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THƯ KÊU GỌI 

Cứu trợ nạn nhân bị thiên tai lũ lụt  
 

Kính gửi : Quý Chi Hội Đồng hương An Bằng Hải ngoại  
Quý mạnh thường quân, ân nhân, bà con đồng hương An Bằng ở hải ngoại  

Kính thưa quý vị, 

Trong những ngày đầu tháng 10, các tỉnh miền trung liên tục chịu ảnh hưởng của 2 cơn bão số 5, số 6 và 
mưa lớn kéo dài (có nơi vượt mức lũ lịch sử 1999) gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng và tài sản. Hiện 
nhiều bà con đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, đói lạnh. 

 
Với tinh thần “lá lành đùm lá rách , một miếng khi đói bằng một gói khi no", HỘI ĐỒNG HƯƠNG AN 
BẰNG HẢI NGOẠI mạo muội viết thư kêu gọi bà con hảo tâm cùng chung tay với Hội để giúp những 
người thiếu may mắn  vượt qua những đau thương, sớm ổn định cuộc sống. 
 
Thực sự, Hội Đồng hương An Bằng Hải ngoại vừa mới thành lập, nhân sự chưa đầy đủ và còn rất nhiều 
công việc để lo, nhưng thấy cảnh thương tâm và  tình thế cấp bách, nên chúng tôi mới đứng ra kêu gọi sự 
giúp đỡ. Hy vọng mọi người cùng đồng hành với chúng tôi để giúp đỡ nạn nhân vượt qua cơn khổ nạn 
này. 
 
Xin thay mặt cho những người kém may mắn thành kính tri ân những tấm lòng vàng của quý vị. Mọi ủng 
hộ của quý vị, xin vui lòng liên hệ với người đại diện tại địa phương mình, hoặc thủ quỹ Ban  Điều hành 
như sau:  

 
Văn Đình Linh :  (941)-286-0269 
 Nguyễn Trắc Thảo: (303)-332-2543 

Một lần nữa, xin thành kính tri ân quý vị. Xin kính chúc quý vị và gia đình mọi điều tốt 

lành. 

T/M Ban Điều Hành  
Hội Đồng Hương An Bằng Hải Ngoại 

Hội Trưởng 
 

 
Tiến Sĩ: Lê Đức Long  
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