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Kính chào Chú ROF Khải, kỳ này Chú và gia đình cùng quý ân 

nhân vẫn khỏe? Hình ảnh tốt đẹp của Cô Chú và nhóm vẫn luôn rõ nét 

trong làng K'Nai, hằng ngày các Soeur vẫn luôn nhớ mọi người trong lời 

cầu nguyện. 

Tôi là nữ tu Thân Thị Lục (Hồng) thuộc Dòng Đa Minh Gò vấp- Sài 

Gòn. Hiện đang phụ trách Trường Tình Thương Đa Minh K'Nai, nuôi các em 

học sinh dân tộc nghèo từ lớp 1 hết lớp 9, ăn bữa trưa và bữa xế miễn 

phí, vì làng K'Nai không có cấp 3 nên nhà Dòng Đa Minh Gò Vấp tạo điều 

kiện cho các Sr ở K'Nai có một ngôi nhà ở số 763 đường Thống Nhất, Phú 

Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng, để nuôi miễn phí những em nào muốn học cấp 3 

Nhưng vì khả năng kiến thức của các em trong K'Nai quá yếu nên năm 

nay cơ sở tuyển thêm một số em nhỏ để các em quen dần với trường học 

của Huyện Đức Trọng. Hiện có 22 em học sinh đang được hướng dẫn chăm sóc 

dạy dỗ của Sr Ma Dung, dưới sự điều khiển của nữ tu Thân Thị Lục. 

Vì tương lai các em, là mục đích nâng đỡ những em học sinh dân tộc 

nghèo vùng sâu, vùng xa nên đã nuôi các em ở Nội Trú tại địa chỉ trên. 

Hiện cơ sở đang rất cần một Ti vi để cho các em học hỏi và mở mang 

kiên thức. Nếu có thể được kính xin Chú Khải và quý ân nhân giúp đỡ để 

các em có điều kiện học tập tốt hơn. 

      Kính chúc Chú và quý ân nhân luôn bình an hạnh phúc và đạt được 

nhiều thành công trong cuộc sống. 

Đại diện nhà Nội Trú K'Nai - Đức Trọng 

Nữ Tu : Thân Thị Lục 

 

Chấp thuận cho các em cái TV để học. 

Giá tiền là: $500.00  
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Kính thưa quý anh chị em, 

 

Văn phòng Thư Ký Hội Từ Thiện ROF trân trọng kính trình việc làm từ thiện 

của ROF. 

Lá thư của Sr Hồng, sự chấp thuận của ROF và những hình ảnh tượng trưng nói 

lên sự vui mừng của mọi người cũng là sự vui mừng của tất cả chúng ta từ 

thành viên đến thân hửu. 

 

Trân trọng, 
 

 
Khai D. Pham 

Thư Ký 

 


