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 Tặng Quà Sách Vỡ cho quý em Mồ Côi tại Hóc Môn 
          Tháng 6 năm 2018 
 
Kính thưa ân nhân, 
Tường Trình kỳ trược,  ROF  mời quý vị xem cuộc thăm viếng ũy lạo 
bệnh nhân tại 2 bệnh viện Chợ Rẩy và Trung Tâm Chỉnh Hình. 
 
Hôm nay, kính mời quý vị cùng Đoàn Sứ Giả Từ Bi (ĐSGTB) Đại Diện 
Chánh Thức của ROF tặng 120 phần quà, gồm thức ăn, sách vỡ và 
dụng cụ học sinh cho 120 em học sinh mồ côi tại Hóc Môn, tổ chức tại  
sân chùa Diệu Không, Hóc Môn, tháng 6 năm 2018. 
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Quý em mặc áo lam là những Phật tử của chùa, với nhiệm vụ phụ với 
chùa để chuyển quà đến cho quý em mồ côi 
 



 

  
 

  
 

  
 
Quý em rất ngoan và có trật tự. Mong rằng sự hướng dẫn chỉ dạy của 
Sư cô  được quý em ghi nhớ và áp dụng cho cuộc đời ngay từ bây giờ. 



  
 

 
 

 
Chắc có lẽ hai em này ngoan nhất ...... 



 

 
Chuyện vui nghe kể. 
Con chó được đem vô nằm ngay giửa cái vòng tròn, cũng là “con chó 
mồ côi”, vì không biết từ đâu, tự nhiên vô chùa, thấy vui ở luôn, chùa 
không nỡ đuổi, chùa nuôi luôn, cũng đã được 4 năm.  
 

 



 
Kính thưa ân nhân,  
 
Quý em học sinh này thiếu may mắn, thiếu tình thương thiên liêng của 
cha mẹ, một tình thương mà không có ai trên đời này thay thế được, 
quý em còn đang trong tuổi hồn nhiên, sống một cách ngây thơ, chưa 
thấm được cái khổ của cuộc đời, các em chỉ hưởng được cái tình 
thương bao dung của nhân loại, các em thiếu sự hướng dẫn, chỉ dạy 
cách tranh đấu với đời của cha mẹ.  
 
Xin cầu mong quý em học sinh này học giỏi, chấp nhận hoàn cảnh 
nghiệp chướng của mình, và tự lập cho tương lai. 
 
Chúc các em nhiều may mắn. 
 
Xin cám ơn tất cả quý ân nhân, từ người cho, người ủng hộ, người thực 
hiện, phải qua bao nhiêu giai đoạn, bao nhiêu công sức tự nguyện của 
nhiều người, không tồn phí để món quà đến tay các em, các em nở một 
nụ cười, một niềm vui nhất thời. Và cũng là một niềm vui của tất cả 
chúng ta. 
 
Trân trọng cám ơn và kính chào, 
 

 
Khai D Pham 
ROF 
Thư Ký kiêm Thủ Quỹ 
 

 


