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11-25-22 

 

Kinh thưa quý ân nhân, 
 

Kính mời xem việc làm từ thiện giúp người ngặt tại Việt Nam. 

Nhóm Hướng Thiện Đại diện ROF tại Huế, Thừa Thiên Huế, vừa thực hiện 

xong và cũng là kỳ ủy lạo chót giúp nạn nhân lũ lụt miền Trung tháng 10-

2022 vì không bị thiệt hại nặng  nhiều như những năm trước. 

 

Kinh mời quý ân nhân xem tường trình của Nhóm Hướng Thiện  

 

I 
Kính thưa anh chị , 

 

Nga kính gởi vài ảnh ở Quãng Điền trong đợt cứu giúp nạn nhân lũ lụt kỳ 2, 

Với tiêu chuẩn như mọi nơi và mọi kỳ mhư sau: 

Bà con nghèo vất vả tựu về địa điểm Quảng Điền kỳ 2, có 123 hộ. 

  

 Mỗi  phần quà gồm có 1 bao Gạo và 1 thùng mì 

   -Gạo 123phần ×123.000/1 bao  = 15.129.000 

  - mì    123phần × 70.000/1 thùng = 8.610.000 

  - tiền mặt 50.000 vnđ x 123 hộ = 6.150.000 

  

Cộng tiền quà : 29.889.000 

 Cộng Tiền xe  800.0000 

Tổng số chi:  $30.689.000.00 VN       

 

 

Kế hoạch giúp nạn nhân lũ lụt miền Trung tháng 10-2022 của ROF đã 

chấm dứt.                    
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Nhóm Hướng Thiện,   Đại diện ROF tại  Huế, Thừa Thiên Huế,  

 

Vì lý do kỷ thuật và không rành xử dụng máy chóp bóng  nên một số hình 

bị hỏng.  

Thành thật xin lỗi. 
 
 

 

 

II 
 

Kính mời quý ân nhân qua Lâm Đồng thăm Sr Maria 

Nguyễn Thị Ơn, Sr Ơn rất vất vả chăm sóc con em của 

những gia đình quá nghèo. 
 

 

On Maria 

Mon, Nov 21, 11:22 PM  

       Chào anh,  Sr cám ơn anh , Sr đã nhận được tiền anh gửi cho Sr là 500 

USD từ hôm qua nhưng vì mưa bão cúp điện nên hôm nay Sr mới gửi lời cám 

ơn anh được. Xin Chúa chúc lành cho anh . 

                        Sr Maria Ơn 

 

Thăm anh . 



Sr chào anh, Sr gửi anh một số những thông tin hiện nay qúi Sr đang giúp cho 

các em ở vùng sâu tại Làng Đăng Srỗn huyện Đức Trọng . Quý Sr vẫn luôn cầu 

nguyện cho anh và Quý ân nhân đã hỗ trợ các Sr có điều kiến đến đến giúp các  

em . Chúc anh sức khỏe và bình an  

 

Sr gửi anh hình ảnh các em không đến trường vì những hoàn cảnh sau : 

- Phải đi chăn bò thuê  

- Phải coi em cho bố mẹ đi làm  

- Hoàn cảnh khó khăn không đủ diều kiện đến trường 

- Có những em  cha mẹ ly dị nên không ai quan tâm giúp đỡ . 

Quy tụ để giúp các em học rất khó vì từ bé tới nay các em sông hoang giã quen 

rồi nên chỉ dậy mỗi ngày 2 tiếng rồi cho các em về nếu không là các em trốn 

học luôn, lúc nào cũng phải có bánh kẹo để dụ các em học  

                                                                              Mến chào  

                                                                 Sr Maria Nguyễn Thị Ơn 

 

 
 



 

 
 

 



 
 

 
 

 

Thành thật cám ơn quý ân nhân 
 
Trân trọng 

ROF 


