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CHƯƠNG TRÌNH GIÚP GIA ĐÌNH NGHÈO
$15 / THÁNG – THỜI HẠN 1 NĂM
TIN TỨC VỀ NGƯỜI / GIA ĐÌNH CẦN ĐƯỢC BẢO TRỢ: PHẠM THỊ THU – Năm sinh: 1960 VÀ
PHẠM THỊ TÝ - Năm sinh: 1979
Địa chỉ: Thôn Phước Sơn, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Hoàn cảnh gia đình:
Sinh được 4 người con (2 trai, 2 gái) thì chẳng may chị Phạm Thị Thu và Phạm Thị Tý đều mang khuyết tật
trong người. Trường hợp chị Tý bị nặng hơn là bại liệt, vô thức bẩm sinh, không thể đi đứng; còn chị Phạm
Thị Thu cũng bị bại liệt nhưng thêm mù lòa năm 12 tuổi do biến chứng của bệnh trái rạ. Hiện tay, tay chân
chị Thu bị co rút hoàn toàn, mọi di chuyển sinh hoạt hằng ngày rất khó khăn.
Hiện tại, anh Phạm Ngọc Thương là người em kế cận của Phạm Thị Thu không lập gia đình, hy sinh để nuôi
chị và em. Anh sức khỏe không tốt, cộng thêm phải chăm lo cho 2 người bệnh tật nên không thể đi làm xa
hoặc làm nặng, chỉ quanh quẩn làm 2 sào ruộng của gia đình để kiếm sống qua ngày.
Hằng tháng, gia đình 2 chị em cũng được chính quyền hỗ trợ người khuyết tật với số tiền 540. 000đ /người
những cũng thấm vào đâu với tiền thuốc thang và chi phí sinh hoạt khi mà không thể làm gì để có tiền trong
cuộc sống hằng ngày.

(Bữa cơm đạm bạt hằng ngày của gia đình)
Nhằm giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống, , rất mong Qũy Từ Thiện Từ Tâm quan tâm, chia sẻ và hỗ
trợ để gia đình phần nào giảm bớt những vất vả lo toan.
Gia đình xin chân thành cảm ơn.
Người giới thiệu: Nguyễn Xuân Tám
ĐƯỢC BẢO TRỢ BỞI:____________________________________
THỜI HẠN MỘT NĂM BẮT ĐẦU THÁNG 3- 2020 ĐẾN THÁNG 2- 2021.

