
THƯ CẢM TẠ của chị HIẾU (CGOVAA Cộng tác viên ở Hà Tĩnh) 
và hình ảnh "Phát Quà Tinh Thương" cho 200 hoc sinh ở HÀ TĨNH trong tháng 10/2019  

 
Đời vẫn còn bao ấm áp, vẫn còn chút dễ thương... 
Thưa quý Cô ! Nhân mùa lễ tạ ơn Con xin thay mặt cho hàng trăm hoàn cảnh mà đã được Quý Cô  giúp 
họ trong suốt thời gian nhiều năm qua , đã cứu vớt được các em sinh linh nhỏ bé cho đến các em học sinh 
oét các cấp học từ mầm non, tiểu học ... lên tới đại học , cứu vớt những hoàn cảnh vào bệnh viện không 
có tiền nộp viện phí hoặc những hoàn cảnh lại không có tiền đi bệnh viện , rồi những người già neo đơn, 
ốm đau bệnh tật ... mỗi việc làm thiện mang lại nhiều niềm vui cho nhiều người : Người tài trợ, người trao 
và người nhận và điều đặc biệt công tác thiện nguyện chia sẻ yêu thương làm cho xã hội chúng ta ngày 
càng xích lại gần nhau hơn mặc dù ở cách xa nhau cả quả địa cầu trái Đất nhưng Trái Tim vẫn hướng về 
nhau và giúp nhau khi đói Cơm , rách áo ...  
Để diễn tả hết tình cảm ơn nghĩa với quý ân nhân thì Chắc khó có đủ lời để nói hết và Con hàng ngày 
hàng giờ hàng đêm thầm mong các Quý Ân nhân vui vẻ, khỏe mạnh , Thành tâm an lạc Từ Bi Hỷ Xả là 
điều hạnh phúc nhất .  
Một lần nữa Con kính chúc Cô Hoa và tất cả thành viên hội TTTT. VA và người thân bạn bè gia quyến 
của Cô thật hạnh phúc và Con mong có ngày sẽ gặp được Cô.  
Con. Phan Thị Hiếu 

Hình Ảnh Phát Quà Tình Thương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


