TP, ngày 2 tháng 6, 2013

Hoàn Cảnh Của Chị Thanh và Cháu Linh
Chào mọi người,
Hình ảnh dưới là chị Thanh mà chị đến thăm lúc 4h30 chiều ngày 30/05/2013 khi cháu Linh, con gái
chị đi học chưa về. Chị vừa hóa trị (vô thuốc chữa ung thư cách đó 2 ngày) nên còn mệt. Chị Linh
nói vì sức khỏe còn yếu nên chưa đi bán vé số được. Những ngày khỏe hơn thì chị đi bán.
Cuộc sống 2 mẹ con nhờ vào những ngày bán vé số cùng những tấm lòng hảo tâm. Gần đây chị đã
yếu đi vì căn bệnh ung thư vòm hầu đã di căn qua phổi và di căn xương. Cứ 21 ngày là chị hóa trị 1
lần và 6 lần hóa trị thì xét nghiệm lại. Chị đã xét nghiệm 3 lần rồi và 35 tia xạ. Mỗi lần hóa trị hết
13.000.000 đ và 1 tia xạ là 250.000 đ. Chị được hưởng bảo hiểm dạng khó khăn nên mỗi lần
chỉ đóng 2.700.000 đ và tiền tia xạ.

Cùng với tiền nhà là 1.500.000 đ + tiền điện nước là 315.000 đ mỗi tháng, hiện nay chị đang gặp khó
khăn vì sức khỏe yếu nên chị không đi làm được nhiều. Nghe có người đến thăm chị rất mừng.
Nguyện vọng của chị là làm sao lo cho cháu Linh học vì cháu đang học lớp 9 chuẩn bị lên lớp 10.
Cháu Linh học rất là giỏi, từ nhỏ đến giờ cháu đều đạt hoc sinh giỏi và năm nào cũng đi thi hoc sinh
giỏi. Căn nhà chị đang ở thuê trên 1 căn gác nhỏ diện tích chỉ chừng 8 - 9 m2 vừa làm chỗ ngủ, góc
học tập cho cháu và cả bếp, nhà vệ sinh.
Tuy nghèo khó nhưng cháu Linh học giỏi, giấy khen dán xung quanh 3 phía vách tường. Chị
Thanh đã hiến xác cho 1 bệnh viện. Kèm theo là những hình ảnh và phiếu thanh toán.

Thay mặc chị Thanh và cháu Linh, chị xin cảm ơn anh Đức chị Tâm đã cấp học bổng cho cháu Linh
$25 một tháng (trọn một năm) và thân hửu của QTTTT đã gom góp giúp đỡ.
chị Hoa
tb. Số điện thoại của cô Yến Thanh: 0903751298

