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Ngày 6 tháng 9 năm 2020 
 
Trích yếu: Báo Cáo Tháng 9-2020 
 
Kính thưa quý ân nhân, 
 
Kính mời quý ân nhân  đi một vòng với ROF thăm viếng việc làm bác ái 
của quý Sr trong nhiều Công Đoàn tư Công Đoàn Tình Thương Nhân 
Nghĩa Teresa calculta, Công Đoàn Mến Thánh Giá đến Công Đoàn,  
1. 

Chào anh khải 
Cám ơn Anh và Hội Từ Thiện Sr đã nhận được 500USD 
Vậy vào năm học khi nhu cầu về học tập cần 
Sr xin Anh và hội giúp đỡ thêm được không ạ! 
tại vì Sr thấy Hội và Anh giúp đỡ cho Mái Ấm rất nhiều 
nên đôi khi Sr cũng thấy ngại,nhất là vào 
lúc này mọi sự đều gặp khó khăn, nhưng Hội Và anh  
luôn quan tâm đến Mái Ấm,một việc quảng đại cho đi. 
rất là tình người.và nói lên sự yêu thương của Hội và Anh.đã dành cho 
Mái Ấm. 
Chúc Anh và hội từ thiện bình an. 
Sr M Nguyễn thị Hoàng 
 
2. 
nguyen Hien 
Kính Bác KHAI PHAM, 
Cám ơn Bác rất nhiều, Sr Hiên đã nhận được quà Bác gởi giúp các 
cháu trong Mái Ấm là 500 USD. 
Sr Hiên 
 

http://reaching-out-foundation.org/


3. 

Subject: Re: Kính Thăm Bác 

Con chào Hai Bác! Hai Bác có được khỏe không ạ?Con đang đi nhận 
thêm một nhà Tình Thương nữa ở Hà Nội để nuôi các Cụ già  neo đơn, 
con đi để khởi đâu  cho các Srs quen việc , rồi sau đó con trở về lại chỗ 
cũ.Nhà Tình Thương chúng con đã nhận được  tiền 500USD rồi. Con 
đại diện các Cụ và các Srs xin  chân thành cam ơn Hai Bác và Quý Ân 
Nhân. Xin ơn Trên chúc lành cho Hai Bác ,gia đình và Quí Vị Ân Nhân 

nhiều.  

Con Sr Mừng. 

4. 
Sun, Aug 30, 6:34 AM (1 day ago) 
                  Chào anh Sr mới nhận được tiền anh gửi là 500USD cám ơn 
anh Sr sẽ dùng vào việc lo cho các cháu đầu năm mới đi học chúc anh 
luôn khỏe  
                                     Sr Maria Ơn 
5. 
$500 Sr Lan cảm ơn đã nhận được 
con kính chào Bác 
Bác có khỏe không? 
con cảm ơn Bác đã gửi tiền giúp cho các em tại Mái Ấm của chúng con, 
chúng con rất vui và cảm động 
con kính gửi biên nhận nhờ Bác chuyển tới Hội. 
xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho Bác và gia đình 
trân trọng 
Sr Lan 

 
6. 
Cám ơn bác Khải thật nhiều, sr đã nhận được quà bác gởi là 600 USD 
rồi. Các em ở đây xin kính cám ơn bác. Xin Chúa chúc lành cho bác 
nhé. 
                                        Sr Ngô thị Mỹ. Cô nhi Sao Mai. Pleiku. Gialai 
 
7. 
a Minh K Nai 
Sun, Sep 6, 5:27 AM (1 day ago) 
 
Thưa Bác . Chiều nay người giao tiền  báo cho Sơ Kính là Bác gửi cho 
các cháu 500 đô. Nhưng Sơ Kính đang đi họp ở Sài Gòn. Sáng thứ ba 
Sơ mới về Đức Trọng và nhận . Sơ Kính xin thay lời các em cảm ơn 



Bác rất nhiều . Kính chúc Bác luôn an mạnh -hạnh phúc trong cuộc 
sống.  

Maria Nguyễn Thị Kính 
 
Thành thật cám ơn Quý ân nhân 
 

Tân trọng 
 

ROF 

 


