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Thưa Cô Mộng Hoa và các Cô Chú nhóm Tình thương VA 
 
 Lời đầu tiên, chúng con, những người khuyết tật ở Hội An xin gởi lời thăm hỏi ân cần, lời 
cầu chúc sức khỏe đến tấ cả các Cô Chú và gia đình.Chúng con tin rằng các Cô Chú đã có được 
một kỳ nghĩ  đầy ắp niềm vui và hạnh phúc, và bắt đầu một năm mới 2017 với nhiều may mắn và 
tràn đầy năng lượng.  
 Thưa tất cả Cô Chú trong nhóm Tình thương V.A, ở quê nhà Hội An, tất cả chúng con 
cũng đã có được những ngày Tết thật ấm áp, bình yên bên gia đình, bên những người bạn đồng 
tật của mình. Có được niềm vui, có được một cái Tết ấm áp như mong đợi là sự cố gắng rất 
nhiều của bản thân, của những người yêu thương bên cạnh, đặc biệt nhất là nhờ vào tình thương, 
sự giúp đỡ quý báu của các Cô Chú. Chúng con không làm sao nói hết được lòng biết ơn của 
mình đối với các Cô Chú.Nếu không nhận được tình thương của các Cô Chú, chúng con không 
biết mình sẽ phải xoay sở thể nào trong những ngày mưa đông lạnh buốt và mỗi độ Xuân về, làm 
sao có được mươi ký gạo ngon, nước mắm,dầu ăn… góp cùng Gia đình đón chào năm mới. 
Năm nay, mùa Đông đến, nước lũ tràn về ( do xả đập và mưa lớn thượng nguồn) trong những 
ngày vụ mùa đã được gieo trồng, những ngày mà theo Ông Bà ta truyền lại là không bao giờ còn 
lụt nửa. “ Ông tha, Bà không tha, làm cha cái lụt 23 tháng 10”, vậy mà năm nay, gần hết tháng 
11 rồi, nhà nông đã xuống lúa, hoa màu… mà nước lũ lại tràn về, không ai ngờ cả,mọi người đều 
hốt hoảng,  mùa màng mất trắng, khó khăn chồng thêm khó khăn cho những gia đình làm nông, 
thu nhập chính nhờ rau củ bán kiếm tiền lo ngày Têt Cô Chú ạ. Phong tục quê mình cô Chú đã 
biết, Tết đến trăm thứ phải lo, lo sao ngày Tết có được bữa cơm ngon hơn mọi ngày một chút sau 
một năm dài vất vả,lo sao cho có bộ đồ mới hơn để đi thăm nhau, lo việc cúng kính, hoa quả, 
hương khói Ông Bà….. Vì vậy , chúng con rất cảm động khi nhận được Gao và Mì Cô Chú “ 
cứu trợ” sau lut,Cô Chú lúc nào cũng luôn bên cạnh để giúp đỡ đúng lúc cho chúng con .Gia 
đình , người thân của chúng con cũng rất cảm động và biết ơn nhiều tấm lòng của các Cô Chú 
dành cho chúng con. Lũ lụt đi qua, tiếp đến cuối năm, chúng con cũng đã có được một buổi tiệc 
tất niên “ hoành tráng” , mọi người tập trung lại chung vui, ca hát, tiễn năm cũ qua đi và chuẩn bị 
tinh thần đón Năm mới với nhiều quyết tâm và hy vọng tốt đẹp hơn. Ai cũng vậy, cứ luôn hẹn 
đến Năm mới, những điều tốt đẹp hơn sẽ đến nhưng rồi “ năm nào cũng như năm nấy” Cô Chú 
ơi, chúng con vẫn cứ “ ước vọng để mà vui” vậy mà  hihihi. Cuộc sống của phần lớn các anh chị 
trong nhóm chúng con  ngày thêm khó khăn khi sức khỏe của bản thân ngày càng xuống dốc ( do 
tuổi tác ngày càng lớn), thật sự là chúng con không lường hết được sự xuống dốc này và khi Cha 
Mẹ lần lượt đi xa, anh chị em lập gia đình lo cho gia đình riêng, điểm tựa của chúng con cả về 
mặt tinh thần và vật chất ngày càng  “yếu” đi rất nhiều, nên chúng con rất lo lắng và luôn phải cố 
gắng hơn rất nhiều. 
 Trong phần tiệc và quà cuối năm, chúng con đã nhận được  1.300 USD từ nhóm Tình 
thương VA của các Cô Chú . Chúng con dùng tiệc mặn gồm những món ăn rất ngon, nhờ một 
người quen nấu giúp, họ không lấy tiền công nhiều như những người khác. Các anh chị ăn no, 
ngon và đã có một buối trưa thật “ ấm áp” như ý bên nhau. Sau đó nhận quà Tết và chia tay nhau 
với những lời chúc tụng vui và “ hài hước” cho năm mới Đinh Dậu. Phần quà gồm 10 kg gạo 
ngon, dầu ăn và nước mắm.  
 
Số tiền được chi tiêu như sau: 
Tiệc tất niên : 310 USD 



Gạo: 10 kg/ người :  590 USD 
Dầu ăn và nước mắm :  400 USD 
Tổng chi là: 1.300 USD 
 
 Chúng con vô cùng biết ơn tất cả các Cô Chú, đã luôn phải tiết kiệm nhiều việc chi tiêu  
để những ngày lụt lội, Xuân về hay những lúc chúng con gặp hoan nạn, ốm đau… Các Cô Chú  
luôn bên cạnh, quan tâm giúp đỡ kịp thời. Chúng con không thể hình dung nổi nếu không có 
được tình thương đặc biệt của các Cô Chú dành cho, cuộc sống của chúng con sẽ bế tắc đến như 
thế nào. Chúng con xin được cảm ơn các Cô Chú thật nhiều. Chúng con luôn nghĩ về các Cô 
Chú, thầm  kính chúc tất cả các Cô Chú và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp được thật  
nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống.  
 
 Thay mặt cho những người khuyết tật Hội An, con  
 
Phạm Thị Nhất.  


