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Báo Cáo Cứu đói ngày 28 tháng 6 năm 2021 
 
Kính thưa quý ân nhân, công việc từ thiện hiện tại của ROF chuyển qua 
cứu đói, đối phó với corona virus, ai làm được gì tại đâu thì cứ làm giúp 
người gặp nạn. 
Kính mời xem lá thư của Sư Cô Tuệ Dung. 
 

cứu đói mùa covid 
Inbox 
 
26/6/21 
 
Anh chị kính, 
 

Tình hình dịch bệnh ở Saigon ngày càng căng, Hóc Môn là huyện nặng nhất thành 
phố, xã Tân Hiệp là khu vực chùa lại nặng nhất huyện, cụ thể là đang bị giãn cách 4 
tuần, mà mới tuần thứ 3 đã phải chuyển sang phong tỏa từ đêm 20/6 vừa rồi ! 
Người ở đây đa số là lao động làm ngày nào ăn ngày nấy, nên khi bị phong tỏa 

không được ra ngoài đi làm là cả một vấn đề. Chùa đã nhờ nhà nước can thiệp để 
phát cấp bách cho 170 gia đình các phần quà gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì, 1 chai 
dầu ăn và 1 hộp khẩu trang vào chiều 23/6 vừa qua và sẽ phát đợt hai cho hơn 400 
gia đình vào ngày 29+30/6 tới đây. Vì đang dịch bệnh nên chùa đã mời mấy anh ấp 

trưởng cùng đại diện xã đến giữ trật tự, cho những người nhận quà xếp hàng từ 
ngoài đường, vào từng người đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn rồi mới nhận quà. 
 

Khu vực phong tỏa và cách ly được bảo vệ bằng 26 chốt ở các địa điểm, dân ở 
trong khu vực cũng như chùa không được ra, người ở ngoài không được vào. Chùa 

đem những phần quà gồm găng tay, khẩu trang, nước rửa tay, cà-phê, nước suối, 
bánh gạo đến tặng những người gác chốt. Những chốt ở tuyến đầu quan trọng thì 
khoảng 8 người canh, những chốt nhỏ ở phía trong thì 3 người. Họ thuộc mọi đơn vị 
binh chủng, dân quân, túc trực ngày đêm cho đến khi có lệnh dỡ phong tỏa. 
 

Chân thành cảm niệm công đức anh chị đã góp phương tiện cho chùa làm được 

những thiện sự nói trên. Kính chúc anh chị được mạnh khỏe, vạn an. 
 
Tuệ Dung 
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Kính thưa quý ân nhân, 
 

Lời trình bày cùng hình ảnh của Sư Cô Tuệ Dung, Đoàn Sứ Giã Từ Bi, đại diện 
ROF tại Việt Nam.đã rõ ràng 
 

ROF xin chia sẻ nổi khốn khỗ của người dân Việt Nam, một thời đã vang danh anh 

hùng Bạch Đăng Giang, với 4,000 năm văn hiến. 
 
Và xin chia sẻ niềm vui với quý ân nhân là chúng ta đã giúp được một số người dân 
lao động đang trong nạn thất nghiệp và đói. Rất tiếc là sức lực của chúng ta từ ROF 
(bên Mỹ) đến Đoàn Sứ Giã Từ Bi (bên Việt Nam) chỉ có bấy nhiêu, dầu sao chúng ta 
cũng đã được vui trong lòng một chút. 
 
Kính xin cám ơn và nghiên mình thán phục Sư Cô Tuệ Dung và Đoàn Sứ Giã Từ Bi 
với lòng từ bi cao cả đã can đảm quên mình hy sinh cho đại chúng. 
 

Thành thật cám ơn quý ân nhân, 
 

ROF Kha ̉i 

 


