơi ngặt tại Việt Nam trong mùa Lễ Giáng Sinh 

2014 
 
 

Cháu ca sĩ  Kim Phương thân mến, 

 

Chú Khải/ROF đã phân phối và chuyển số tiền $US 4,000.00 của cháu tặng 

đến 4 nơi tại Việt Nam để giúp cho ngừơi cùng ngặt, những ngừơi khuyết tật, 

những trẻ mê côi và ngừơi già neo đơn trong dịp mùa lễ Giáng sinh 2014.  

 

Lòng tốt của cháu đã cứu đựơc rất nhiều ngừơi trong hoàn cảnh bi đát, như 

cháu đã thấy trong những lá thư và hình ảnh của các nơi gửi về mà chú gom 

lại thành cái báo cáo nầy. Xin mời cháu xem. 
 

I./ Việc làm của Đoàn Sứ Giả Từ Bi-Sư Cô Tuệ Dung 
 

Tue Dung 

22/12/14 

Anh chị Khải và cô ca sĩ Kim Phương kính mến, 
 

Nhờ sự ủng hộ nhiệt tâm của anh chị và nhất là của cô Kim Phương, Tuệ 

Dung đã có phương tiện tiếp xúc với 5 bệnh nhân ngặt nghèo ở bệnh viện 

Chợ Rẫy ngày 21/12/14, giúp họ có tiền vào cas phẫu thuật và mua thuốc 

tốt hầu qua cơn bệnh trầm kha, và giúp 11 người khuyết tật ở Thủ Thừa, 

Long An mỗi người 1 phần quà gồm 300.000 đồng và thùng mì 30 gói cùng 

1 kg đường và 1 lít dầu ăn để có thể qua cơn túng quẫn trong 1 tháng. 
 

Có vào bệnh viện ngày Chủ Nhật mới thấy không những bệnh nhân mà các 

bác sĩ và y tá không biết ngày nghỉ cuối tuần là gì, vì khoa nào cũng tấp nập 
kẻ chích thuốc, người thay băng. 
 

1/ Bệnh nhân Đào trọng Hổ đang chạy xe gắn máy đi làm bỗng choáng váng 

mặt này, tông vào cái cây bên đường rồi bị liệt từ cột sống cổ đến 2 chân. 

Bản thân anh và người nhà chỉ mong có tiền được mổ để có thể ngồi dậy đểy 

xe lăn, chứ anh không còn có thể điều khiển được 2 chân nữa. 
 

2/ Nhà của bệnh nhân Đinh văn Phúc bị cháy do đứa con trai 18 tuổi ngồi 

gần bình xăng tập hút thuốc, đứa con chết ngay tại chỗ còn anh Phúc và vợ 

bị phỏng lửa cháy từ mặt đến hết cả người. 
 

3/ Bệnh nhân Dương thanh Kiệt làm thợ hồ bị tai nạn, bị lột hở da đầu đã 

gần 2 tuần rồi mà chưa được mổ nối liền da lại để che hộp sọ. Tuy anh Kiệt 



an phận vì tuần sau mới đến lượt mình được mổ do có nhiều cas cần cấp 

cứu, anh lại khóc khi được hỏi đến rồi đây 2 đứa con anh làm sao tiếp tục 

học khi vợ anh làm công nhân xưởng kẹo không đủ tiền nuôi bệnh anh. 
 

4/ Bệnh nhân Nguyễn quang Học đã bị cắt hết ruột non do suy dinh dưỡng, 

không đủ máu nuôi ruột nên ruột bị hoại tử. 
 

5/ Bệnh nhân Lê văn Trị làm phu ghe tàu, do tai nạn trên tàu bị cưa hết 1 

đùi và hư thận, sẽ còn phải mổ nữa. 
 

Chân thành cám ơn anh chị và cô Kim Phương đã tạo niềm hi vọng sống cho 

5 bệnh nhân gần kề với cái chết, và gây niềm vui cho 11 người khuyết tật 

khốn khó. Kính chúc anh chị và cô Kim Phương một mùa Giáng Sinh tràn đầy 

ý nghĩa. 
 

Kính, 
 

Tuệ Dung 
 
 

Đoàn Sứ Giả Từ Bi-Đại Diện ROF cứu xét hồ sơ những ngừơi thật nghèo và vô 
cùng khó khăn tại Bệnh Viện Chợ Rẩy 

   
 

  
 



 

 
 

Đoàn Sứ Giả Từ Bi  Giúp Đở Những Ngừơi KhuyếtTật Tại Thủ Thừa 
 

  
 



  
 

  
 

  
 



  
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 
II./ Việc Làm Của  Hội Thương Việt Nghèo-  

 Linh Mục JB Nguyễn Ngọc Nga 

 
1/ Thư của Phạm Đăng Khải gửi Linh Mục JB Nguyễn Ngọc Nga 

To 

Nga Nguyen Ngoc 

Dec 22 at 9:53 AM 

Kính thưa Linh Mục, 

Xin nhờ Linh Mục tổ chức và giúp đở trẽ mồ côi, ngừơi khuyết tật, ngừơi 
nghèo khó trong mùa giáng sinh và chúc mừng năm mới 2015. 

Xin Linh Mục cho tôi xin hình ảnh và vài lời cám ơn ca sĩ Kim Phương ngừơi 

đã tặng số tiền 1000.00 dollars. 

Cám ơn Linh Mục. 

Khât si  Phdgkhai 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2/ Thư của Linh Mục JB Nguyễn Ngọc Nga trả lời Phạm Đăng Khải 

Hội Thương Việt Nghèo 

To 

me 

Today at 6:44 PM 
Bac  Pham Dang Khai Quý Mến, 

 Con rất mừng vì đã tới ngân hàng kiểm tra và làm thủ tục nhận được ngân 

quỹ quý giá 1.000.00 $ USD mà  Bác gửi tặng nhằm giúp đỡ người nghèo 

khổ trong vùng, trẻ mồ côi,khuyết tật ,ốm đau già yếu không nơi nuong tựa 

không kể tôn giáo  tín ngưỡng. Xin chân thành cảm ơn Bác thật nhiều Bác 

nhé 



Chúng con chỉ biết nguyện xin Chúa chúc lành và ban cho bác dư tràn sức 

khoẻ và an lành hồn xác - giáng sinh đầm ấm - và gặt hái nhiều thành quả 

tốt đẹp nhờ đó những mãnh đời đói rách tại quê nhà và vùng chúng con 

được hưởng nhờ từ phúc lộc đó...qua bác.  Cho chúng con gửi lời tri ân tới ca 

sĩ Kim Phương ,vị ân nhân giau lòng bác ái đã trợ giúp ngân khoản qua nhip 

cầu bác ái của Bác dịp Noel này 

Kính thư 
Con 

Lm JB Nguyễn Ngọc Nga 

P/s : Ca sĩ Kim Phương là nam hay nữ vậy bác ? ca sĩ đó đã nhiều tuôi Chưa 

?   bác có hình ca sĩ đó không...gửi tặng chúng con tấm với nhé 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

3/ Thư của Phạm Đăng Khải hồi âm LM JB Nuyễn Ngọc Nga 

Kính thưa Linh Mục, 

 

Khi nào có hình ảnh giúp ngừơi bất hạnh, mồ côi, ngừơi nghèo và khuyết tật 

xin LM vui lòng cho tôi xin để tôi chuyển đến cho cô ca sĩ Kim Phương. 

 
Kính cám ơn Linh Mục 

  

Khât si  Phdgkhai 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

4/ Thư báo cáo của LM JB Nguyễn Ngọc Nga 

 

Bác Phạm Khải Quý Mến, 

 

Kế sát sau ngày lễ mừng Chúa giáng sinh,toàn thể anh em linh mục đoàn 

giáo phận Vinh chúng con phải lên đường về tham dự kỳ tĩnh tâm 1 tuần tại 

trường đại chủng viện Vinh - Nghệ An 
Vì vậy những liên hệ thông tin với bác có phần chậm trễ không đúng như dự 

tính rất mong sự cảm thông nhiều của bác và quý vị ân nhân hảo tâm  

 

Xin chân thành cảm ơn bác và ca sĩ ân nhân Kim Phương rất nhiều đã rộng 

tay trợ lực cho kế hoăch tặng quà Noel năm nay với ngân quỹ vô cùng quý 

gía 1.000.00 usd để bà con nghèo khổ không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng 

nơi miền trung được đón mừng giáng sinh ấm lòng  và vô cùng phấn khởi ! 

tổng số quà đã được phát tặng là 400 suất,mỗi suất tổng trị giá 150.000 

vnđ,trong đó bao gồm 10 kg gạo = 120.000 vnđ và 30.000 gồm có đường 

sữa  

Thay lời cho bà con nghèo xin hết lòng cảm ơn bác và qua bác cho chúng 

con chuyển lời tri ân sâu nặng tới ca sĩ Kim Phương vị ân nhân trợ giup phần 



lớn quà giáng sinh năm nay cùng với TVN phối hợp thực hiện nhờ đó dân 

nghèo đươc vơi bớt phần tuỷ thân ,cùng thắp lên trong họ niềm tin yêu hi 

vọng giữa cảnh cơ hàn nơi miền trung này 

Con gửi kèm hình ảnh trong file..nếu bác nhận và xem rõ hình ảnh nhớ viét 

cho con ít dòng với bác nhé để con an tâm hơn 

Chúc Bác một ngày an vui 

Con 
Lm JB Nguyễn Ngọc Nga 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
III./ Trừơng Mồ Côi  Mái Ấm Tình Mẹ –  

Sr Theresita Phạm Thị Ngọc Thế 

 
1./ Thư của Phạm Đăng Khải gửi Sr Theresita Phạm thị Ngọc Thế 

Kính thưa Sr Theresita Phạm Thị Ngọc Thế, 
Để giúp cho quý em mồ côi có đựơc một mùa giáng sinh thật ấm cúng, tôi 

xin gửi về Sr Theresita Thế 500 dollars. Xin Sr Thế sắp đặt kế hoạch cho 

mấy em mồ côi chơi vui hửơng trong mùa Giáng sinh. Số tiền nầy do ca sĩ 

Kim Phương bảo trợ. 

Sau Noel xin Sr Thế cho xin vài tấm hình và diển tả sinh hoạt của mấy em 

vui chơi trong tình thương Thiên Chúa, cùng lời cám ơn về ca sĩ Kim Phương. 

Tôi sẽ chuyển đến cho ca sĩ Kim Phương. 

Cám ơn Sr Thế rất nhiều. 

Cám ơn 

 

2./ Thư của Sr Theresita Phạm Thị Ngọc Thế gửi lời cám ơn ca sĩ Kim 

Phương 

Theresita Sr 
To 

Phạm Đăng Khải 

Today at 6:54 AM 

Trọng kính Anh Khải cùng Cô Kim Phượng, 

Lẽ ra em phải gởi thư cảm tạ ngay, nhưng em cũng có ý chờ lấy một số hình 

ảnh về sinh hoạt ăn uống , vui chơi ,nhận quà Noel. Kính nhờ Anh Khải 

chuyển đến cô Kim Phượng.Nhân mùa Giáng Sinh 2014 &Năm mới 2015 , 

xin thay mặt các em trong nhà Mái Ấm Tình Mẹ chúc Cô cũng như gia đình 

an bình,hạnh phúc và thật nhiều niềm vui . 

Sr.Thérésita Phạm Thị Ngọc-Thế 

 

3./ Thư của Phạm Đăng Khải gửi Sr Phạm Thị Ngọc Thế 
To 

Sr Theresita Pham Thi Ngoc The 



Today at 10:03 PM 

Kính thưa Sr Thế, 

1./ Sr Thế quên gửi lời cám ơn ca sĩ Kim Phương 

2./ Khi nào cò hình ảnh xin Sr Thế cho tôi xin vài tấm để thông báo cho ca sĩ 

KimPhương. 

Cám ơn Sr Thế. 

 
4./ Mời xem hình 

 

Sr Theresita Phạm Thị Nhọc Thế và nhỡng phần quà cho các em mồ côi 

 



  
 

  
 

 



 
 

    XXXXXXXXXXXXXXXX 
 

IV.  Từơng Trình của Nhóm Nguyễn Kỳ Sơn Đai Diện ROF 
tại Huế. 
 

Cháu ca sĩ Kim Phương, 

Chú Khải xin chuyển bảng Từơng Trình của Nhóm Kỳ Sơn, tại Huế để cháu 

thấy việc làm của cháu trong mùa Giáng Sinh 2014 thật là đáng quý. 

Mời cháu xem. 

 
Nhóm Nguyễn Kỳ Sơn gửi ca sĩ Kim Phương  

Today 12-23-14 

Cô Kim Phương kính, 

Lần đầu tiên tôi được cô uỷ thác việc thăm và tặng quà giáng sinh cho các 

cháu mồ côi và khuyết tật qua anh chị Phạm đăng Khải, hôm nay tôi đã thực 

hiện hoàn tất. 

Xin được thay mặt cho các cháu và gia đình được nhận quà cảm ơn lòng tốt 

của cô và gia đình, xin chúc cô và gia đình một mùa giáng sinh an lành và 

hạnh phúc. 



Sau đây tôi xin báo cáo lại những công việc đã làm được để cô rõ, nếu có gì 

chưa được như ý, xin cô thông cảm. 

1/ Chiều ngày 22. 12 tôi và Phương Lan đã qua cha xứ Nước ngọt tặng quà 

cho 80 đối tượng. Nước ngọt là một xứ đạo nghèo nhất tỉnh Thừa Thiên Huế, 

cách Huế 60km, xứ đạo này có trên 200 cháu khuyết tật và mồ côi ( theo lời 

cha Trọng ), ngày hôm qua chỉ giải quyết được 80 đối tượng, nhưng rất tiếc 

vì thời tiết mưa lạnh nên  cha xứ chỉ mời đại diện cho các cháu là ông bà đến 
nhận quà mà thôi. Đây là một thiếu sót, hy vọng có dịp tôi sẽ gửi đến cô 

những hình ảnh sống động hơn. ( tôi sẽ gửi danh sách và hình ảnh sau ). 

80 xuất, mỗi xuất 200 ngàn đồng VN= 16 triệu đồng VN. 

2/ Sáng nay tôi đến thăm và tặng quà cho mái ấm Hy vọng do các chị dòng 

Mến Thánh giá quản lý. Ở đây có các cháu khuyết tật và trẻ em mồ côi. Quà 

gửi để thêm vào cho các cháu vui giáng sinh giá trị 4 triệu đồng VN. 

3/ Như vậy 2 nơi quà tặng tổng giá trị là 20 triệu đồng VN. ( với 1000usd 

đổi ra là 21 triệu VN đồng, trừ đi tiền quà số còn lại được dùng để thuê xe và 

chi dùng trên đường ). 

Một lần nữa xin chúc cô và gia đình trọn vẹn hạnh phúc trong mùa giáng 

sinh. 

Kính  Kỳ Sơn - Phương Lan 
 

   
 

 



  
 

  
 

  
 



  

  


