
Chương Trình Trợ Giúp Làm Chân Giả cho Thương Phế Binh 
Ngày 28 tháng 1 năm 2018,  Nhóm Từ Thiện Tình 
Thương Virginia được  Cô  Minh Thuý  thông báo 
tin vui:  TPB NGUYỄN CHÍ ĐÂY BỊ CỤT CHÂN 
TRÁI,  MIỂNG CÒN NẰM TRONG ĐẦU NÊN HAY 
BỊ NHỨC ĐẦU.  CẦN CHÂN GIẢ VÌ CHÂN CŨ ĐÃ 
HƯ, nay đã được phái đoàn Mỹ  thiện nguyện đài 
thọ tiền đi lại, tiền ăn và chân giả hoàn toàn miễn 
phí cô chân giả mới vào tháng 6 năm 2018, xin 
liên lạc với cô để được xin trợ giúp qua địa chỉ 
trong thư. 

Cô Minh Thuý đã viết như sau: 

 "Cô Hoa kính thương 
Con đã xin được chân giả của phái đoàn Mỹ thiện nguyện vào tháng 6/ 
2018 cho các chú TPB rồi ạ 
Trong chương trình này,  các chú sẽ được đài thọ tiền đi lại ,  tiền ăn và 
chân giả hoàn toàn miễn phí cô ạ 
con viết email ,  sẵn con viết thêm chi tiết để con nhớ chú TPB nào có nhu 
cầu làm chân giả chứ không có ý định xin hội làm vì con biết hội chưa có 
chương trình làm chân giả,  nhưng con sơ ý không nói rõ Cô biết,  con xin 
lỗi cô ạ 
Nếu Cô thấy có chú TPB nào cần chân giả,  Cô nhắn với mấy chú làm 
như sau : 
--- chụp một tấm hình ĐỨNG ,  cho thấy toàn bộ chỗ chân bị  mất 
---  Địa chỉ và số điện thoại chính xác 
tất cả gửi bằng email hay bằng bưu điện trước ngày 15 Feb 2018 tới 
địa chỉ của con,  con sẽ chuyển cho phái đoàn bác sĩ  Mỹ để họ sắp xếp 
được chu đáo 
Phùng Minh Thủy 
133 A đường Nơ Trang Long 
phường 12,  Quận Bình Thạnh 
TP HCM" 
 
Ngày 28 tháng 1 năm 2018: 
Minh Thủy thân mến, 
Cô MHoa rất mừng khi đọc Email này của con! 
Thủy đúng là "Bồ Tát Hóa thân" đó, con làm việc Thiện với tất cả nhiệt tình 
và lòng Bao dung, hết lòng giúp đỡ các TPB-VNCH khốn khó! 

https://maps.google.com/?q=133+A+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+N%C6%A1+Trang+Long%0D+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+12,+%C2%A0Qu%E1%BA%ADn+B%C3%ACnh+Th%E1%BA%A1nh+%0D+TP+HCM&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=133+A+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+N%C6%A1+Trang+Long%0D+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+12,+%C2%A0Qu%E1%BA%ADn+B%C3%ACnh+Th%E1%BA%A1nh+%0D+TP+HCM&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=133+A+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+N%C6%A1+Trang+Long%0D+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+12,+%C2%A0Qu%E1%BA%ADn+B%C3%ACnh+Th%E1%BA%A1nh+%0D+TP+HCM&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=133+A+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+N%C6%A1+Trang+Long%0D+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+12,+%C2%A0Qu%E1%BA%ADn+B%C3%ACnh+Th%E1%BA%A1nh+%0D+TP+HCM&entry=gmail&source=g


Thay mặt tất cả TPB_VNCH ở Quảng Nam được con trực tiếp trao "QUÀ 
TẾT TÌNH THƯƠNG 2018"của nhóm TỪ THIỆN TÌNH THƯƠNG VA tán 
thán CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG của Minh Thủy! 
Chúc mừng TPB NGUYỄN CHÍ ĐÂY sẽ được "Chân giả" mới trong tháng 
6 năm nay 2018. 
LE TONG MONG HOA  
Nhom Tu Thien Tinh Thuong VA 
tonghome@msn.com 
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