
BẢN TIN TỔNG HỢP 
(CỨU TRỢ MIỀN TRUNG & GIÚP CHỊ LỆ KHÁNH) 

***** 
NGÀY 3 THÁNG 12 NĂM 2020 

 
Kính thưa quý vị Giáo Sư, quý Thân Hữu, quý Anh Chị Em cựu học sinh BTX-THĐ. 
 

1) CỨU TRỢ MIỀN TRUNG 
Trong Bản Tin ngày 01 tháng 11 năm 2020 tôi đã trình bày cùng quý vị danh sách và 
tổng số tiền Hội chúng ta đã quyên góp được và đã gửi về Chi Hội Ái Tâm tại Đà Lạt 
để cứu giúp đồng bào bị bão lụt ở miền trung VN, số tiền là 5,500 dollars (biên lai  

đính kèm).  

Sau khi số tiền trên đã gửi đi, tôi lại nhận được thêm : 
1. Anh Chị CHU TRẤN PHƯƠNG :            100 $ 
2. Chị LÊ THỊ THUẦN (BTX 65) Nam CA  : 100 $ 
Tôi đã cấp tốc gửi tiếp 200 $ về Đà Lạt, như vậy tổng số tiền Hội chúng ta gửi về là 
5,700 Dollars (Biên lai đính kèm). 

 



 
Chi Hội ÁI TÂM đã thực hiện công tác cứu trợ từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 21 tháng 
11, 2020 tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình và Huế. 
 
Chi Hội Ái Tâm đã quyên góp được gần 1 tỷ VN Đồng (khoảng 48,000 dollars) nên 
ngoài các tỉnh nêu trên, Hội dự định đến giữa tháng 12/ 2020 sẽ tiếp tục đi cứu trợ ở 3 
tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. 
 
Xin quý vị xem qua những tin tức và hình ảnh do Chi Hội Ái Tâm gửi sang cho Hội 
chúng ta. 
Chào chị ! Chị Hội Ái Tâm đã nhận được tấm lòng từ thiện nhân ái của tất cả các anh chị  cựu học 
sinh trường Bùi Thị Xuân và Trần Hưng Đạo Da Lat, cũng như các mạnh thường quân đã đóng góp 
và gởi tình thương về đồng bào ruột thịt 5 tỉnh Miền Trung bị bão lụt, san sẻ tình thương yêu đến 
với những người bất hạnh, MỘT MIẾNG KHI ĐÓI BẰNG MỘT GÓI KHI NO. Chị Hội Ái Tâm ĐALAT đã 
nhận được 5700$. Đã gởi lên Tỉnh Hội 5500$, còn lại 200$. Chi Hội Ái Tâm sẽ cùng Tỉnh Hội Lâm 
Đồng vào giữa tháng 12/2020 đi cứu trợ 3 Tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Xin chân 

thành cảm ơn tất cả các anh chị. Nguyễn Thị Thu. 
------------- 

Chị ơi ! Tội nghiệp lắm  có nhiều cháu mồ côi mẹ, mồ côi cha, có cháu mồ côi cả cha mẹ, ông 

nội bà nội già nuôi cháu mà bị lũ lụt cuốn trôi hết, thành ra trong chương trình phát sinh giúp 

thêm mỗi Tỉnh 20 cháu, mỗi cháu 1.000.000$. Ban đầu không có chương trình phát cho các 

cháu, tội  quá. 

------------- 

Khoảng giữa tháng 12/2020 Hội lại đi tiếp 3 Tỉnh, nhất là Quảng Nam rất nặng, hiện nay còn 

12 người chưa tìm thấy xác, không biết vùi lấp, trôi đi đâu, nước rút họ lại đi đào tìm tiếp, rồi 

tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định nữa. 

------------- 

Chị ơi ! Các tỉnh đều có Hội bảo trợ, vì vậy Hội bảo trợ Lâm Đồng đã thông báo nửa tháng 

trước là khảo sát và làm danh sách những người bị bão lụt nặng nhất, nghèo nhất, bình chọn 

xong mới có danh sách này là chính xác 100%, trời hôm nay nắng nóng, nước rút rồi. Hội mình 

là đi khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt tốt nhất, để họ có thể dùng số tiền này sắm sửa lại 

dụng cụ làm nông, hay mua gà, mua vịt về nuôi, hoặc mua hạt giống về có kế sinh nhai kiếm 

sống......mỗi tỉnh 75 hộ, mỗi hộ 2.000.000$, và 20 cháu học sinh, mỗi cháu 1.000.000$ để mua 

cặp, sách vở, dụng cụ học tập..... Chứ không phải như lúc đang có bão chị à. Bạn đầu dự tính đi 

4 tỉnh, sau đó bà con lại đóng thêm một ít, mới phát sinh thêm tỉnh Nghệ An 60 cháu, mỗi cháu 

1.000.000$. Hiện nay vẫn có mạnh thường quân đóng ( như chị gởi thêm 200 đô đó. Thế là có 

thêm một ít tiền, nên Chủ tịch mới tính đi tiếp 2 tỉnh Quảng Nam và Bình Định. Anh Lực có rất 

nhiều nguồn tài trợ của bạn bè từ các nước ngoài gởi về. Một mình anh thu được 360.000.000$. 

Nguyễn Thị Thu 





 
 
2- GIÚP CHỊ LỆ KHÁNH. 

Ngày 14-11-2020 chị Nguyễn Thị Thu đã đưa chị Lệ Khánh đi khám mắt ( Phái đoàn từ 
thiện đã đến Đà Lạt ngày 14 đến 16 tháng 11, 2020 để mổ cườm và khám mắt miễn 
phí cho đồng bào nghèo). Sau khi khám các bác sĩ đã cho biết : 
- Thị lực mắt phải là 6/10. 
- Thị lực mắt trái ( đã mổ vừa rồi) là 8/10. 
- Bác sĩ đã đề nghị chị Khánh làm loại kính đặc biệt để phù hợp cho cả 2 mắt. 
Lê Khánh bây giờ có thể đọc lại những bài thơ cũ và sẽ ký tặng chúng ta những tập 
thơ sắp in. 
 
Tổng số tiền đóng góp của chúng ta gửi về giúp chị Lệ Khánh được sử dụng như sau:   

- 400 dollars đã dùng để mổ mắt và đã có kết quả tốt. 



- 1,000 dollars (khoảng 23.000.000 VN Đồng) đã nhờ chị Thu mở tài khoản tại 

ngân hàng cho chị Lệ Khánh. Mỗi tháng chị Khánh chỉ lấy ra 1.000.000 VN$ để chi 
dùng (bắt đầu từ 01-10-2020 đến 01-8-2022). Mỗi tháng vào ngày 01 chị Thu 
đều gửi biên nhận với chữ ký của Lệ Khánh sang cho tôi. 
 
Hiện tập thơ của Lệ Khánh sắp hoàn tất và sẽ được chuyển lên Đà Lạt để Lệ Khánh ký 
tặng, sau đó tùy theo cước phí từ VN sang Mỹ nếu rẻ chúng tôi sẽ gửi sang, nếu 
không thể gửi được thì đành phải đợi đến khi việc đi lại dễ dàng tôi sẽ về VN đem 
sang để gửi đến quý vị. 
 
Mọi thắc mắc xin quý vị lên lạc với tôi. 
 
Thay mặt tất cả đồng bào các tỉnh bão lụt và Lệ Khánh xin gửi đến quý vị lời cảm ơn 

chân thành. Kính chúc tất cả quý vị giáo sư, quý thân hữu, quý ACE luôn mạnh 
khoẻ và bình an.  
 
Trân Trọng. 
 

Bùi Thị Thắng Lợi (BTX 65) 
Phone:(408) 644-6669 
Emai: loi.bui2003@yahoo.com 
 
 


