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  Gây Quỹ Cây Mùa Xuân ngày 1-19-19 tại Majesty Restaurant 

Quà của Cây Mùa Xuân, theo truyền thống sẽ tặng trong dịp Tết. và số tiền thâu năm 2019 sẽ 

tặng cho 900 em trải dài từ Hóc Môn đến Saigon, Lâm Đồng, Pleiku và Huế. 

Tính trung bình ra mỗi em 10.00. Mục đích của chúng tôi là 9,000.00 

 

The money received from the fundraising dinner during the Spring Festivals will be donated 

during Tet. This year, 2019,  we will donate to (900) children, they are listed below. These 

children are from cities all throughout Viet Nam, from Hoc to Saigon, Lam Dong, Pleiku and 

Hue. We are trying to donate at least ten dollars to each of these children. Please help us 

reach our goal to let these children live a happier and healthier life.  
 

224 em câm-điếc tại Trường Chuyên Biệt Ánh Dương, Q.12 mỗi em 10.00, cho quần áo 

và 1 goí bánh chưng,  

 Sư cô Tuệ Dung, chùa Diệu Không phụ trách 

80 em mồ côi, do nội, ngoại, cô, chú, nuôi dưỡng, tại Hóc Môn,  

Mỗi em nhận 1 thùng gồm có: 10 kg gạo, 1 thùng mì, 1 cặp bánh chưng 

 và sẽ phân phát quà cho 80 em tại chùa Diệu Không, Hóc Môn 

 Sư cô Tuệ Dung, chùa Diệu Không phụ trách 

100 em khuyết tật tại trường dạy nghề, ở Hóc Môn, tuổi từ 14 đến 25. 

Mỗi em sẽ được 1 cái áo thung, vì các em lớn, khó mua quần áo, và các em cần tiền xe đò, 2 

chuyến, về quê thăm gia đình và trở về trường. 

ROF thường cung cấp thức ăn khô cho các em suốt năm, để các em có thức ăn giửa đêm 

khuya, các em đói vì các em được cho ăn buổi cơm chiều quá sớm, để dọn dẹp nhà bếp,  

người thiện nguyện ra về nhà họ, trong các em rất là tội nghiệp. 

 Sư cô Tuệ Dung, chùa Diệu Không phụ trách 

 

53 cháu mồ côi, đều còn nhỏ do chùa Bửu Châu, Daploa, Lâm Đồng, nuôi dưỡng,  

Chùa cần : tả, dầu gội đầu, sữa tấm, xà phòng giặt, nước thuốc lau sàn nhà, cho cái gì sư cô 

cũng nhận.  

 Ni sư Minh Nguyên phụ trách 
 

60 em bé, lớn nhất 6 tuổi, Chùa Khánh Giác Lâm Đồng, không phải mồ côi, cũng không 

phải khuyết tật, do gia đình quá nghèo, cha mẹ phải đi làm xa, nhờ chùa xin cơm bá tánh 

nuôi giùm để phụ huynh rảnh tay đi làm xa.. Vừa chùa, vừa phụ huynh rất vui mừng khi họ 

nhận được quà của ROF 

 Ni Sư Hạnh Ngọc phụ trách 

 

49 em, mồ côi với nhiều bệnh tật,  Cô Nhi Viện sao Mai, Pleiku 

Các em bại liệt: cho các em bỉm 

Các em bé mẫu Giáo, chút quà chơi thôi 

Các em lớn hơn: 1 bàn chải, 1 hợp kem đánh răng, 1 khăn lau mặt, 1 chai xà phòng tấm, 1 

gói kẹo bánh. 

 Sr Kim Sơn phụ trách 



 

70 người trong 5 làng: Tu Viện Đa Minh Tùng Nghĩa, chăm lo 5 làng:  -Contachda,  

-Giapa, -Chirong A, -Chirong B, -Làng Preyong, Huyện Đức Trọng, Tĩnh Lâm Đồng. 

 Sr Nguyễn Thị Ơn và Sr Ma Dung phụ trách 

 

200 em, vừa mồ côi, vừa khuyết tật, vừa con nhà nghèo, Trường Tình Thương K’nai 

Huyện Đức Trọng, Tĩnh Lâm Đồng.  

Sr Hồng dòng Đa Minh chăm sóc và nuôi dưỡng ban ngày 

 

50 em khuyết tật, chăm sóc bởi  Dòng Mến Thánh Giá Nguyệt Biều, Huế 

 Sr Catherine Hồ Thị Hiền phụ trách 

 

20+  bệnh nhân ngặt nghèo tại bệnh viện chợ Rẩy, Saigon 

 Sư cô Tuệ Dung phụ trách 
 

 
 
Xin cám ơn quý ân nhân đã cho quý em mồ côi, khuyết tật, và những người trong hoàn cảnh 

“ngặt”. Rất tiếc là ROF quá nhỏ không bao gồm được địa bàn rộng lớn hơn. 
 

Điều may mắn của ROF là ROF có được  người đồng ý đại diện cho ROF để đem lại niềm an 

ủi cho người bất hạnh và thế cô. 
 

Thành thật cám ơn tất cả quý ân nhân, anh chị em thân hữu và nhất là quý em thành viên của 

ROF đã giúp hết lòng cho ngày gây quỹ Cây Mùa Xuân 2019. 
 

Trân trọng kính chào  

ROF 



 


