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Kính thưa quý vị giáo sư, quý thân hữu, quý anh chị em cựu học sinh BTX-
THĐ. 
Như chúng ta đã biết, vừa qua nhiều tỉnh tại miền trung Việt Nam đã bị 9 
cơn bão tàn phá và cơn bão thứ 10 (31-10-2020) lại  sắp tới, bao nhiêu 
đồng bào của chúng ta đã mất hết nhà cửa, tài sản và sinh mạng. Mặc dù tại 
quê nhà chính quyền và nhiều tổ chức từ thiện đã sốt sắng giúp đỡ những 
nạn nhân bão lụt, chúng ta tuy ở xa nhưng cũng cảm thông nỗi đau của 
đồng bào nên Hội chúng ta đã cùng nhau đóng góp kẻ ít người nhiều gửi về 
VN để chia xẻ và phần nào xoa dịu nỗi đau của đồng bào ruột thịt. 
 
Để thực hiện công việc cứu trợ, Hội chúng ta đã liên kết với Chi Hội Ái 
Tâm Thành Phố Đà Lạt. Chi Hội hiện có 250 hội viên, mỗi hội viên đều 
đóng góp vào quỹ  của Hội 140.000 VN$/ tháng để mỗi tuần đi nấu cơm 
từ thiện tại các Viện mồ côi, Viện dưỡng lão, Bệnh viện và giúp đỡ 
những trường hợp khẩn cấp. Đây là một chi hội đã thực hiện rất nhiều 
những công tác từ thiện mà tôi đã từng tham gia trong những lần về VN 
nên tôi rất yên tâm khi giao phó trách nhiệm này cho chị NGUYỄN THỊ 

THU, Phó Chủ Tịch HỘI BẢO TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO, NGƯỜI TÀN 
TẬT VÀ TRẺ MỒ CÔI TỈNH LÂM ĐỒNG kiêm Chi Hội Trưởng Hội Ái 
Tâm Thành Phố Đà Lạt (Chị NGUYỄN THỊ THU là chị ruột của chị NGUYỄN 
THỊ ĐÔNG (BTX 71) ở Kansas và 6 em gái ở Đà Lạt, trong đó có 3 em học 
BTX và các cháu nhỏ cũng học tại trường Bùi Thị Xuân). 
 
Chị NGUYỄN THỊ THU vừa thông báo Chi Hội sẽ đi cứu trợ đồng bào miền 
Trung từ ngày 16 tháng 11, 2020 đến ngày 21 tháng 11,2020. Sau khi 
hoàn tất công tác chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tường trình đầy đủ chi 
tiết. 



 
Chị Nguyễn Thị Thu ( Chi Hội Trưởng chi Hội Ái Tâm TP Đà Lạt ( cầm ví mầu vàng) 

và các Hội Viên  họp để phát động phong trào cứu trợ đồng bào  miền Trung. 

 
Năm 2018 Chi Hội Ái Tâm đã giúp các gia đình có người khuyết tật tại Hà Tĩnh 

mỗi gia đình 2 triệu và một con bò. 
 

 
Vào ngày 2 tháng 11, 2020 Chi Hội sẽ họp tổng kết số tiền quyên góp tại 
Việt Nam, Hoa Kỳ và những nơi khác, Chi Hội sẽ chọn địa điểm đến cứu trợ 
và dự định sẽ tặng đồng bào tại đó 2.000.000 VN $ / một gia đình. 
 
Thành thật cảm ơn những tấm lòng vàng của quý vị, chỉ trong một tuần tôi 
đã quyên góp được 5,500 dollars và đã gửi về VN, trong đó có sự đóng 
góp của một giáo sư THĐ, vài anh chị em BTX-THĐ ở xa; riêng Bắc Cali, 
giáo sư, hội viên và thân hữu đều hưởng ứng. Giáo sư LÊ THỊ BẠCH YẾN 
đã rất vui khi thấy Hội chúng ta đều đồng lòng trong công việc từ thiện, 
riêng Cô và vài anh chị có gia đình và thân nhân ở miền trung nên đã gửi 



tiền về trước, đồng thời nhiều anh chị em cũng đã đóng góp cho nhà thờ, 
chùa v.v... đóng góp ở đâu cũng vậy, mong là chia xẻ với đồng bào ở vùng 
bão lụt phần nào những đau khổ, mất mát. 
 
 

VỀ PHẦN GIÚP CHỊ LỆ KHÁNH 

Xin thông báo với toàn thể quý vị: ngày 14 tháng 11, 2020 phái đoàn từ 
thiện sẽ đến Đà Lạt để khám và mổ mắt miễn phí cho đồng bào nghèo 
trong 3 ngày 14, 15, 16 tháng 11, chị NGUYỄN THỊ THU đã vận động cho 
chị Lệ Khánh được ưu tiên khám mắt vào ngày 14, sau đó. ngày 16 chị mới 
cùng các hội viên ra miền Trung. 
 
Về tập thơ của Lệ Khánh, tôi và em Bắc Phi (BTX) ở VN đã chọn lọc một số 
bài thơ trong 5 tập thơ "Em Là Gái Trời Bắt Xấu", hiện đang dàn trang , 
sau khi viết lời tựa tôi sẽ in thử 1 quyển để sửa chữa những gì thiếu sót, tôi 
và em Bắc Phi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau góp ý kiến để cho tập 
thơ in lại được hoàn chỉnh hơn. 
 
Do tình hình đi lại giữa các nước gặp nhiều khó khăn do bệnh dịch nên tập 
thơ sẽ đến với quý vị khá muộn màng vì khi hết dich tôi mới có thể về VN 
làm từ thiện và đem những tập thơ sang, xin quý vị yên tâm kiên nhẫn chờ 
đợi. 
 

Kính chúc quý vị luôn vui khoẻ và an bình. 
Trân trọng, 
 
Hội Trưởng 
Bùi Thị Thắng Lợi 
Email: loi.bui2003@yahoo.com 
Phone:  (408)644-6669 
 
 
 
 


