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THƯ CÁM ƠN
Kính gửi:

- Quỹ Từ Thiện Từ Tâm
- Quý ân nhân bảo trợ các gia đình nghèo đặc biệt khó khăn
trong danh sách số 11/50/2016-2017.

Kính thưa quý vị!
Việt Nam một đất nước có nhiều vùng miền, có những nơi thực sự giàu có và
cũng có những nơi còn nghèo khó quanh năm. Nhất là miền Trung Việt Nam, đồng
bào mình thường phải gánh chịu thiên tai nên cuộc sống khó khăn, người nông dân
bốn mùa với ruộng đồng, bán lưng cho đất, bán mặt cho trời, thu nhập thấp, nhiều
hoàn cảnh ốm đau nghèo túng rất thương tâm.
Nhiều năm qua, được sự quan tâm của Quỹ Từ Thiện Từ Tâm và quý nhà hảo
tâm đã cưu mang giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt này, đã đem lại niềm vui trong cuộc
sống cho họ và những nụ cười trên môi họ là niềm hạnh phúc thực sự mà họ có được
là nhờ bởi những tấm lòng nhân ái trãi rộng của quý vị. Chúng tôi là những người
trực tiếp mang những món quà tình thương đầy ý nghĩa của quý vị, đến với từng
hoàn cảnh thương tâm này.
Năm nay Quỹ Từ Thiện Từ Tâm cùng quý vị ân nhân đã bảo trợ giúp đỡ cho
50 gia đình trong danh sách số 11 từ tháng 12 - 2016 đến tháng 11 - 2017, mỗi gia
đình nhận quà trị giá 255.000đ/tháng, hằng tháng chúng tôi mang đến tận nhà.
Kính thưa quý vị!
Như những lần trước, sau khi nhận quà, mỗi gia đình nhận quà đều có thư cám
ơn gửi đến quý vị, nhưng lần này chúng tôi xin được đại diện viết thư cảm ơn gửi
đến quý vị, là vì bị trở ngại trong việc viết thư của nhiều người, do họ không biết
chữ và không quen cầm bút nên phải nhờ người khác viết giúp, thấy cũng khó khăn.
Bởi vậy nên chúng tôi viết thư này kính gửi đến quý vị với lòng biết ơn và mong sự
cảm thông của quý vị. Chúng tôi sẽ cập nhật hình ảnh lúc nhận quà, phiếu theo dõi
nhận quà, đầu kỳ và cuối kỳ để quý vị được nhìn người mình bảo trợ còn mạnh khoẻ.
Tháng đầu tiên là dịp gần tết cổ truyền, nhân tiện chúng tôi vừa tặng quà tết
vừa trao tiền 2 tháng đầu kỳ (12/2016-01/2017) là 510.000đ để các gia đình có tiền
ăn tết, chúng tôi đưa ảnh đầu kỳ vào DS 11 và có gửi đính kèm gửi quý vị. Còn một
vài ảnh chưa đưa vào do mờ quá nên chúng tôi sẽ gửi bản cập nhật sau. Đến cuối kỳ,
chúng tôi sẽ chụp ảnh các gia đình và đưa vào DS để hoàn tất một năm mà quý vị đã
giúp đỡ họ.
Cuối thư chúng tôi xin kính chúc Quỹ Từ Thiện Từ Tâm và tất cả quý vị luôn
được dồi dào sức khoẻ, gia đình hạnh phúc và nhiều thành công trong cuộc sống.
Trân trọng kính cảm ơn.
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