
NHÓMTƯ THIỆN TÌNH THƯƠNG
TẶNG QUÀ TÊT TRUNG THU cho cac em Khuyết tật - Hội An

Ngày 27/9/2012

Thân gởi Mộng Hoa.

Nhờ số tiền 100USD của Nhóm Từ Thiện Tình Thương V.A. và Mộng Hoa cùng các vị hảo tâm
gần xa, tôi đã phối hợp với Ban Phụ huynh Người Khuyết tật và Ban Điều hành Chi hội Khuyết
tật, tổ chức TẾT TRUNG THU cho các cháu Khuyết tật Hội An tại NGÔI NHÀ TÌNH THƯƠNG
(vườn sau Khổng Miếu) vào chiều ngày 27/9/2012 (tức 12/8 ÂL), ngày sinh hoạt định kỳ hằng
tháng.
Các cháu, con của người khuyết tật (12 cháu) và thành viên Chi hội Người khuyết tật (80 em)
ăn bánh, vui chơi tại chỗ. Sau đó mỗi gia đình khuyết tật được nhận một thùng MÌ ĂN LIỀN
(mỗi thùng 30 gói) để gọi là dự trữ ứng phó với bão lụt sắp đến.
Trời đất cũng chung tay ân huệ, buổi sáng mưa gió tầm tã, buổi chiều tạnh ráo, trời đẹp và chỉ
một buổi chiều đó rồi thôi, lại mưa gió tiếp cho cơn bão số 7, may quá bão tan !.
Cùng đến dự Trung thu hôm đó, có bà KAREN người Úc đã giúp đỡ các cháu Khuyết tật Hội
An nhiều năm qua, nay bà giới thiệu một chuyên gia người Úc về Vật lý Trị Liệu, tình nguyện
hướng dẫn trị liệu tật nguyền trong vòng 6 tháng tại Hội An cho các em khuyết tật. Hy vọng một
số các em sẽ được cải thiện bệnh tình, có hiệu quả.
Thay mặt các cháu khuyết tật Hội An, tôi cùng Ban Phụ huynh và Ban Điều hành xin gởi lời
cảm ơn Nhóm Từ Thiện Tình Thương V.A. và Mộng Hoa.
Chúc thân tâm an lạc.
TB: Vì chờ email và ảnh của Phạm Thị Nhất, chi hội phó Khuyết tật Hội An nên email này gởi
trể. Xin thông cảm. Xin đính kèm theo ảnh về buổi Trung Thu.
Lê Khuê.
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