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Thông Báo 
 

/v: Gây Quỹ Hỗ Trợ Miền Trung 

 

Kính thưa: 

• Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo, 

• Quý vị đại diện BCH CĐNVTD Tiểu bang và Lãnh thổ, 

• Quý hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Liên bang, Tiểu bang và Lãnh thổ, 

• Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể và tổ chức, 

• Quý vị đại diện giới truyền thông, cùng toàn thể quý đồng bào. 

 

Trong những tuần lễ vừa qua, quý vị đã chứng kiến cảnh đồng bào miền Trung đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất 

do nạn bão lụt gây ra. Lũ lụt đã cướp trên 200 sinh mạng của đồng bào miền Trung và hàng chục ngàn đồng bào đã phải 

dời đến địa điểm khác để được an toàn. Vì lý do đó, Cộng đồng người Việt tự do Úc Châu sẽ tổ chức gây quỹ nhằm mục 

đích hỗ trợ đồng bào miền Trung trong cơn hoạn nạn này. Tất cả số tiền gây quỹ được, chúng tôi sẽ trao lại cho Hội đồng 

liên tôn quốc nội. Hội đồng liên tôn quốc nội sẽ thực hiện công việc cứu trợ đồng bào miền Trung một cách hữu hiệu và 

thực tế. 

Nay chúng tôi thiết tha kêu gọi toàn thể quý vị hãy cùng nhau đóng góp một bàn tay để cứu trợ đồng bào miền Trung. 

Chúng tôi xin kêu gọi mỗi người chúng ta, quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo, đại diện các hội đoàn đoàn thể, các 

bác cao niên, quý vị đang đi làm hoặc đã về hưu, các bạn học sinh, sinh viên và ngay cả du sinh cũng có thể mỗi người 

đóng góp một bàn tay. Mong quý vị đóng góp giá tiền chỉ bằng một tô phở hay một buổi ăn trưa (khoảng 15 Úc kim mỗi 

người). Quý vị hy sinh một tô phở hay một buổi ăn trưa có thể giúp đỡ rất nhiều đồng bào ruột thịt của chúng ta ở miền 

Trung. Ngoài việc giúp họ trong cơn hoạn nạn, quý vị còn giúp được họ trong giai đoạn tái tạo để ổn định lại đời sống 

của họ. Trước sự mất mát to lớn của đồng bào miền Trung, nhiều người đã không bao giờ có cơ hội gặp lại người thân 

của họ nữa, tài sản và mùa màng, hoa màu đã bị hoàn toàn hủy hoại, sự đóng góp của chúng ta cũng chỉ ở trong tinh thần 

“một nắm khi đói bằng một gói khi no”. 

 

Buổi gây quỹ này sẽ được thực hiện online vào ngày 22 tháng 11 năm 2020 phối hợp cùng với các ca sĩ tại các tiểu bang 

và lãnh thổ Úc châu. 

 

Xin quý vị hãy đóng góp và kêu gọi bạn bè thân hữu hãy cùng nhau đóng góp mỗi người một tô phở hay một bữa ăn nhỏ.  

  

Quý vị có thể chuyển khoản vào các trương mục của cộng đồng sau đây: 

 

Victoria: New South Wales 

BSB: BSB: 

Account:  Account:  

 

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc với ông Nguyễn Văn Bon qua số điện thoại: 0411 616 453. 

 

 

 

Nguyễn Văn Bon 

Chủ tịch  

Ngày 9 tháng 11 năm 2020. 


