
 

   

                                                       
REACHING  OUT   FOUNDATION 
A NOT-FOR-PROFIT CORPORATION 
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4-2-22 

 

Mời quý anh chị em ROFer xem ROF giúp người ngặt tại Việt Nam, mặc dầu 

còn trong sự hoành hành của Covid-19 chứ chưa qua khỏi.  
 

Bệnh nhân Nguyễn Văn Phương  
 

BV CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 

KHOA:VI PHẪU TẠO HÌNH 

ngày 31 tháng 03 năm 2022 

 

THƯ CẢM ƠN 

 

Kính gửi:  Ông Bà PHẠM ĐĂNG ROF KHẢI 

CÔ Tuệ  Dung 

 

Lời đầu tiên Khoa Vi phẫu Tạo hình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc về nghĩa cử cao 

đẹp mà Ông Bà PHẠM ĐĂNG ROF KHẢI và Sư Cô Tuệ Dung đã dành cho 

bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại khoa Vi phẫu Tạo hình. 

Cảm ơn Ông Bà và Sư  Cô đã hỗ trợ  Bn Nguyễn Văn Phương  sinh năm 1984 

có hoàn cảnh khó khăn  đang nằm điều trị tại phòng 318  khoa Vi phẫu Tạo 

hình với số tiền 3.000.000 vnđ  ( Ba triệu đồng) 

Bệnh nhận nhập viện  với chẩn đoán: Lộ xương chày chân (P) / đã đặ bất động 

ngoài chân  (T) 

BN nghèo mổ nhiều lần, Bn làm tài xế ngủ quên khi lái xe dẫn bị tai nạn, gãy 

xương 2 chân, tiền viện phí phải vay mượn dưới quê. 

Với sự hỗ trợ  về vật chất của Ông Bà và Sư Cô đã góp phần xoa dịu nỗi đau 

cho bệnh nhân giúp họ nhanh chóng bình phục ổn định cuộc sống. 

Kinh chúc Ông Bà và Sư Cô thật nhiều  sức khỏe. 

Trân trọng Cảm ơn ./.                                             

                                                                              Điều dưỡng Trưởng khoa  

 Đỗ Thị Trinh                     
 

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


 

 

    

 
                                                                                                                  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

    

Bênh nhân Lê Hoàng Khang 
 

BV CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 

KHOA:VI PHẪU TẠO HÌNH 

 

 

Nngày 31 tháng 03 năm 2022 

 

THƯ CẢM ƠN 

 

Kính gửi:  Ông Bà PHẠM ĐĂNG ROF KHẢI 

CÔ Tuệ  Dung 

 

Lời đầu tiên Khoa Vi phẫu Tạo hình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc về nghĩa cử cao 

đẹp mà Ông Bà PHẠM ĐĂNG ROF KHẢI và Sư Cô Tuệ Dung đã dành cho 

bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại khoa Vi phẫu Tạo hình. 

Cảm ơn Ông Bà và Sư  Cô đã hỗ trợ  Bn Lê Hoàng Khang sinh năm 2000 có 

hoàn cảnh khó khăn  đang nằm điều trị tại phòng 318  khoa Vi phẫu Tạo hình 

với số tiền 5.000.000 vnđ  ( Năm triệu đồng) 

Bệnh nhận nhập viện  với chẩn đoán: Mất da, lộ xương cẳng chân (T) / gãy hở 

1/3 xương chày (P) 

BN nghèo mổ nhiều lần, Bn bị xe tải đụng gãy chân, sau đó tài xế bỏ chạy , BN 

làm công nhân cho công ty tư nhân không có mua bảo hiểm y tế , công ty không 

hỗ trợ viện phí, mẹ làm  nghề vá lưới thuê tại Cà Mau, ba mất sức lao động, tiền 

viện phí phải vay mượn dưới quê. 

Với sự hỗ trợ  về vật chất của Ông Bà và Sư Cô đã góp phần xoa dịu nỗi đau 

cho bệnh nhân giúp họ nhanh chóng bình phục ổn định cuộc sống. 

Kinh chúc Ông Bà và Sư Cô thật nhiều  sức khỏe. 

Trân trọng Cảm ơn ./. 

 

                                                                                

                                                                              Điều dưỡng Trưởng khoa  

 

                                                                                   Đỗ Thị Trinh   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kính thưa quý ân nhân, 

 

Kính mời quý ân nhân cùng đi với ROF thăm viếng quý công đoàn Mến Thánh Giá và công 

đoàn Đa Minh trên miền Tây Nguyên. 

 

ROF xin chuyển lời cám ơn của quý Soeurs (Sr) thuộc các công đoàn đến quý 

ân nhân 
 

1./ Sr Nguyễn Thị Kính 

Đa Minh K Nai,  

Lâm Đồng 

Sun, Feb 27, 9:37 PM  

 

Thưa Bác. Sr Kính đã nhận được 500 USD Bác gửi cho các cháu trường Tình thương K, Nai  

rồi. Sr Kính xin thay lời các Sr và các cháu cảm ơn Bác ROF Khải rất nhiều.  Các Sr rất cảm 

kích tấm lòng bao la, yêu thương, quan tấm của Bác.  Kính chúc Bác sức khoẻ, an mạnh hạnh 

phúc. Sr. M. Kính 

 

2./ Sr Maria Nguyễn Thị Hoàng 

Vào Th 6, 25 thg 2, 2022 vào lúc 16:23 

Cám ơn Anh Khải, Sr đã nhận 500usd  

Chúc Anh và Hội từ thiện luôn được nhiều may mắn 

và bình an hạnh phúc. 

Sr M Nguyễn thị Hoàng 

 

3./ Sr Maria Nguyễn Thị Ơn  

Fri, Feb 25, 11:08 PM  

     Dạ cám ơn anh Sr vẫn khỏe không có gì thay đổi ạ, có  điều sau thời gian nghỉ Covit nên 

công việc vất vả hơn vì các cháu quên hết nề nếp, hơn nữa số người đau bệnh nhiều hơn nên 

phải đến để giúp đỡ họ nhất là những người già neo đơn Sr chào anh và chúc anh sức khỏe . 

Sr Maria Ơn 

Sr Maria Nguyễn Thị Ơn 

Vào Thứ 7, ngày 26 tháng 2, 2022 vào lúc 14:07 

Chào anh hôm nay Sr đã nhận được 500USD anh gửi cám ơn anh và quý ân nhân  

Sr Maria Ơn  

 

4./ Sr Maria Trần Thị Lan 

MTG Huong Phuong 

Sun, Feb 20, 5:54 AM  

Con kính chào bác 

Cảm ơn bác nhiều lắm, chiều nay con đã nhận được tiền của bác gửi cho các em khuyết tật 

của chúng con, 500 đô Mỹ. 

Nguyện xin Chúa chúc lành cho bác và quý vị ân nhân  

Trân trọng cảm ơn  

Sr Trần thị Lan 

 

5./ Sr Anne Ngô Thị Mỹ 

Sun, Feb 20, 5:54 AM  



Bác Khải kính yêu !  

Thật bất ngờ vui và vui lắm khi nhận được quà ( 500usd ) bác gởi cho nhà Cô nhi Sao Mai. 

Sr cảm phục và biết ơn bác lắm bác ạ. 

Cầu mong bác luôn được mạnh khỏe bác nhé. 

Sr Anne Ngô Mỹ. Sao Mai. Pleiku 

 

Thành thật cám ơn quý ân nhân, 

Trân trọng, 

 

 

ROF 
 

 

 

 

 

 

 


