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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: LÊ VĂN TRUNG Năm sinh: 1930 (84t)
Địa chỉ: Đội 6, xóm Bình Thuận thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Hoàn cảnh gia đình: Cụ ông Lê Văn Trung 83 tuổi bị bệnh mất trí. Hoàn cảnh gia đình ông rất tội
nghiệp; vợ ông là bà Đinh Thị Miều 83 tuổi bị bệnh tâm thần và bệnh u tử cung nặng, con gái là Lê
Thị Huệ 56 tuổi ở vậy nuôi cha mẹ và em gái tên Lê Thị Lục 42 tuổi bệnh phù toàn thân không
chồng, chị Huệ bệnh thiểu năng trí tuệ không lanh lợi nhưng phải làm ruộng để nuôi 4 miệng ăn.
Khi được anh Nguyễn Nam người cùng xã cho biết, chúng tôi đến thăm gia đình này, lúc vừa
mới bước vào nhà chúng tôi không khỏi xúc động cảnh gia đình 4 người đau như thế này mà chỉ có
một mình chị Huệ người đàn bà không chồng trong bộ đồ chắp vá, sức khỏe yếu ớt chăm lo gồng
gánh gia đình từ miếng ăn, thuốc uống cho các thành viên. Căn nhà cũ nát, chỉ có mấy chiếc giường
tre và một chiếc bàn gỗ xiêu vẹo. Bà Đinh Thị Miều đau nằm co ro ở nhà bếp. Chúng tôi giúp nóng
cho gia đình này 500.000đ và ghi nhận thông tin về gia đình để xin QTTTT đăng tin nhờ quý nhà
hảo tâm giúp đỡ.

Hiện tại Gia đình cụ Lê Văn Trung trong tình trạng thiếu thốn vô cùng, gia đình rất cần sự giúp đỡ
của quí thiện tâm để nhẹ bớt gánh nặng đói khổ thật tội nghiệp.
Qua hoàn cảnh thực tế như trên, chúng tôi mong QTTTT hãy tìm cách kêu gọi giúp đỡ cho
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này.
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