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Ngày  7-7-20 

 

Trích yếu: Giúp em Maria K’ Xuỳn, bịnh ung thư máu 

 

Kính thưa quý ân nhân, 

 

Xin mời quý ân nhân xem Emails của Sr Maria Nguyễn Thị Ơn liên lạc với 

ROF-Tâm Thiện, về trường hợp của em K’ Xuỳn làng K’Nai, Huyện Đức 

Trọng, Tĩnh Lâm Đồng dể hiểu hoàn cảnh của cháu K Xuyn rõ ràng hơn, thay 

vì ROF viết theo lối văn tường trình. 

 

Thời gian trị bịnh của cháu còn dài, đây chỉ là bước một, ROF sẽ phối hợp với 

Sr Maria Nguyễn Thị Ơn để giúp cháu và cả gia đình cháu từng bước một. 

Riêng gia đình của cháu cũng nằm trong danh sách cùng với những gia đình 

khác trong làng K’ nai mà ROF đã và đang giúp hăng năm.  

 

Kính mời đọc,  

 

Ngày 6-16-20 
                     Chào anh Khải ,  
sáng nay Sr và Sr Thùy Anh đến thăm em K Suỳnh ở làng Chirong B em học lớp 9 
học giỏi  em là học sinh các Sr vẫn giúp cho em ăn học,   hiện nay có một đứa em 
các Sr cũng đang nuôi, em K Suỳnh mới bị bệnh mà phát hiện em bị ung thư máu, 
nội tạng của em cũng bị di căn,  hiện nay bác sỹ cho biết bệnh của em khó chữa, 
các Sr cầu nguyện và nói gia đình cứ chữa trị cho em khi nào bác sỹ chê thì mới 
thôi. 
Em chụp hình với Sr và cả hai bố mẹ em  em mặc áo bông gia đình em rất khó 
khăn, hôm nay Sr xuống và cụng  hỗ trợ cho em chút ít  
                                        Sr Maria Ơn   
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6-17-20 
      Dạ hiện nay gia đình cháu và các Sr cũng đang chờ kết quả của bác sỹ bệnh 
viện Ung Bứu vào sáng thứ hai ngày 22/06  tới này cháu đang uống thuốc và mới 
truyền 4 bịch máu tại bệnh viện đa khoa Đalạt , nếu có thông tin gì về cháu hoặc 
chữa trị ra sao Sr sẽ thông tin ngay cho anh nhé, hiện nay gia đình của cháu rất 
nghèo Sr cũng hỗ trợ cho cháu chút ít thôi, vì cũng ngoài khả năng của Sr  
                                          Cám ơn anh  
                                         Sr Maria Ơn   
 
 
 

6-24-20 



           Chào anh Khải, hiện nay cháu K Suynh Bác Sỹ vẫn cho uông thuốc và theo 
dõi chua có kết quả chính xác Bác Sỹ hẹn ngày 07/07/2020 này lại xuống bệnh viện 
tái khám, hiện nay cháu đã khỏe hơn được một chút và ăn uống không bị ói, cám ơn 
anh đã hỏi thăm, nếu cháu có gì khó khăn Sr sẽ báo anh ngay nhé.  
                                      Sr. Maria Ơn  
 

7-6-20               

Chào anh Khải,  Sr đã nhận được tiền anh gừi 200USD cho bé K' Suỳnh , Sr 
trao cho bé để tối nay bé đi Saigon tái khám , bé viết thư cám ơn anh . Sr gửi 4 tấm 
hình anh coi nhé. Chị của bé đang bế con nhỏ ra nhà các Sr rất tội nghiệp  
                                                              mến chào anh  
 

 

 
Cháu K’ Suynh đang ngồi viết trong nhà của các Sr. 



 
 



 
 

Kính Sr Ơn, khi nào cháu trở về K’Nai, xin Sr cho tôi biết giùm.  

Sr có biết cháu K’ Suỳnh về Saigon ở đâu và nhà thương nào không? 

 

Thành thật cám ơn Sr. 

Tân trọng 
 

ROF  - Tâm Thiện 

 


