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Ngày 4 tháng 4 năm 2018 

 

Kính mời quý ân nhân và quý anh chị em xem tường trình của Đoàn 

Sứ Giả Từ Bi-Sư Cô Tuệ Dung. 
 

 

20/3/18 

Anh chị kính, 

Ngày 25/2/18 vừa qua anh chị gửi cho Tuệ Dung 2200 để phân phối 

cho 2 nơi, 1700 phát quà cho khuyết tật ở THủ Thừa - Sư Cô Tuệ 

Đăng và 500 cho trẻ mồ côi và nghèo đồ chơi và ăn một bữa hoành 

tráng.  

Việc nơi Thủ Thừa-sư cô Tuệ Đăng  thì Tuệ Dung đã làm xong và đã 

gửi hình đến anh chị.  

 

Chuyện mua đồ chơi và cho trẻ ăn thì Tuệ Dung đã làm hôm 27 Tết, 

nên hôm qua 19/3/18, Tuệ Dung đã mua nhiều quà cho 215 trẻ khiếm 

thị đưa đến câm vì ba mẹ chúng do quá nghèo không biết chúng bị 

điếc nên không nghe, do đó không nói được, để đến khi chúng quá 

lớn ngoài phường xã phát hiện mới cho chúng đi học ở trường câm 

điếc. Ở trường này cũng có một số em bị phát triển trí rất chậm, gần 

như bị down nữa.   

 

Sau đó Tuệ Dung cũng mua nhiều quà và làm bún chả giò cùng nước 

ngọt, một bữa hoành tráng, cho 92 em khuyết tật ở trường dạy nghề, 

nơi mà anh chị đã đến thăm kỳ trước. 

 

Tuệ Dung gửi anh chị hình ảnh đi ủy lạo 2 nơi trong cùng một ngày. 

Kính chúc anh chị mạnh khỏe, vạn an. 

Tuệ Dung 
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Đaị Diện ROF-Khải Phát 215 phần quà cho quý em khiếm thị và câm 
 

  
 

  
 

  
 

 

 

Đaị Diện ROF-Khải tặng quý em khuyết tật 92 tô Bún Chả Giò 

Cho quý em khuyết tật tại trường dạy nghề. 



 

  
 

  
 

       
 

ROF xin thành thật cám ơn quý ân nhân, quý anh chị em ROFer, 

Đoàn sứ Giả Từ Bi đã cùng nhau hợp lực hợp sức để đem lại một chút 

niềm vui và hy vọng cho những người kém may mắn trong mùa lễ Tết 

Nguyên Đán Mậu Tuất – 2018 vừa qua. 

Trân Trọng 

ROF 


