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CHƯƠNG TRÌNH GIÚP GIA ĐÌNH NGHÈO
$15 / THÁNG - DÀI HẠN 1 NĂM
NGƯỜI / GIA ĐÌNH CẦN ĐƯỢC BẢO TRỢ: Huỳnh Công Ảnh 10 tuổi
Địa chỉ: Xóm 3, thôn 1, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Hoàn Cảnh: Huỳnh công Ảnh là con trai đầu anh Huỳnh Văn Hiền bị bệnh Thalassemia nay đã
3 năm, cứ mỗi tháng, Ánh phải đi nhập viện từ 1 đến 2 tuần tại bệnh viện Nhi Trung ương Huế,
mỗi đợt điều trị hơn 2 triệu đồng. Ngoài thời gian điều trị, tại nhà mỗi ngày Ánh phải uống 2
viên thuốc San dimmun Neo Ral 25mg, mỗi viên 18.000đ.
Hiện tại: Gia đình Anh Huỳnh Văn Hiền rất khó khăn, chỉ 1 lao động là vợ anh, vừa nuôi con
nhỏ, nuôi cháu Ánh đau và nuôi chồng, đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người.
ĐƯỢC BẢO TRỢ BỞI:____________________________________

THỜI HẠN MỘT NĂM BẮT ĐẦU THÁNG____, 2012 ĐẾN THÁNG___2013.

Anh Huỳnh Văn Hiền (Ba của cháu Ánh) bị cây đè gãy xương sống, anh không làm gì
được, vợ của anh là chị Nguyễn Thị Thu Sương gầy gò ốm yếu, làm nghề nông, 2 sào ruộng
không đủ sống nên chị phải đi làm phơi lúa thuê cho kho giống Đức Hiệp. Anh chị đã bán sạch
tài sản trong nhà để lo cho con trai, hiện chị chưa có chế độ giúp đỡ của nhà nước, bà con xóm 3
thôn 1 giúp đỡ cho mượn tạm ít nhiều để trang trải.

Qua hoàn cảnh thương tâm trên, TTTT đã trích quỹ 1 triệu đồng giúp nóng cho gia đình
anh chị để có tiền đưa cháu Ảnh đi Huế điều trị đợt này, hiện cháu đang điều trị tại BV Nhi TW
Huế.

