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Quà thưởng 2017 của bác Trung Nghĩa cho 6 sinh viên Y khoa 

ĐH Huế học giỏi GPA 8.00 năm học 2016-2017 
 
 Kính thưa Bác Trung Nghĩa vị ân nhân tuyệt vời cho các em YK và cô Mộng Hoa cùng 
hội Tình Thương VA . 
 Hôm nay Thi đã trao phần thưởng quý giá cho 6 em Ykhoa học giỏi .  
 Các em mừng và phấn khởi lắm ,món quà không những về vật chất và về tinh thần lời 
 nhắn nhủ thương yêu ,và động viên cho các em trên con đường học vấn . 
Cảm ơn lòng thương yêu bao la và lòng vị tha tuyệt vời của hội tình thương VA nói chung và 
bác Trung Nghĩa cùng cô Mộng Hoa nói riêng thật nhiều . 
 Thi gởi ảnh chụp các em học ở đại học YK và cũng là trường củ của Thi và Thắng học 
cô ạ .Hải Dăng-Y-6(graduated) Tinh Y-3, My Ninh Y-2, Lan Y-3, Linh-Y-6, Thảo-Y-6  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------- 
KÍNH GỞI:  BÁC SĨ NGUYÊN MINH THI 

  Nhóm Từ Thiện Tình Thương VA kính gởi đến BÀ  $2925.00 
usd gồm: 
1-  Số tiền  $2725.00 USD 
(Hai ngàn Bảy trăm hai mươi lăm Mỹ kim) 
Hoàn lại tiền bà đã ứng trước để trao “Giải Thưởng Học Giỏi “ của bác Trung Nghĩa cho 6 sinh 
viên Đại học Y Khoa Huê , ngày 24 tháng 9, 2017 vừa qua. 
2—sô tiền $200.00 USD 
Hoàn lại tiền bà đã ứng trước để mua Quà bánh, thưc ăn đến thăm các trẻ em Khuyêt tật ,trẻ 
mồ côi tại MÁI ẤM HY VỌNG NGUYỆT BIỀU, HUÊ ngày 20 tháng 8, 2017. 
           Xin CHÂN THÀNH BIẾT ƠN Sự Tiếp Nhiệt Thành , lòng Vị Tha của bà đã hết lòng 
Giúp  bác TRUNG NGHĨA, vị ân nhân số # 1 rộng lượng, bao dung, nhân ái mà khiêm cung, 
thầm lặng  của Nhóm Từ Thiện Tình Thương VA đem chút Niềm Vui, Hy Vọng,Tình Thương 
đến cho các em sinh viên nghèo mà hiếu học, học giỏi và các trẻ em mồ côi, khuyêt tật tại MÁI 
ẤM HY VỌNG Nguyệt Biều, Huế. 
Thân chúc bà và gia đình  LUÔN ĐƯỢC THÂN TÂM AN LẠC! 
 LE TONG MONG HOA  
Charity Group of VA Affection 
 
 


