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5-4-21 
 
Kính thưa quý ân nhân, 
 
Kính Mời quý ân nhân cùng với ROF lắng nghe nổi vui mừng của quý Soeurs đang 
nuôi dưỡng người bất hạnh đang trong hoàn cảnh COVID-19 pandemic. 
 
Kính mời xem: 
 
1/ Sr Catherine Hiền, Huế, Thừa Thiên   (miền Trung) 
 
nguyen Hien <maiamnbh@gmail.com> 
To: 
Khai Pham 
 
Sun, May 2 at 1:29 AM 
 
Kính Bác KHAI PHAM, 
Trước hết, sr Hiên xin thay mặt cho các cháu trong Mái Ấm kính cám ơn Bác đã 
luôn dành cho các cháu kém may mắn ở đây một sự yêu thương đạc biệt bằng sự 
giúp đỡ cách này hay cách khác trong thời gian dài.,Hôm qua, Mái Ấm đã nhận 
được quà của Bác là 300 USD. 
Vậy,cả Mái Ấm xin hết lòng cám ơn Bác,. Kính chúc Bác và Quý Ân nhân nhiều sức 
khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. 
Kinh, 
sr Cat. Hien 
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo/ 
 
2/ Sr Maria Trần Thị Lan, Quảng Trạch, Quảnh Bình  (miền Bắc} 
 
VIEN TU <mtghp2005@yahoo.com> 
To: 
Khai Pham 
Sat, May 1 at 4:08 AM 
Con kính chào Bác 
Con cảm ơn bác rất nhiều, bác đã gửi tiền cho các em khuyết tật của chúng con, 
chiều nay con đã nhận được 300 đô Mỹ. 

http://reaching-out-foundation.org/
mailto:khaidangpham@yahoo.com


Nguyện xin Chúa chúc lành cho Bác và quý ân nhân. 
Trân trọng cảm ơn 
Sr Trần Thị Lan 
 
Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo/ 
 
3/ Sr Maria Ngô Thị Mỹ, Pleiku   (Tây Nguyên) 
 
65 wuu <cdconhisaomai@gmail.com> 
To: 
Khai Pham 
 
Fri, Apr 30 at 10:52 PM 
 
Cám ơn Bác Khải rất nhiều. Sr đã nhận được quà bác gởi cho các em cô nhi rồi. 
Thời buổi khó khăn này mà nhận được quà thì như là phép lạ đó bác ạ. Xin Chúa 
ban cho Bác sức khỏe, bình an và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. 
 
Xin kính cám ơn Bác 
Sr Anna Mỹ. Cô nhi Sao mai. Pleiku 
 
Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo/ 
 
4/ Sr Maria Nguyễn Thị Hoàng, Q.10, Saigon 
 
Hoàng Nguyễn Thị <hoangmtgtd@gmail.com> 
To: Khai Pham 
 
Fri, Apr 30 at 10:32 PM 
 
Chào Anh Khải 
Cám ơn anh sr đã nhận 300 usd, sr sẽ dùng tiền này để mua balô cho các em đi 
học vào đầu năm học mới, rất cám ơn anh nhiều.lúc nào anh cũng quan tâm đến 
các em, sr cầu chúc anh và gia đình khỏe bình an 
sr m Nguyễn thị Hoàng 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo/ 
 
5/ Thiên Phước     Củ Chi, 
To: Khai Pham 
 
Sat, May 1 at 8:31 PM 
 
Kính chào chú Khải ạ! 
   Chúng con xin chân thành cảm ơn Chú, vì vẫn nhớ đến các cháu, cùng đồng hành 
chia sẻ và dành cho các cháu nhà con thật nhiều tình yêu thương ạ. Năm vừa rồi 
con cũng nhận thêm 4 cháu mới, hoàn cảnh cũng đáng thương, tội nghiệp. Có cháu 
thì không còn cha mẹ,  
có cháu thì bố mẹ li dị, chỉ còn mẹ nên không nuôi con được nhờ con giúp đỡ... 
Thời tiết chuyển mùa nên các cháu cũng ốm đau,bệnh tật, phải đi bệnh viện . 



Mấy ngày trước có 3 cháu đi bệnh viện, 2 cháu đỡ hơn đã về. Còn 1 cháu quá yếu 
nên nhập viện ở Bệnh viện Nhi đồng 1 đã hơn 1 tháng rồi ạ.  
Chú cùng gia đình vẫn mạnh khỏe, bình an và mọi sự vẫn tốt đẹp ạ. Dịch bệnh ở 
bên đó đã đỡ hơn chút nào chưa ạ? Ở Việt Nam dịch bệnh lại bùng phát trở lại, 
Cuộc sống lại thêm phần khó khăn Chú ạ.  
Hy vọng dịch bệnh mau hết, để cuộc sống mọi người được bình yên. Mong có dịp 
Chú về Việt Nam và ghé thăm Cơ sở Thiên Phước của chúng con ạ. 
Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của Chú đã dành cho các cháu ạ. Kính chúc Chú 
cùng gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và mọi việc luôn được như ý ạ.  
Nguyện xin Ơn Trên chúc lành cho gia đình Chú thật nhiều ạ! 
                                                                                                                                                                         
Kính mail!                                                                                                                                                            
Nữ tu Faustina Vũ Thị Hòa 
 
Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo/ 
 
6/ On Maria  Tĩnh Lâm Đồng   (miền Tây Nguyên) 
Sun, May 2, 12:26 AM (2 days ago) 
to me 
 
                    Sr đã nhận được 300 USD anh gửi . Sr cám ơn anh, Chúc anh Sức 
khỏe . 
                             Sr Maria Nguyễn Thị Ơn   
Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo/ 
 
7/ các dì chào Bác Khải.   Tĩnh Lâm Đồng  (miền Tây Nguyên) 
Inbox 
 
Đa Minh K Nai 
Sun, May 2, 12:06 AM (2 days ago) 
 
các dì đã nhận được tiền 300 đô của Bác Khải gửi cho các cháu rồi. các dì cám ơn 
bác Khải nhiều 
Maria Nguyễn Thị Kính 
 
Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo/ 
 
Thành thật cám ơn quý ân nhân đã yễm trợ những công việc Từ Thiện của ROF. 
 
Trân trọng 

ROF Kha ̉i 

 


