DANH SÁCH SỐ 17 - CÓ 56 GIA ĐÌNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN CẦN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ - THỜI HẠN 1 NĂM
(50 gia đình từ DS 15 và 6 gia đình mới)
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HOÀN CẢNH (Tóm lược chi tiết của mổi gia đình)

NGƯƠI BẢO TRỢ

Liên tổ 2, thị trấn Sông Vệ,
huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng
Ngãi.

Sinh ra từ gia đình nghèo, anh Nguyễn Văn Diệp từ nhỏ đã bị bệnh viêm não Nhật Bản, bị liệt toàn thân,
không biết gì, chỉ nghe nhưng không hiểu. Anh có người em kế bị cụt 1 tay do tai nạn lao động; máy ép
gạch cuộn vào làm nát cánh tay, gia đình cha mẹ của anh lại thêm gánh nặng.
Cha anh, ông Nguyễn Văn Ngọc, mẹ anh bà Nguyễn Thị Năng đã tuổi cao. Lúc trước, cha mẹ anh còn
khoẻ chăm sóc và lo cho anh, nay ông bà đã già yếu không làm gì được, không có thu nhập ngoài số tiền
trợ cấp xã hội của anh Diệp. Những ngày trước, lúc ông còn khoẻ còn làm lụng được, ông luôn từ chối Duc Anh & Dieu Vinh
nhận quà cứu trợ cho anh Diệp, vì ông bảo rằng mình còn sức khoẻ lo được, nhượng lại cho những hoàn
cảnh khác họ nghèo khổ hơn, nhưng nay ông cũng phải đành chấp nhận sự trợ giúp của các nhà thiện
tâm.
Cuối năm 2019, cha anh là ông Nguyễn Văn Ngọc đã qua đời vì bệnh tật, mẹ anh một mình chăm sóc
cho anh, gia đình lại thêm gánh nặng, thật đánh thương tâm.

Thôn Năng an, xã Đức Nhuận,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng
Ngãi.

Hoàn cảnh gia đình: Anh Trần văn sinh có vợ tên Nguyễn Thị Kim Yến sinh năm 1979, hai vợ chồng có 2 con
gái. Gia đình anh Sinh rất nghèo. Bỗng một tai họa giáng xuống cho gia đình anh chị: Vào ngày 18/6/2013 anh
đang làm nhà trên cao và rơi xuống từ giàn cao đến mặt đất, nơi sau cổ của anh bị chấn vào mấy viên gạch xây
làm anh Sinh bất tỉnh. Anh đã bị chấn thương cột sống cổ, thế là anh đã nằm bất động và điều trị tại các bệnh
Hoa Tran
viện Quảng Ngãi rồi đến BV Cợ Rẫy Sài Gòn. hiện tại bệnh vẫn chưa có gì chuyển biến. Hiện tại: Anh Sinh
đang nằm điều trị tại nhà, hằng ngày việc vệ sinh anh phải nhờ người vợ giúp sức là đưa tay vào hậu môn để
móc phân ra ngoại chứ anh không tự ị được. Vợ anh cũng phải đi làm nông nuôi hai con nhỏ, vừa chăm sóc anh,
thật tội nghiệp cho người phụ nữ không có một giây phút nghỉ ngơi.

Hoàn cảnh: Bà Lê Thị Hồng có một người con trai duy nhất, bệnh hơi tâm thần và vô cùng bất hiếu với mẹ,
không nuôi bà, để bà phải đi lang thang bán vé số kiếm sống và không may bà đã bị tai nạn xe tông gãy xương
đùi. Đến nay, vết thương do tai nạn giao thông đã lành nhưng bà không còn đi đứng được như trước mà phải đi
nạn. Ngày trước còn đi bán vé số kiếm đồng ít đồng nhiều nuôi thân nhưng giờ tuổi cao, cộng việc đi lại khó
Xóm 10, đội 6 thôn Phúc Minh, khăn bà chỉ ở nhà, ai cho gì ăn nấy, cộng với số tiền hỗ trợ hằng tháng của Qũy TTTT để sống qua ngày. Đứa
xã Hành Thuận, huyện Nghĩa con trai tâm thần của bà cũng đã được đưa vào trại tâm thần, hiện tại, bà sống một mình đơn côi, những lúc trái ba` Tang Nguyet Y
Hành, tỉnh Quảng Ngãi.
gió trở trời vết xương gãy đau nhứt bà cắn răng chịu đựng.
Giáp Tết nguyên đán 2020, bà bị thêm phù thân, đôi bàn chân sưng lên rất to, đau nhức, ăn uống cũng không
nổi, không thể đi lại phải nằm viện điều trị, đến nay mới thuyên giảm ít phần nhưng việc di chuyển phải ngồi
trên xe lăn.
Bà Nguyễn Thị Hạnh không con không cháu, độc thân già cả không nơi nương tựa. trước kia bà đi nhặt củi để
đổi gạo qua ngày nhưng nay vì sức khỏe đã quá yếu nên bà chỉ ở nhà. Có những lúc bà lên cơn hen suyển không
làm gì được thì phải nhờ vào hàng xóm giúp đỡ cho ăn và chăm sóc bà. Mỗi tháng với 280.000đ của nhà nước
Hoa Tran
trợ cấp thì không đủ để bà sinh sống, . Hiện tại: Bà sống trong một ngôi nhà nhỏ dột nát, không còn khả năng
lao động, sức khỏe ngày càng yếu ớt. Hằng ngày, bà được hàng xóm xung quanh qua lại chăm sóc, cho gì ăn
nấy.

1923

Xóm Phú Thọ, đội 6 thôn Phú
Thành, xã Sơn Tịnh, huyện
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

1943

Hoàn cảnh gia đình: Bà Trương Thị Hay không chồng không con, đôi chân của bà bị tê liệt từ nhỏ, đến hiện giờ
vẫn sống nhờ cậy vào gia đình chị dâu. Hiện tại, bà sống bằng sự trợ cấp của xã hội 280 000đ/tháng nhưng
Thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, không đủ sống, có lúc bà ăn ngày chỉ 1 bữa lúc đói lúc no thấy vậy bà con lối xóm cũng thương tình chia sẻ
huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng
nhưng không thấm vào đâu, bà tá túc nhờ vào căn nhà dột nát của chị dâu, chị dâu của bà vốn cũng rất khổ, làm ob Tam Huy
Ngãi.
lụng tối ngày cũng chỉ để nuôi miệng thì cũng không thể nào giúp được cụ Hay.
Qua thời gian được chăm sóc của quỹ TTTT, cuộc sống của bà đỡ chật vật hơn nhưng vẫn còn rất nhiều khó
khăn.
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Đội 6, xóm Bình Thuận thôn
Năng Tây, xã Nghĩa Phương,
huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng
Ngãi.

HOÀN CẢNH (Tóm lược chi tiết của mổi gia đình)

NGƯƠI BẢO TRỢ

Hoàn cảnh gia đình: Cụ ông Lê Văn Trung 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,(cả 2 vợ chồng đều nằm một chỗ), 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
Tran Khiem
bộ đồ chắp vá chăm sóc.
Vào đầu năm 2020, ông Trung và vợ ông đều đã qua đời cách nhau 15 ngày, nhận thấy gia cảnh 2 cô con gái
của ông bệnh tật lại không có thu nhập, hoàn cảnh gia đình vô cùng thương tâm nên chúng tôi tiếp tục xin được
hỗ trợ để các cô giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống. (Hồ sơ của ông, chúng tôi xin chuyển cho con gái
ông là chị Lê Thị Huệ).

Trường hợp Đặng Thị Thường bị bại liệt do tai nạn giao thông. Trong một lần chồng chở về quê thăm cha mẹ
chồng, hai vợ chồng gặp phải tai nạn giao thông rất nặng. Lúc này Đặng Thị Thường đang đang mang bầu 2
tháng. Không may cho chị, bị ngã nặng nên chị bị bất tỉnh và hư luôn thai đang mang và hậu quả nặng nề là sau
khi tỉnh dậy chị bị liệt và phải nằm một chỗ 2 năm liền.
Sau thời gian thuốc thang chữa trị, hiện tại chị vẫn chưa nói được mà chỉ ọ ẹ vài tiếng và di chuyển rất khó khăn
thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An,
bằng xe đẩy 2 bánh. Hai vợ chồng lấy nhau đã nhưng không có nhà riêng để sống mà sống chung với bố mẹ vợ Ong Tang Su Ha
thành phố Quảng Ngãi.
(bố mẹ chống mất vài năm sau khi hai vợ chồng cưới nhau). Gia cảnh của bố mẹ vợ cũng rất khó khăn, hằng
ngày đi bắt cá trên sông để sống. Chồng chị thì đi biển để kiếm tiền mưu sinh và thuốc tháng cho chị. Nhìn hình
ảnh người chống lam lũ để lo cho chị từng miếng ăn, thang thuốc thật đau lòng. Hiện nay, hằng ngày chị ở nhà
một mình, tự nỗ lực bám vào những thanh tre cột trong nhà đi di chuyển tập đi, nhìn rất thương tâm.

thôn An Bàng, xã Nghĩa
Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh
Quảng Ngãi.

Hoàn cảnh gia đình:Nguyễn Văn Ba là con của anh Nguyễn Đường. cháu Ba bị bại não lúc 42 ngày tuổi, gia
đình đông con nên anh Đường phải đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập, anh làm 3 sào ruộng không đủ để nuôi
các con, cháu Ba bị bệnh đã lâu, sống như người thực vật, các sinh hoạt hằng ngày đều phụ thuộc vào mẹ của
cháu là Nguyễn thị Ý, thường xuyên ở nhà để trông coi cháu. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo, con đông 5 đứa còn
Tue Man
nhỏ đi học quá khó khăn, các cháu nhỏ còn đi học chưa giúp đỡ gì cho anh chị nên gánh nặng gia đình ngày
càng nhiều. Có những lúc bận mùa màng hoặc đi làm thuê, anh chị đành phải cột cháu lại một chỗ để đi làm
thuê cho người khác và đến chiều mới về.
Hiện nay, qua năm tháng, cháu vẫn rất nhút nhát, ngại tiếp xúc với mọi người, chỉ lầm lủi xó nhà, hoàn cảnh rất
đáng thương. Gia đình anh Đường cũng còn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Hoàn cảnh gia đình: Gia đình anh Nguyễn Văn Mạnh rất nghèo, do sự lam lũ ngày đêm vất vả với ruộng nương
nên nhìn anh có vẻ già hơn trước tuổi. Tính tình hiền lành, chất phát thật thà cộng với nghèo khó nên vợ anh đã
không hợp và bỏ anh ra đi vì cái chân quê ấy, bỏ lại cho anh 2 đứa con sống với mẹ già hơn chục năm qua. Con
gái đầu Nguyễn Thị Thu Yến - sinh năm: 1999 – tốt nghiệp 12 xong đã nghỉ học để đi làm tại công ty Vsip để
phụ giúp ba. Nhưng vì cuộc sống bấp bênh nên đã đi lấy chồng xa tận Gia Lai. Con trai thứ Nguyễn Văn
Quang Thuc
Thường - Sinh năm: 2003 , học xong lớp 8 Trường THCS Thị Trấn Trà Xuân cũng vì khó khăn nên đầu năm
2019 đã nghỉ học để đi làm phụ anh. Mẹ anh Bà Trình Thị Khoan đã già cả thường xuyên đau ốm phải nằm
bệnh viện. Anh Nguyễn Văn Mạnh làm thợ hồ, nay anh bị bệnh thần kinh tọa, điều trị thuốc thang quanh năm
nhưng cũng cố gắng đi làm được ngày nào đỡ ngày đó. Đêm đêm lại về chịu đựng với con đau dữ dội. Cuộc
sống vốn khó nay càng khó hơn. Anh chỉ mong các con khôn lớn tự nuôi lấy bản thân.

1977

Khu DC số 10, TDP 5, TT Trà
Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh
Quảng Ngãi.

2003

Hoàn Cảnh: Tuyết và người anh trai là Phong bị mồ côi cha từ nhỏ. Sau đó, mẹ bỏ đi lấy chồng. Tuy hoàn cảnh
thật đáng thương, 2 em có học lực rất giỏi với nhiều bằng khen thưởng. Hai em tự nương tự nhau sống qua
53/18 Tổ 18-Khu 9. Thị Trấn
ngày. Không bà con giúp đỡ và hoàn toàn tự lập. Từ lâu, 2 em sống trong ngôi nhà Tình Thương do tỉnh Đồng
Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Nai tặng các trẻ em, và luôn được các thầy cô giúp đỡ. Hiện tại, 2 em xin quý vị mạnh thường quân giúp đỡ tài Huynh Trinh
Đồng Nai
trợ để các em tiếp tục được học hành, vược qua khó khăn, trang trải cuộc sống. Hai cháu được ông Nguyễn
Linh Lâm ở Đồng Nai giới thiệu. QTTTT VN và thành viên từ Canada có đến thăm và tặng quà cho 2 cháu vào
năm 2012.
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HOÀN CẢNH (Tóm lược chi tiết của mổi gia đình)

Hoàn cảnh gia đình: nhà rất nghèo, bị bệnh tâm thần, nuôi con gái duy nhất nay học năm thứ 3 trường Đại học
FPT TP Đà Nẵng.. Em Ngô Thanh là con gái của bà Hay đã tìm đến chúng tôi trong lần cứu trợ đợt 1 tại Thừa
Thiên Huế (ngày 17 tháng 10, 2013). Lúc ấy chúng tôi cãm thấy hoàn cảnh thật tội nghiệp nên đã đến nhà thăm.
Thôn Phú Cường, xã Lộc Thủy, Trong căn nhà nhỏ xíu tại một làng quê của xã Lộc Thủy, huyện Phú, tỉnh Thừa Thiên Huế, ba người đàn bà đã
Brian Chau
huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế sống một cách khó khăn (chúng tôi có chụp hình). Bà Phan Thị Nay, bệnh tâm thần ngơ ngáo không biết gì; em
gái bà Nay là bà Phan Thị Bông nhỏ hơn 2 tuổi không chồng thường xuyên đau ốm và có lúc cũng lên cơn tâm
thần, nhưng bà Bông là nguồn sống chính của gia đình; cháu Ngô Thị Thanh sinh 1996, bị bệnh ung thư vú tạm
chữa khỏi. Đời sống của ba bà con là đặc biệt khó khăn, đói khát và bệnh tật là mối đe dọa hàng ngày.

Hoàn cảnh: Một mình làm ruộng, nuôi hai cháu ngoại mồ côi và con trai tật nguyền. Bà có 2 con, một trai một
gái, con gái khôn lớn lấy chồng nhưng chẳng may bị tai nạn giao thông mất sớm, chồng thiếu trách nhiệm,
không quan tâm bỏ bê 2 cháu nhỏ cho Bà Yến chăm sóc. Cháu lớn được bà chở đi học rất xa nhà vì nơi đó được
nhà trường miễn giảm học phí cho cháu, còn đứa cháu nhỏ ở nhà với bà.
Đội II, Thôn Thế Long, Xã Tịnh Con trai hơi khờ khờ nhưng cũng có được gia đình và có thêm 2 đứa con, không làm lụng chi nhiều, ai gọi gì
Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh làm đó qua ngày, vì vậy cuộc sống vốn đã nghèo khổ nay phải đèo bòng thêm người, miếng ăn lúc có lúc không. ob Tam Huy
Quảng Ngãi
Hiện nay, bà đã yếu sức do làm lụng vất vả, nhọc nhằn, lại phải lao động nuôi hai cháu nhỏ ăn học và mấy
miệng ăn trong gia đình. Bà thường xuyên đau nhức cơ thể do đau thần kinh tọa. Cuộc sống hiện nay chủ yếu
dựa vài sào ruộng và vào nguồn hỗ trợ hằng tháng của Qũy Từ Thiện Từ Tâm và làng xóm láng giềng và bà rất
cần sự chung tay trợ giúp từ cộng đồng.

Hoàn Cảnh: Huỳnh công Ảnh là con trai đầu anh Huỳnh Văn Hiền bị bệnh Thalassemia nay đã nhiều năm, Từ
khi phát bệnh đến giờ, cứ mỗi tháng, Ảnh 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 Ảnh phải thường xuyên uống thuốc
Ong Tang Su Ha
để điều trị. anh Huỳnh Văn Hiền trong một lần đi làm bị tại nan mất sớm để lại em và mẹ. Mẹ em hiện tại làm
nông, một mình làm lụng vất vả để kiếm tiền hàng tháng chữa trị bệnh cho em.
Cuộc sống khó khăn, vừa lo cho em ăn học vừa chữa bệnh cho em. mẹ em ngày càng ốm yếu, rất đáng thương.

2002

Xóm 3, thôn 1, xã Đức Chánh,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng
Ngãi.

14 PHẠM THỊ TÂM

1971

Hoàn Cảnh: Chồng chị Tâm là anh Nguyễn Văn Sỹ bị mất tích trên biển Hoàng Sa…
làng chài Cây Bàn, thôn Tân Hy, Hiện tại: Chị Tâm bị bệnh tim đã hơn 10 năm nay, nhà nghèo không đủ tiền chữa trị, chị Tâm chỉ biết bất lực
xã Bình Đông (Bình Sơn,
nằm ở nhà chống chọi cơn đau tim hành hạ.
Quảng Ngãi)
Nhà thuộc diện hộ nghèo, nên có thẻ bảo hiểm để chị lấy thuốc uống qua ngày.
Bị bệnh tim mất khả năng lao động, chị Tâm rất cần sự giúp đỡ để vượt qua cuộc sống khó khăn hiện tại.

15 HỒ THỊ HOA

1931

Thôn Phước Thiện, Xã Bình
Hải, Huyện Bình Sơn. tỉnh
Quảng Ngãi.

13

HUỲNH CÔNG
ẢNH

16 LÊ THỊ TRIÊM

1950

NGƯƠI BẢO TRỢ

bà Mai

Hoàn cảnh: bà Hồ Thị Hoa nuôi chồng bại liệt và đứa con mất trí nhớ bẩm sinh (Từ nhỏ) gia đình không có
khoản thu nhập nào, tài sản gia đình không có gì giá trị , ngoài căn nhà lụp sụp cấp 4.
Quynh-Giao
Hiện tại: nhờ sự giúp đỡ của xã hội với số tiền trợ cấp ít ỏi và sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng, cuộc sống
của bà chỉ bám trụ qua ngày.

Hoàn Cảnh: Bà Lê Thị Triêm sống độc thân không chồng con, không nơi nương tựa, bà sống tạm trong ngôi
nhà nhỏ do bà con phía ngoại cho ở ké. Bà bị tật 2 chân đi đứng bằng nạn.
Khu Dân cư 26 thôn Nghĩa Lập,
Hiện nay, bà sống một mình trong căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cũng được nhà nước
xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức,
hỗ trợ hằng tháng chút ít nhưng vẫn không đủ chi phí cuộc sống. Hằng ngày, bà kiếm rau nuôi thân và nhờ sự
tỉnh Quảng Ngãi
giúp đỡ của hàng xóm láng giềng mỗi khi đau ốm.

chu Phuoc
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STT

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ
17
LANG

Tiêu văn Tỏi
18 chuyển qua VÕ
THỊ DỄ

19 Trần Văn Hỷ

NGUYỄN THỊ
20
HÙNG

21 NGUYỄN LỮ

22

NGUYỄN LAM
TRƯỜNG

23 GIA ĐÌNH BÀ RU

24

LÊ THANH
TRÚC

NĂM SINH

ĐỊA CHỈ

HOÀN CẢNH (Tóm lược chi tiết của mổi gia đình)

NGƯƠI BẢO TRỢ

Khu dân cư 24, thôn An Long,
xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức.
Tỉnh Quảng Ngãi

Hoàn cảnh: Chị Nguyễn Thị Lang là lao động chính trong gia đình, chồng là anh Trần Hai có tật ở mặt và ở
chân đi lại khó khăn, hai vợ chồng có hai con nhưng thật không may mắn: cháu lớn tên Trần Thị Hận bị mù từ
anh Co
nhỏ chỉ quanh quẩn giúp đỡ bố mẹ công việc nhà. Cháu nhỏ cũng bị mù nhưng nặng hơn, không thể làm gì
ngoài việc ngồi một chỗ.
Hiện nay, gia đình chị Lang vẫn làm nông nghiệp, vất vả quanh năm kiếm tiền nuôi hai con bị tật nguyền.

1937

Phước Thiện- Xã Bình Hải
–Huyện Bình Sơn

Hoàn cảnh: Bà Võ Thị Dễ bị tai biến nằm một chỗ, con cụ Võ Tấn Nở cũng bị tai biến nằm một chỗ không thể
lao động được. Mọi việc trong gia đình đều trông cậy vào cô con dâu hằng ngày gánh cá mua đi bán lại. Hằng
ngày với số tiền ít ỏi phải chăm lo cho cụ, chồng và các con ăn học nên cuộc sống hiện tại rất khó khăn, thiếu
thốn trăm bề. Hiện tại, nhờ có sự hỗ trợ của quỹ chính sách hỗ trợ người già khó khăn, 2 cụ nhận được tổng
cộng 560.000đ/ tháng nhưng số tiền này so với việc thuốc men và cuộc sống hằng ngày thì cũng chẳng thấm vào Ton That & Nguyen Anh
đâu. Nhìn thấy sự khốn khổ của gia đình, bà con chòm xóm cũng giúp đỡ ít nhiều, phần nào cũng giúp gia đình
đỡ khó khăn.
Nhận thấy hoàn cảnh quá đáng thương, chúng tôi xin mạn phép nhờ sự hỗ trợ của giúp Từ thiện Từ Tâm để giúp
đỡ gia đình, chăm lo cho 2 cụ với những ngày còn lại của cuộc sống.

1985

Hoàn Cảnh: Trần Văn Hỷ là con trai độc nhất của chị Trần Thị Thủy. Trước đây Hỷ vẫn bình thường
đi học như các thanh niên khác, sau một lần bị sốt nặng, Hỷ đã bị bệnh động kinh toàn thể. Vào tháng 4
Khu dân cư 19 thôn 7, xã Đức
năm 2012, Hỷ bị động kinh và ngã vào bếp lửa nên bị bỏng vùng mặt và tay chân.
Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng
Hiện nay, Hỷ không thể lao động được mà phải nhờ vào sự chăm nom của chị Thủy. Hằng ngày, Hỷ chỉ
Ngãi.
biết đi loanh quanh, rồi về nhà, không nói năng, không biết làm gì. Chị Thủy không chồng, lại tuổi cao,
ngày càng già yếu, làm vài sào ruộng nuôi thân nhưng phải chăm sóc Hỷ rất vất vả.

1936

Xóm 4, thôn 4, xã Đức Nhuận,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng
Ngãi

1942

Ông Nguyễn Lữ là con của bà Lục Thị Nghiêng – một cụ già trên trăm tuổi đã được cô An giúp đỡ theo chương
trình 15CAD/tháng. Bà Nghiêng đã qua đời vào tháng 3/2012 và gia đình ông Lữ vẫn được nhiều ân nhân tiếp
Xóm Mỹ Hòa, Thôn Phú Mỹ, xã
tục giúp đỡ đến nhiều lần kỳ hạn một năm
Tran An
Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh
Hiện nay, tuổi cũng đã già nhưng ông vẫn hằng ngày làm nông nghiệp để nuôi bản thân, một năm qua 2019 ông
Quảng Ngãi.
đã nằm viện suốt 4 tháng do bị phổi lép và tràn dịch. Nay bệnh đỡ rồi nhưng ông khó khăn lắm vì không có sức
đi làm như trước đây..

1965

Chloe Le

Hoàn Cảnh: Bà Nguyễn Thị Hùng Bệnh khớp gối nặng, thoái hóa cột sống cổ và bệnh tim đã hơn 10 năm nay
không làm gì được, Chồng bà là ông Lê Gánh già yếu vừa mới mất trước tết Mậu Tuất, hiện tại bà sống nhờ vào
con rể, rước về nhà chăm sóc từng ngày, bệnh bà càng tăng khi đôi chân bà bị thoái hoá khớp và không đi được, Zoe Le
sau đó bệnh bà phải cắt bỏ một chân lên đến đùi. trong hoàn cảnh thật khó khăn và buồn tủi của bà, may có
QTTTT chi sẻ hằng tháng với món quà bảo trợ từ các Mạnh thường quân do QTTTT mang đến.

Mỹ Khánh, Đức Thắng, Mộ
Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Là 1 sinh viên vượt khó trên bệnh tật, em bị bệnh thalassemia thiếu máu trầm trọng, nhà rất nghèo, cạn kiệt do
nuôi bệnh của cháu. Nguyện ước của cháu là được lành bệnh và học xong Đại học, trở về giúp ích ba mẹ gia
đình và cùng Từ Tâm giúp các hoàn cảnh như em. Hiện Trường đang học Đại học năm thứ ba trường Đại học
Sư Phạm Thủ Đức. Mỗi năm cháu đều phải nghỉ học mấy lần để đi truyền máu. Hiện tại cháu rất cần sự hỗ trợ
của các nhà hảo tâm để vượt qua thời gian học Đại học. Đây là điều mơ ước lớn nhất của em và gia đình.

1941

TP Quảng Ngãi

Chồng và hai người con bị bệnh tâm thần. Hoàn cảnh rất là thương tâm mà chúng tôi đã gặp qua Chương Trình
Những Hoàn Cảnh Thương Tâm số 5 được đăng vào tháng 7, 2011. Hiện nay, với hàng bánh kẹo trên tay, bà
thường ngồi ngay các ngã tư đèn xanh đèn đỏ tại thành phố Quảng Ngãi để bán bánh kẹo. Hằng ngày, có đứa
David
cháu chở bà đến đó, mắt mù cộng với đi đứng khó khăn bà chỉ ngồi một chỗ ai mua gì thì ghé đến lấy rồi đưa
tiền cho bà. Bà bán thì ít mà người đi đường cho thì nhiều. Gìa cả, đau yếu lại phải nuôi 4 miệng ăn, sức bà ngày
càng cạn kiệt, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

1977

thôn Hòa Văn Xã Tịnh Thiện,
huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng
Ngãi

Gia đình anh Trúc đang sống có ba người. Mẹ là bà Phùng Thị Việt, tuổi cao đã mất sức lao động, chị là Phùng
Thị Thanh Vân không chồng bị tật gù lưng. Bản thân anh Trúc bị bại liệt hoàn toàn 2 chân, một tay bị co quắp
co Hue
chỉ có di chuyển bằng tay nạn và xe lăn. Hiện tại gia đình vô cùng khó khăn, không có nguồn thu nhập, anh
Trúc phải ngồi trên xe lăn đi bán vé số kiếm tiền nuôi 3 miệng ăn qua ngày. Nắng bán , mưa nghỉ thì với số tiền
ít ỏi từ việc bán vé số thì hoàn cảnh của anh thật đáng thương.

1999
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Bị tai biến bại não liệt rút 2 chân, chỉ lếch trong nhà, nuôi 1 con nhỏ, chồng bỏ đi lấy vợ khác. Sống độc thân,
Kim Luc
nhà không còn gì để bán ngoài chiếc tivi củ để giải khuây. Hiện tại con trai chị đã lớn và đang học lớp 6. Sức
khoẻ chị vẫn không bình phục, hàng ngày lê lếch trong nhà.
Già đau yếu, hơi đãng trí, không lao động được, không có thu nhập, nuôi chồng mù không thấy đường, không
con cái, nhà ở do nhà nước làm tạm. Hiện tại hai cụ gặp khó khăn thiếu thốn không biết nhờ vào đâu, đang cần
Bao Han
sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Hiện tại ông bà vẫn còn sức khoẻ đi đứng trong nhà và tự túc nấu nướng sinh
hoạt được.
Cháu Thuỷ mồ côi cha mẹ, ở với bà ngoại đã già yếu, bà sống độc thân dựa vào nghề đổi nước chè, gia cảnh rất
nghèo, nhà tạm. Năm nay cháu đã lớn và đi phụ việc cho người khác để kiếm tiền nuôi lại bà. bà ngoại cháu hơn
Quynh Truc
80 tuổi, thường xuyên đau ốm, huyết áp tăng bất thường, sức khoẻ kém. Đây cũng là một gánh nặng trên đôi vai
cháu Thuỷ.

25 LÊ THỊ PHẠN

1984

Dương quang, Đức Thắng, Mộ
Đức. tỉnh Quảng Ngãi.

26

NGUYỄN THỊ
BÔNG

1938

thôn Dương Quang, xã Đức
Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh
Quảng Ngãi

27

TRẦN THỊ THU
THUỶ

1998

Đức Thắng-Mộ Đức-Q Ngãi

28

NGUYỄN VĂN
SƠN

1984

thôn 3 Đức Nhuận, Mộ Đức,
Quảng Ngãi

Nhà rất nghèo, không có ruộng trồng lúa, vợ đi làm thuê bốc gạch vào lò và ra lò, chồng làm nghề cuốc thuê qua
bửa nay đã kiệt sức đau yếu, nuôi cha bị tai biến mạch máu não liệt lâu năm. Hai con nhỏ luôn bị thiếu đói; một
Nguyen Bau
cháu lớn nghỉ học, hiện đi làm thuê cho một lò làm bánh kẹo để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ, còn cháu gái nhỏ
hiện đang đi học lớp 8 là học sinh giỏi.

1983

Đức Nhuận, Mộ Đức, tỉnh
Quảng Ngãi.

Bị tai nạn giao thông dập tuỷ sống, nằm 1 chổ, nhà quá nghèo, mẹ mất do thiếu đói, ở với cha già mất sức lao
động, không có thu nhập, chỉ nhờ vào giúp đỡ của mọi người. Nhờ sự giúp đỡ và động viên của các nhà hảo tâm co Hue
và sự nỗ lực của anh nên nay sức khoẻ anh dần hồi phục nhưng chậm, tinh thần anh nay lạc quan hơn.

1965

Tâm thần cả hai vợ chồng, (người vợ bị nặng hơn) không lao động được, không có thu nhập. Vợ chồng có 3
con;1 cháu lớn ở với ông bà nội đã già, cháu giữa đang ở với cha mẹ và cháu nhỏ nhất phải đem gửi cho chùa
phật giáo nuôi giúp và đã được người dì nhận về nuôi. Hiện nay, chồng là Trần Phương lao động chân tay với
vườn chuối lùn, rồi ai mướn gì làm đó kiếm đồng ra đồng vào ăn qua ngày, còn người vợ thì đi lang thang suốt
Mỹ Hoà- Nghĩa Mỹ- Tư Nghĩangày, cười cười nói nói. Đứa con ở với vợ chồng anh đang học cấp 3, hằng ngày đi học đến trường bằng chiếc Phuoc Nguyen
Q Ngãi
xe đạp, ăn uống đạm bạc nên nhìn cháu rất đáng thương. Đã bệnh tật nên thêm nghèo đói bủa vây, hai vợ chồng
rất cần sự chung tay giúp đỡ của xã hội.
Đầu năm 2020, vợ anh bị khó thở phải nhập viện điều trị, đến nay bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm. Anh thì ở
bệnh viện chăm vợ, cháu giữa là Trần Hữu Nhiệm vừa đi học vừa đi làm phụ gia đình.

1937

Bà Nguyễn Thị Thà có chồng mất sớm và bà ở vậy cho đến giờ, bà bị bệnh tiểu đường và khớp, đi đứng rất khó
khăn, nhà nghèo quá không người chăm sóc. Trước đây, bà chăn nuôi gà và trồng rau để phụ phần thu nhập
Đội 4 thôn Phú Châu, xã Hành thuốc men, nhưng không kết quả; gà bị chết, rau cằn cổi do đất xấu ... nên bị thất bại. Bà hằng tháng nhận được
Kim Luc
Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh
một ít tiền già là 280.000đ và nhờ bà con xóm làng giúp đỡ thêm. Gần bà có một ngôi chùa, vào ngày rằm,
Quảng Ngãi.
mùng 1 bà được chùa chăm sóc bửa ăn.
Hiện tại: chân bà bị gãy do một tai nạn, vì già yếu nên bà đã bị lãng trí không nhớ việc gì. Cuộc sống hiện tại
của bà nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm.

1938

Địa chỉ: Đội 7 thôn Phú Châu,
xã Hành Đức, huyện Nghĩa
Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Bà Nguyễn thị Xuân Lan bị mù, chân tay bị tê nhứt do bệnh khớp lâu ngày không chữa trị, bà nương tựa với
người chồng tên Nguyễn Vĩnh Tấn . ông bị bệnh tim lâu năm, không làm gì được. Nhà nghèo, mưa gió gia đình
ông bà rất khổ sở; nhà ướt, thiếu ăn, mưa lạnh. Hiện tại: Việc ăn uống ông bà tự túc và nhờ vào tiền giúp đỡ
của chính quyền 280.000đ /tháng cho bà và phải xin bà con hàng xóm giúp đỡ thêm để đủ sống. Cuộc sống ông
Ẩn Danh
bà thiếu thốn vô cùng, rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Sức khỏe của bà ngày càng yếu đi, dần dần mất khả
năng nhận biết, phải nằm một chỗ. Ông cũng ngày càng yếu vì tuổi già nhưng vẫn phải lo mọi sinh hoạt cho bà.
Đầu năm 2020, ông bị tai nạn giao thông, nguy kịch và phải nhập viện điều trị lâu dài. Bà ở nhà một mình, đến
buổi có đứa con gái đã lấy chồng đem cơm ăn và tắm rửa, vệ sinh cho bà.

1962

Cô sống độc thân và ở vậy. Vì điều kiện sức khỏe nên cô không thể lao động nhiều vì vậy hầu như cô không có
thu nhập. Cô không tài sản nhưng nhiều bệnh như rối loạn chức năng tuần hoàn não, thoái hóa cột sống cổ và
thắt lưng, viêm dạ dày cấp khúc… và phải thăm khám thường xuyên tại bệnh viện.
TDP 3, thị trấn La Hà, huyện Tư
Đã vậy, hiện nay, cô lại phải chăm sóc cho cô Hương Mai bị bệnh tiểu đường biến chứng mù không thấy Ẩn Danh
Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
đường, đi đứng không được. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều một tay cô lo liệu từ ăn uống, đến giặt giũ, thuốc men
(Cô Mai Hương không phải là người thân cũng chẳng phải ruột rà máu mủ nhưng những gì cô đang làm thật
đáng trân trọng).
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1939

thôn Tân An, xã Nghĩa An,
thành phố Quảng Ngãi.

1931

Thôn 2 xã Đức Chách, huyện
Mộ Đức, Quảng Ngãi.

Hoàn cảnh: bà Phạm Thị Xuân không chồng, già cả lại nuôi một con trai út bệnh tâm thần, đi lang thang ngoài
đường, bà phải nhờ hàng xóm giúp đỡ mọi việc, giờ bà đã yếu lắm, nhà bà tạm bợ, không có gì đáng giá, hàng
tháng hai mẹ con chỉ nhờ vào tiền trợ cấp không đủ trang trải.
Hiện tại: Sức khỏe của bà Xuân đã yếu hơn trước rất nhiều và gặp nhiều khó khăn trong việc sinh hoạt.

2005

Thôn An Kim, xã Tịnh Giang,
huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng
Ngãi.

Năm 2013 mất mẹ, năm 2014 cha bị ung thư thực tràng, gia đình đặc biệt khó khăn. Hiện nay em sống cùng
cha và bà ngoại già yếu, anh Mùi cha của em mặc dù bị bệnh nặng nhưng vẫn phải cố gắng đi làm phụ hồ để có
co Hue
tiền chữa bệnh và lo cho em được tiếp tục đến trường.
Từ đó đến nay, sức khỏe của anh Mùi cũng đã yếu đi nhiều vì căn bệnh ung thư thực tràng, lao động khó khăn
hơn trước. Gia đình càng khó khăn nay thêm bi kịch, cuộc sống khó khăn quanh năm.

Tổ 11, phường Nghĩa Chánh,
TP. Quảng Ngãi.

Hiện tại, ba mẹ con chị Ngan không có lấy một mảnh đất để mà sống, phải đi thuê trọ sống qua ngày. Ông chủ
trọ tốt bụng, thương cảm cho số phận lênh đênh của 3 mảnh đời bất hạnh nên không thấy tiền trọ mà cho 3 mẹ
con chị ở không, đến khi nào nhắm mắt xuôi tay thì trả lại nhà cho ông. Mẹ chị đã già và lẫn, chẳng thấy cũng
chẳng biết gì, nằm mãi một chỗ. Người chị đầu thì qua một cơn sốt cũng bị tai biến, chân bị tê rút không thể đi
lại, ngôi một chỗ với người mẹ già. Hàng tháng, 3 mẹ con chị cũng được Nhà nước hỗ trợ số tiền gần 1 triệu
đồng, nhưng chi phí đi lại lấy thuốc cho mẹ già, cho người chị bị tai biến cùng ăn uống hàng ngày thì số tiền trên Bao Chon
không thấm vào đâu.
Hằng ngày, chị Ngan có đi mua ve chai (Thực sự là đi xin ve chai) để đổi lấy ít đồng ăn qua ngày cho 3 mẹ con.
Trời nắng còn có ít đồng tiêu chứ trời mưa thì chị chỉ biết ở nhà.
Đi mua ve chai là vậy nhưng đến giờ, chị cũng phải đạp xe về nhà để cơm nước cho mẹ và chị nằm một chỗ.
Cuộc sống của 3 mảnh đời bất hạnh chỉ biết vịn níu vào nhau mà sống qua ngày.

38 TRẦN THỊ KIỀU PHU1958

LÊ THỊ THU
ĐIỆP

HOÀN CẢNH (Tóm lược chi tiết của mổi gia đình)

Ông Chín bị lãng trí từ nhỏ, không vợ con, khi cha mẹ qua đời chỉ sống nhờ bà con hàng xóm. Về sau ông được
Chính quyền làm cho một nhà tình thương nhỏ để ông ở. Việc ăn uống ông nhờ vào tiền trợ cấp mỗi tháng của
chính quyền 280.000đ và phải xin thêm người hàng xóm để đủ sống.
em kenny O
Hiện tại: Hằng ngày ông đi lang thang đầu đường ngõ xóm, ai thuê gì làm nấy để được vài đồng sống qua ngày.
Người dân xung quanh thương tình, thường xuyên cho ông đồ ăn, gọi ông vào quán ăn nhưng không lấy tiền.
Sức khỏe ông hiện nay cũng yếu đi, người gầy nhom và cũng không thể lao động được nhiều.

37 ĐINH THỊ NGỌC NGAN
1962

39

ĐỊA CHỈ

Khối 5, Vạn Mỹ, thị trấn Sông
Vệ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

co Hue

Năm 2014, anh Sen đỗ bệnh, sau một thời gian mổ xong, tiếp túc khám tại Sài Gòn về thì bị liệt cả 2 chân,
không thể di chuyển được và phải nằm một chỗ, cơ thể ngày càng ốm yếu, gầy guộc. Chưa hết bi kịch của
chồng, tháng 6 năm 2017, chị Phu trong một lần làm việc thì bị té ngã dẫn đến gãy chân, bể xương đầu gối, phải
ở nhà không thể lao động được. Hiện tại, cả hai vợ chồng đều mất sức lao động, con cái còn nhỏ nhưng vì hoàn chi My
cảnh gia đình nên làm thuê xa nhà tận Sài Gòn không giúp đỡ gì được. Chân bị đau nhưng chị phải ở nhà lo cho
anh Sen, cuộc sống không mấy khấm khá nay càng khó khăn hơn bội phần.

2001

1- Thông tin về gia đình: Họ tên cha: Lê Ngọc Sinh, Nghề: Không khả năng lao động. Họ Tên Mẹ: Trần Thị
Đội 11, thôn Hà Nhai Bắc, Tịnh Thu, Nghề: Nông. Em: Lê Thị Thu Nga là học sinh THCS 2- Hoàn cảnh: -Hộ ghèo - Cha bị tâm thần, ……3Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Hiện tại: -Mẹ làm nghề quét rác tại chợ Tịnh Hà - Có nguy cơ bỏ học vì không có tiền đi học và ở nhà phụ gia c. Phan Thi Ngoc Hien
Ngãi ĐT: 01636711685
đình. -Thu nhập 100.000đ trên ngày
-Ruộng: 1 sào -Bò: 0 con, heo 2 con. -Hiện đang sống nhờ tiền lao động quét rác của mẹ.

2000

Đội 3, thôn Phú Lộc, xã Tịnh
Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh
Quảng Ngãi ĐT: 01667507249

1- Thông tin về gia đình: -Họ tên cha: Không cha -Họ Tên Mẹ: mất
-Họ tên dì (người nuôi dưỡng): Nguyễn Thị Sương, Nghề nghiệp: Nông
2- Hoàn cảnh: Hộ nghèo -Bản thân bị tàn tật -Nhà có 2 dì cháu nương tựu nhau sống (1 tàn tật, 1già ốm yếu) 3a.Nguyen Van Hieu
Hiện tại: Có nguy cơ bỏ học vì không có tiền đi học và ở nhà phụ gia đình. Thu nhập của dì hôm có hôm
không, làm thuê gặt lúa, tỉa bắp thuê…Thu nhập trung bình 50 ngàn đồng trên ngày. -Ruộng: 2 sào. -Bò 1 con.
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HOÀN CẢNH (Tóm lược chi tiết của mổi gia đình)

NGƯƠI BẢO TRỢ

ĐÃ ĐƯA

1. Thông tin về gia đình: Họ tên cha: Phạm Thanh Tuấn. Nghề nghiệp: Không khả năng lao động. Họ Tên Mẹ:
Nguyễn Thị Hảo, Nghề nghiệp: Nông. Họ tên chị: Phạm nguyễn Lệ Huyền, Nghề nghiệp: Công nhân
-Họ tên em: Phạm Nguyễn Tấn Sang là học sinh.
Tổ dân phố 7 - Trường Thọ
Đông B-Phường Trương Quang 2- Hoàn cảnh: Hộ nghèo
co Hue
Trọng-Thành phố Quảng Ngãi. -Bố suy thận giai đoạn cuối, 1 tháng đi đà nẵng 2 lần chạy thận, mẹ phải nuôi bố
ĐT:01686025437
3- Hiện tại: Có nguy cơ bỏ học vì không có tiền đi học và ở nhà phụ gia đình.
-Mẹ thất nghiệp. Thu nhập củả gia đình trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chị hỗ trợ cho vì chị có gia đình
riêng phải lo cho gia đình của mình. Ruộng 3 sào. Bò: 0 con, heo: 2 con.

1- Thông tin về gia đình: Mẹ : Ngô Thị Tư. Nghề nghiệp: Nông
Chi: Lê Thị Thu Thúy, 24 tuổi. Là sinh viên trường ĐH Thủy sản Nha Trang năm thứ 4. Chị: Lê Thị Thu
Đội 2, thôn Trường Xuân, Tịnh
Thuyền đã nghỉ học để đi phụ việc với chú thím.
co Hue
Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng
2- Hoàn cảnh: Hộ nghèo (Cha bị bệnh ung thư hơn 10 năm, chạy thận và đã mất năm 2016). Căn nhà đang ở là
Ngãi. ĐT: 01656450671
được nhà nước cho tiền làm và cho 1 con bò làm giống. 3- Hiện tại: Hiện nay gia đình đang sống dựa vào mấy
sào ruộng và con bò nhà nước hỗ trợ. Có nguy cơ bỏ học vì không có tiền đi học và ở nhà phụ gia đình.

1- Thông tin về gia đình:
a. Mẹ: Huỳnh Thị Bích Thủy,
Hiện đang làm nông tại địa
phương. Ngãi.
ĐT: 0167.332.8279

1- Thông tin về gia đình: a. Mẹ: Huỳnh Thị Bích Thủy hiện đang làm nông tại địa phương. b. Em: Trương
Quang Sang đang là học sinh. 2- Hoàn cảnh: Năm 1990 ba mẹ cưới nhau. Sau nhiều năm chạy chữa mãi đến
năm 2001(sau 11 năm) mới sinh được Trương Thị Ngọc Ánh, và năm 2004 sinh em trai: Trương Quang Sang.
Năm 2011 ba mẹ em làm được căn nhà nhỏ. Đầu năm 2012 ba emlà Trương Quang Súng phát hiện bệnh ung
thư. Sau nhiều năm chạy chữa đến tháng 02/2016 bệnh nặng rồi mất.
- Năm 2017 mẹ em là Huỳnh Thị Bích Thủy phát hiện bệnh gai cột sống cổ và một số ngón tay trái tê liệt. Đi
Chon Le
điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh được 02 lần, hiện nay hết tiền nên mẹ tôi không thể tiếp tục điều trị. Hộ gia
đình cận nghèo. 3- Hiện tại: Hiện nay gia đình đang sống nhờ vào sào lúa và hằng ngày mẹ di bán dạo rau quả
ở các con đường thành phố Quảng Ngãi. Có nguy cơ bỏ học vì không có tiền đi học và ở nhà phụ gia đình để
nuôi em ăn học.

Thôn Vĩnh Tuy,
xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi.

Yén Nhi là học sinh trường THCS Tịnh Hiệp, bị mồ côi cả cha lẫn mẹ. Năm em được 2 tuổi thì cha bị bệnh tim
qua đời, 03 năm sau mẹ em sau một cơn đau tim cũng qua đời. Không còn cha mẹ nên hiện nay em đang ở với
ông bà ngoại, ông ngoại tên Nguyễn Đình Long (Sinh năm 1949), bị tai biến nằm một chổ, bà ngoại Nguyễn Thị
Minh Triet, Thuy Linh, Minh Duc
Hòa (Sinh năm 1947), thường xuyên đau ốm già yếu, nhưng là trụ cột chính của gia đình để nuôi em ăn học và
lo tiền thuốc men cho ông ngoại. Để có tiền trang trãi cuộc sống gia đình, bà nuôi một con bò, hàng ngày phải đi
cắt cỏ và làm 01 sào ruộng lúa, nhưng bấy nhiêu đó là không đủ cho nhu cầu cuộc sống của cả gia đình.

thôn Tú Sơn 2 – xã Đức Lân –
huyện Mộ Đức – tỉnh Quảng
Ngãi.

Hoàn cảnh gia đình: Hoàn cảnh thật đáng thương, Chị Châu sinh năm 1993 bị khuyết tật, bệnh đồi mồi, tay chân
đều có 04 ngón, không lanh lợi như bạn cùng trang lứa, ở cùng với mẹ già trong một ngôi nhà rất nhỏ ( mẹ già
trên 70 tuổi). Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hai mẹ con ngày ngày đi làm chổi đốt mướn cho người ta, thu nhập
chẳng bao nhiêu, chỉ đủ mắm muối sống qua ngày. Trong nhà chẳng có gì giá trị, căn nhà chỉ để được cái
giường là hết chỗ rồi. Cuộc đời éo le thay, năm 2016, chị bị người ta phỉnh ..... có bầu, sinh đôi 02 đứa con gái.
Phần thì mẹ già, hai mẹ con thay phiên nhau giữ hai đứa nhỏ, thu nhập không có, mỗi người cho mỗi ít sống qua Mina Pham
ngày, gạo ăn được hỗ trợ hàng tháng. Không có tiền mua sữa cho con uống, hai đứa nhỏ sinh ra dường như thiếu
thốn tất cả... Bốn bà cháu phải ngủ chung một cái giường đã sắp sụp.... Cái nhà lụp sụp, mỗi khi mưa về, bị dột
ướt hết.... Mong ước của hai mẹ con có được một ngôi nhà nhỏ để che nắng, che mua và hướng dẫn tạo công ăn
việc làm để kiếm thu nhập qua ngày. Hiện tại: Gia đình Chị Châu rất khó khăn về kinh tế và cuộc sống thiếu
thốn vô cùng, không làm gì được để có thu nhập nuôi hai đứa nhỏ, gia đình
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NGƯƠI BẢO TRỢ

1930

Hoàn cảnh gia đình: Hai vợ chồng ông Hạo nuôi một người con trai bị tai nạn giao thông nằm một chỗ và 02
cháu nội đang đi học (hai cháu này có bố bị tai nạn giao thông, mẹ bỏ đi), Một đứa học lớp 7, một đứa học lớp
5. Hai vợ chồng già yếu không lao động nặng được, bà vợ ông Hạo thường xuyên đau ốm nên chỉ làm vài sào
thôn Lương Nông Bắc – xã Đức
ruộng sống qua ngày. Ông Hạo nay cũng đã yếu lắm rồi. Trong gia đình, một mình Bà vợ hàng ngày chăm cho
Minh Hieu
Thạnh – huyện Mộ Đức – tỉnh
Ông Hạo, chăm con tri bị tai nạn nằm một chỗ, chăm hai đứa cháu. Rất đổi khó khăn. Bao nhiêu thứ phải lo
Quảng Ngãi.
toan, đau ốm, nuôi cháu đi học… Hiện tại: Gia đình Vợ chồng Ông Hạo rất khó khăn về kinh tế và hai vợ chồng
tuổi đã cao không làm gì được để có thu nhập nuôi hai đứa nhỏ trang trải chuyện học hành, gia đình Ông Hạo
rất cần sự giúp đỡ của mọi người để các cháu được tiếp tục đến trường cùng các bạn.

1950

Hoàn cảnh gia đình: Gia đình Bà Cúc cực kỳ khó khăn, có 03 người con bị bệnh tâm thần, một người nặng quá
nên nhốt ở phòng riêng, còn hai người kia đi lang thang ngoài đường. Bà Cúc giờ tuổi cao sức yếu, không làm
thôn Phước Toàn – xã Đức Hòa
gì để có thu nhập trang trải cuộc sống, thường xuyên bị đánh mỗi khi con lên cơn.. Ba người con trai to cao vạm
Cuong Kha
– huyện Mộ Đức – tỉnh Quảng
vỡ thế mà đều mắc bệnh tâm thần hết… Hàng ngày nhìn 3 đưa con lòng bà Cúc đau thắt. Hiện tại: Gia đình Bà
Ngãi.
Cúc rất khó khăn về kinh tế và Bà thì tuổi đã cao không làm gì được để có thu nhập nuôi 03 người con bị tâm
thần,

1972

thôn 4 – xã Đức Tân – huyện
Mộ Đức – tỉnh Quảng Ngãi

Hoàn cảnh gia đình: Hoàn cảnh gia đình chị Xu cực kỳ khó khăn, có mẹ già yếu nằm một chỗ, anh trai bị tâm
thần, bản thân chị Xu cũng bị tâm thần nhẹ, lúc tỉnh, lúc lên cơn. Chị Xu có 02 con đang đi học, một đứa đang
học lớp 10, một đứa đang học Đại học kinh tế luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 3, vừa đi học, vừa phụ bán
quán ăn để trang trải tiền ăn học. giờ đây chị Xu phải lo toan cho 04 miệng ăn, nghề nghiệp thì không có, hàng
ngày đi ve chai bữa có vài chục, bữa không. Nhà thì nghèo nhưng được cái con học rất giỏi, chị Xu lúc nào
cũng khó và lo đến lúc không có tiền thì con mình sẽ nghỉ học…..Hiện tại: Gia đình Chị Xu rất khó khăn về
kinh tế, không có tiền để nuôi con ăn học. Gia đình Chị Xu rất cần sự giúp đỡ của mọi người để giúp đỡ gia
đình Chị vượt qua khó khăn này. Xin quí nhà hảo tâm thương tình giúp đỡ cho hoàn cảnh của Chị Xu.

1947

thôn An Long – xã Đức Hiệp –
huyện Mộ Đức – tỉnh Quảng
Ngãi.

Hoàn cảnh gia đình: Hoàn cảnh của Bà Tin rất đáng thương, tuổi cao, sức yếu đã vất vả nay Bà lại nuôi hai đứa
cháu ba mẹ bỏ. Một đứa học lớp 6, một đứa học lớp 4. Bà thì không thể nào làm việc để có thu nhập được, quay
quần đám ruộng con heo nuôi cháu qua ngày. Rất mong quý mạnh thường quân chung tay để cùng chia sẻ với chi Thao San
bà giúp hai đứa cháu ăn học. Hiện tại: Gia đình Bà Tin rất khó khăn về kinh tế, không có tiền để nuôi cháu ăn
học. Gia đình Bà Tin rất cần sự giúp đỡ của mọi người để giúp đỡ gia đình Bà vượt qua khó khăn này.

thôn An Long – xã Đức Hiệp –
huyện Mộ Đức – tỉnh Quảng
Ngãi.

Hoàn cảnh gia đình: Anh Vương bị mắc bệnh ung thư đại tràng gốc gan, có vợ và 02 con nhỏ ( một đứa lớp 4,
một đứa lớp 2). Gia đình anh Đỗ Tấn Minh Vương có 02 người con nhưng một cháu Đỗ Tấn Minh Thuyên
(2003), khi sinh được 7 ngày thì đã được các Bác sĩ chẩn đoán là U máu và được dán hóa chất tại cổ. Hàng ngày
anh vương mua xe cũ về rả ra bán ve chai, vợ anh nhận đồ về may theo công đoạn. Thu nhập của hai vợ chồng
chằng đáng bao nhiêu, trang trải thuốc men rồi lo cho con đi học. Định kỳ đi tái khám thường xuyên khi sức
Ngo Thi Vuong
khỏe yếu…tốn rất nhiều chi phí. Làm bao nhiêu cũng không đủ cho tiền thuốc men. Đặc biệt gia đình anh
Vương là Cha anh và em của anh Vương cũng bị ung thư và em của anh đã qua đời vào năm 2016.. Rất mong
sự chung tay của quý mạnh thường quân. Hiện tại: Gia đình Anh Vương rất khó khăn về kinh tế, lo toan thuốc
men, chạy chữa, rồi lo nuôi hai con đi học. Gia đình Anh Vương rất cần sự giúp đỡ của mọi người để giúp đỡ
gia đình Anh vượt qua khó khăn này.

1983

1985

thôn Lâm Lộc, xã Tịnh Hà,
huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng
Ngãi

CÁC TRƯỜNG HỢP MỚI CẦN GIÚP ĐỠ
Anh Phạm Minh Thịnh là công nhân cơ khí hiện đang làm việc tại Sài Gòn. Cuộc sống gia đình anh vừa trải qua
biến cố vô cùng thương tâm.
Vợ anh là chị Đoàn Thị Liên sinh năm 1985. Ngày 15/8/2018 sau một cơn bạo bệnh chị đi khám thì được chuẩn
đoán bị Ưng thư phổi. Vì muốn duy trì cuộc sống, gia đình đã vay mượn hơn 100 triệu đồng để hóa trị. Tổng số
lần hóa trị là 6 lần nhưng bệnh tình chuyển biến quá nặng nên đã di căn vô xương đến ngày 3 tháng 12 năm
2018 thì chị qua đời.
Chị ra đi để lại 3 con nhỏ là cháu Phạm Đoàn Hoàng Thiên sinh năm 2000, hiện đang học lớp 3 trường tiểu học
Tịnh Hà; cặp song sinh là 2 cháu Phạm Anh Thư và Phạm Bảo Trâm sinh năm 2015.
Sau khi lo hậu sự xong cho chị, vì cuộc sống mưu sinh, anh Thịnh phải vào lại Sài Gòn để kiếm sống nuôi 3 đứa
con nhỏ dại.
Các cháu được anh gửi lại cho ông bà nội là cụ Nguyễn Thị Thuận 58 tuổi và Phạm Minh Thiệu 61 tuổi. Cả 2
ông bà đều làm nông, cuộc sống quanh năm chỉ quanh quẩn với ruộng nương nên kinh tế cũng rất khó khăn nay
lại thêm phải lo cho 3 đứa cháu mồ côi mẹ.

Ly Chi Huynh
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HỌ VÀ TÊN

VÕ THỊ MINH
ÁNH

NĂM SINH

2005

ĐỊA CHỈ

Tình Phú Nam - hành Minh,
Nghĩa Hành

HOÀN CẢNH (Tóm lược chi tiết của mổi gia đình)

em Võ Thị Minh Ánh, hiện đang học lớp 9A(lớp phó học tập) tại Trường THCS Hành Minh.
Em Ánh mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo ung thư máu nhưng hoàn cảnh gia đình lại quá khó khăn,
không đủ khả năng chữa trị cho em. Ba làm thợ hồ, từ ngày Ánh bị bệnh, ba em phải ở nhà lo cho 2 em trai để
mẹ vào thành phố chăm em ở bệnh viện Nhi Đồng 2. Kinh tế gia đình kiệt quệ dần.
Hiện em được các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 2 chỉ định điều trị 20 liệu trình thuốc, 1 liệu trình là từ 7 dến 10
triệu đồng. Em đã vô thuốc một liệu trình, liệu trình thứ hai em bị phản ứng thuốc - sốc thuốc; Bác sĩ bệnh viện
chỉ định cần mua thuốc từ nước ngoài với một liệu trình hơn một trăm triệu đồng, từ một cô lớp phó học tập
xinh xắn, học giỏi, nay tóc em đã rụng hết, cơ thể yếu ớt. Em còn quá nhỏ để gánh chịu những cơn đau, giấc mơ
học tập giang dở.
Hiện em được các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 2 tích cực điều trị, gia đình thiếu thốn vô cùng, em rất cần sự giúp
đỡ của mọi người. Xin quí nhà hảo tâm thương tình giúp đỡ cho hoàn cảnh của emthật tội nghiệp.
Thông tin liên hệ: Số điện thoại anh Võ Duy Trí 0905369716 ( Ba của Ánh)
Địa chỉ: Xóm 9 - Thôn Tình Phú Nam , Xã Hành Minh - Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi.
Cả gia đình bà làm nông. Hai vợ chồng sinh được 5 người con, gồm 1 trai và 4 gái. Người con trai đầu là
Nguyễn Đức Quốc đã hơn 40 tuổi nhưng chưa lập gia đình, vì không có nghề nghiệp ổn định nên mưu sinh
trong Sài Gòn, 1 năm mới về 1 lần mà cũng chẳng phụ giúp gì để nuôi cha mẹ già ở nhà. 3 cô con gái đã lập gia
đình ở thôn quê nhưng gia cảnh khó khăn cũng chẳng giúp đỡ cha mẹ. 1 người con gái thứ 5 là Bùi Thị Thanh
Thúy còn lại sống với ông bà những dở lở trong cuộc sống hôn nhân, một mình gánh 2 đứa con (một đứa 9
tháng, một đứa đang học lớp 3). Hằng ngày, chị làm công nhân may tại nhà máy Vinatex Quảng Ngãi, thu nhập
hơn 3 triệu đồng.

53 BÙI THỊ THANH PH 1943

54

PHẠM NGỌC
THƯƠNG

1960

55 ĐỖ THỊ ANH

1969

56 ĐỖ NGỌC THIÊN

2003

Thôn Phước Sơn, xã Đức Hiệp,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng
Chồng bà là Nguyễn Đức Bon – sinh năm 1939 cũng đã cao tuổi, sức khỏe cũng không ổn định. Hằng ngày, ông
Ngãi
quanh quẩn với mấy sào ruộng để chăm lo cuộc sống cho cả gia đình.
Năm 2019, bà Bùi Thị Thanh Phương bị tai biến, liệt nửa người, tay chân đều run cứng, chỉ quanh quẩn ở nhà
và điều trị thuốc thang, châm cứu.
Nếu nhìn vào ngôi nhà thì mọi người thấy hoàn cảnh họ khấm khá, tuy nhiên ngôi nhà này được xây dựng theo
chương trình Phòng chống bão lụt do chính phủ Úc tài trợ năm 2013 với kinh phí 30 triệu đồng thời điểm bấy
giờ (gia đình bà phải vay thêm 50 triệu để làm cho hoàn thiện).
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.
Thôn Phước Sơn, xã Đức Hiệp, Hiện tại, anh Phạm Ngọc Thương là người em kế cận của Phạm Thị Thu không lập gia đình, hy sinh để nuôi chị
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng
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
Ngãi
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.
Chồng chết cách 6 năm, nuôi mẹ chồng bị tai biến mạch máu não và 2 con nhỏ còn đi học; 1 con trai Nguyễn
Tấn nhật học lớp 8, 1 con gái tên Nguyễn Thị Ý bị bệnh động kinh, cháu đang học lớp 5. Gia đình chị rất nghèo,
xưa chồng chị là lao động chính làm nghề biển, chị làm nội trợ trong nhà chăm sóc cha mẹ chồng già và hai con
Xóm 9 - Thôn Kỳ Tân , Đức
nhỏ. Từ ngày chồng mất, gia đình chị hụt hẫn kinh tế, sau đó cha chồng cũng mất luôn, ở vùng biển không có
Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi
ruộng và không có chăn nuôi nên không có nguồn thu nhập nào, hằng ngày chị đi làm thuê kiếm tiền, những lúc
bệnh tim tái phát chị cũng chẳng làm gì được. Hai cháu còn quá nhỏ nhưng ham học, nhà trường và xã hội luôn
quyên góp giúp đỡ để hai cháu được đến trường.
Bà Ngoại: Nghề nghiệp: Nông, Tuổi 68, bị bệnh khớp, tiểu đường
Ông Ngoại: Ung thư mất (70 tuổi)
Cha: Không có
Mẹ: Đỗ Thị Kim Thương, sinh năm: 1983. Nghề nghiệp: Làm thuê (ai thuê gì làm nấy). Mẹ Thương sinh em
Đỗ Ngọc Thiên lúc mẹ chỉ 18 tuổi, năm 22 tuổi mẹ lập gia đình khác và để lại Thiên ở lại với ông bà lúc đó
Thiên mới 4 tuổi. Hoàn cảnh gia đình mới của mẹ Thương cũng rất khó khăn. Nên việc học hành, ăn ở phụ
TXóm 7, Thôn Cộng Hòa 1, xã
thuộc vào ông bà ngoại. Hiện tại ông ngoại đã mất, bà ngoại đã 68 tuổi nên việc chu cấp tiền để trang trải cuộc
Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng
sống và ăn học rất khó khăn.
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Đỗ Ngọc Thiên, Lớp 11 B1, gia đình rất khó khăn nên em đi học buổi sáng, buổi chiều và tối đi làm thêm (phụ
bàn tại quán DÊ NINH BÌNH, Thôn thống nhất, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), thu
nhập được 2 triệu/ tháng, tiền này dùng ăn học và phụ ngoại trang trải cuộc sống. Trước đây em Thiên học rất
tốt, kết quả học tập khá và giỏi, nhưng thời gian gần đây do cuộc sống mưu sinh nên em vừa học vừa làm nên
kết quả học trung bình, Mong hội từ thiện từ tâm giúp đỡ cho em. CẢM ƠN RẤT NHIỀU
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Khu DC số 10 thôn
Thanh Long, xã Đức
Thắng, huyện Mộ Đức,
tỉnh Quảng Ngãi.

94

Đội 6, thôn Xuân Đình,
xã Hành Thịnh, huyện
Nghĩa Hành. Tỉnh Quảng
Ngãi.

37

Võ Văn Tám

76

Huỳnh Thị
Phương

87 tuổi

Thôn Tân An, xã Nghĩa An,
huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng
Ngãi.

Đội 2, thôn Mỹ Hoà, xã
Nghĩa Mỹ, huyện tư
Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Phạm Quang Duy

24

Thôn Năng Xã, Xã Nghĩa
Hiệp, Tư Nghĩa, Q.Ngãi

Nguyễn Thị
Khánh

91

xã Hành Đức, huyện Nghĩa
Hành, Quảng Ngãi

HOÀN CẢNH (Tóm lược chi tiếc của mổi gia đình)

Hoàn cảnh gia đình: Vợ ông Đỗ Huỳnh là bà: Cao Thị Bừng 90 tuổi. Hoàn cảnh hai
vợ chồng già rất tội nghiệp; ông có một con trai tên Đỗ Quế sinh năm 1949 và đã
mất vào năm 1970 vì chiến tranh, vợ chồng ông sống với người con dâu tên là Đoàn
thị Long và cháu nội trai sinh năm 1967. vợ ông Đỗ Huỳnh là bà Cao Thị Bừng phát
bệnh tâm thần, nói nhảm lung tung và bỏ đi lang thang không biết đường về, ông
Huỳnh phải nhờ đài phát thanh tìm người lạc, sau khi tìm về, do sơ ý đã để bà lại đi
lạc tiếp, lần này tìm lại được ông Huỳnh đành phải làm phòng nhốt bà lại. Hàng
tháng ông bà nhờ vào 360.000đ tiền tuổi già không đủ để trang trải, do quá túng
thiếu có lúc ông phải nhịn ăn để nuôi bà thật tội nghiệp. Vào cuối năm 2017, bà Cao
Thị Bừng đã lâm bệnh nặng và đã qua đời, còn lại ông Đỗ Huỳnh sống với người
con dâu. hiện ông yếu hơn xưa rất nhiều.
Hoàn Cảnh: Huỳnh Văn Ấn là con trai thứ bị bệnh động kinh bẩm sinh, có tật 2 chân không
đi lại được chỉ nằm một chổ, không tự vệ sinh được, đôi khi lên cơn động kinh, mồ côi cha
mẹ, sống nhờ anh trai Huỳnh văn Hấn chăm sóc. Anh Hấn làm nghề nông vì vậy cuộc sống
cũng khó khăn lại nuôi con ăn học nay thêm gánh nặng là em trai.
Hàng này, anh Ấn phải nhờ sự giúp đỡ của anh Hấn trong mọi sinh hoạt, rất cần sự giúp đỡ
của quỹ TTTT để trang trải cuộc sống và bớt đi gánh nặng cho gia đình anh Hấn.
Hoàn cảnh gia đình: Vợ ông Võ Văn Tám là bà: Trần Thị Nhung 65 tuổi. Hoàn cảnh hai vợ chồng già không
con cái, sống không ai để nương tựa. Lúc trước, khi ông còn khỏe, vợ chồng ông đi làm thuê nghề vá lưới cho
các chủ ghe đánh cá để kiếm sống, vợ chồng nương tựa nhau đắp đổi qua ngày, không may hơn một năm nay
ông Tám bị tai biến mạch máu não, toàn thân co rút bất toại chỉ nằm một chỗ..bà vợ ông phải ở nhà luôn bên
cạnh chăm sóc ông, không làm lụng gì được nữa và bà cũng thường đau ốm suy kiệt do quá túng thiếu, bà
thường nhịn ăn nhiều lần, tiết kiệm tiền của lối xóm giúp đỡ để nuôi chồng và không có nguồn tài trợ nào giúp
đỡ kể cả tiền tuổi già vẫn không có bởi ông bà chưa đủ tuổi hưởng già.
Bà Huỳnh Thị Phương có chồng sinh được 2con, 1 trai 1 gái, khi con trai mới lên 5 và con
gái lên 2 thì chồng bà mất sớm, bà ở vậy nuôi con khôn lớn. Con trai bà sau khi lập gia đình
một thời gian thì bị tan rã, con trai bà đã biền biệt ra đi đến nay không về. Con gái bà lập gia
đình ở làng trên nhưng cũng nghèo khó, còn nuôi các con ăn học nên cũng không lo lắng
được cho bà nhiều, thỉnh thoảng về chăm sóc bà nhưng hoàn cảnh bà đau yếu thường xuyên,
bà bị mổ mắt nhiều lần nên sức kém, bà vướn nợ nần do mượn để trả tiền thuốc men. Hiện
tại: Cuộc sống bà đơn độc một mình trong căn nhà nhỏ xây gạch, hằng tháng bà có nhận ít
tiền già nhưng không đủ trang trải, chưa nói đau ốm thuốc men
Hoàn cảnh gia đình: Bại liệt từ nhỏ, nằm một chỗ, không biết nói, không tự di chuyển trên
xe lăn mà phải nhờ người đẩy. Hiện tại: Cha: Phạm Quang Vinh, 50 tuổi, làm nghề nông,
nhà rất nghèo, vừa phải chăm sóc cho người con khuyết tật vừa phải nuôi bà nội già yếu.
Hiện nay, Phạm Quang Duy vẫn nằm một chỗ, sức khỏe yếu đi nhiều hơn trước, vào mùa
đông phải thắp đèn thâu đêm để sưởi ấm cho em. Cha mẹ em vừa phải vất vả đồng án, vừa
phải chăm nom em được ngày nào hay ngày đó.
Hai vợ chồng già đã hơn 90 tuổi , sống dựa vào nhau, nhà quá nghèo, không có
nguồn thu nhập nào ngoài tiền già ít ỏi của ông bà. Ông hay đau ốm thường xuyên,
bà thì lại bị tai biến, hàng xóm biết hoàn cảnh nên đã giúp cho ông bà thêm gạo rau
và thuốc men khi đau ốm. Hiện tại: Cuộc sống ông bà thiếu thốn vô cùng, ông tuy
đã già nhưng vẫn ra đồng để làm ruộng có cái ăn qua ngày. Bà thì sau tai biến nay
mắt đã mờ, không thấy gì cả, lại thêm già yếu nên chỉ ngồi ở nhà đợi ông về chăm
sóc.

Những Gia Đình Không Còn Trong Chương Trình $15/Tháng
STT HỌ VÀ TÊN

2 MAI THỊ TỤNG

44 Lê Văn Thuận

TUỔI

ĐỊA CHỈ

Thôn Phước Thiện, xã
81 Bình Hải, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

1977

Thôn 1, Phú Bình
Tây, TT. Chợ Chùa.
Huyện Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng Ngãi.

HOÀN CẢNH (Tóm lược chi tiếc của mổi gia đình)
Hoàn cảnh gia đình: Hiện nay bà sống 1 mình xin cá nuôi cháu. Cụ có 1 đứa con trai duy
nhất nhưng đã bị tai nạn khi đi biển và mất sớm, để lại cho cụ đứa cháu hiện giờ đang học
lớp 9.
Gìa cả sức yếu nhưng hằng ngày bà vẫn gánh cá, xin cá cộng với bà con thương tình giúp đỡ
cho cụ, cụ cũng kiếm được ít tiền để trang trải cuộc sống và nuôi cháu ăn học. Đến bây giờ,
cụ nuôi cháu ngày nào được ngày đó, đến khi không còn khả năng làm được gì thì đứa cháu
sẽ nghĩ học đi biển kiếm tiền tự nuôi lấy bản thân.
Không may cho anh, ngày 27 tháng 3 năm 2016, trên đường làm rẫy thuê về, gặp tai
nạn giao thong, vợ Nguyễn Thị Tuyết chết ngay tại chỗ, con gái nhỏ chở theo văng xa
gần chục mét nhưng không bị thương nặng, còn anh thì bị gãy nát 2 xương đùi và 1
xương ống khuyển.

NGƯƠI BẢO TRỢ

GHI CHÚ

Ong Tang Su Ha

Đã mất đầu mùa
dịch

Ong Tang Su Ha

mất ngày
01/10/2019, phúng
điếu số tiền 4 tháng
còn lại,

chi Tan Huong
Đã chết và chuyển
qua cho Bà Đặng
Thị Thường, đã cập
nhập hồ sơ.

Đã thoát nghèo .

Cô Huệ

bác (mẹ của An
Trần)

đã mất vào cuối
tháng 10 năm
2019, đã phúng
điếu số tiền 3 tháng
còn lại

Chi Thuyen

Có người dưỡng
nuôi và đảm bảo
kinh tế.

NGƯƠI BẢO
TRỢ

GHI CHÚ

ob Tam Huy

Thoát nghèo

Hai Bac Tran

Thoát nghèo

STT

HỌ VÀ TÊN

1 Nguyễn Thị Quýt

2

3

LƯƠNG VĂN
LONG

NGUYỄN THỊ
TRÁNG

4 VÕ NỒNG

NĂM SINH

ĐỊA CHỈ

Thôn Phú Cường, xã Lộc
59 Thủy, huyện Phú Lộc,
tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thôn Hòa Thọ, xã Hành
41 Phước, huyện Nghĩa
Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

HOÀN CẢNH (Tóm lược chi tiết của mổi gia đình)

NGƯƠI BẢO TRỢ

ĐÃ ĐƯA

THÁNG ĐẦU THÁNG CUỐI

GHI CHÚ

Hoàn Cảnh: Nhà rất nghèo, đau ốm quanh năm, không có chồng, nuôi con trai học lớp 11.
Trong dịp cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn Bão số 11 tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày
17 tháng 10, 2013 bà tới tìm chúng tôi. Thấy hoàn cảnh rất tội nghiệp đã tìm đến chúng tôi
và cầu xin được giup đỡ. Bà không có chồng chỉ có một người con trai duy nhất đang học
lớp 11. Cơ thể bà Quýt rất tiều tụy, đôi bàn tay và bàn chân nổi lên nhiều u, nầng và biến
dạng của dị tật bẩm sinh. Bà đang mang trong mình căn bệnh xương khớp kinh niên, có lẻ là
do nguyên nhân ăn uống thiếu thốn và tuổi tác. Có khi bà phải nằm liệt giường hàng tháng,
nhưng khi tĩnh dậy đi lại được là bà xin làm công việc giữ nhà cho người khác để kiếm bửa
ăn qua ngày. Hiện tại: đang bị bệnh xương khớp đi lại khó khăn, nhưng phải đi làm thuê để
kiếm sống và lo cho con ăn học.

chi Huynh Trinh

Con Trai bà Quýt
nay
đã ra trường và
đã có
việc làm ổn định.

Hoàn cảnh gia đình: Anh Lương Văn Long làm nghề thợ hồ vào Sài Gòn làm nghề và
không may bị điện giật trên tầng nhà cao và đã bị chấn thương cột sống cổ. Tại bệnh viện
Chợ Rẫy, sau khi vợ anh nghe bác sĩ cho biết bệnh của anh không thể phục hồi được và sẽ
sống như người thực vật nên chị vợ đã dẫn con bỏ trốn khỏi bệnh viện và đi mất tích một
cách nhẫn tâm. . Gánh nặng lại trút lên người chị ruột độc thân của anh là Lương Thị Dung
54 tuổi nghèo rớt mồng tơi nuôi nấng chăm sóc anh. (Xin xem bài tường trình của anh
Hùynh Hữu)

chi Hoa Tran

Ông Long mất
tháng 10
năm 2017. Bà
Lương
Thị Dung cũng đi
xa
làm ăn, bà
chuyển lời
cảm ơn QTTTT
và
người
bảo trợ
Bà Nguyễn
Thị

Thôn Hòa Vinh, xã Hành
79 Phước, huyện Nghĩa
Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Hoàn cảnh gia đình: Bà Nguyễn Thị Tráng bị bệnh mất trí, sống nhờ người em tên
Nguyễn Thị Hạnh 73 tuổi. Bà Hạnh ở vậy nuôi chị, sống bằng nghề làm thuê, không
ruộng đất canh tác, nhà nghèo cha mẹ mất sớm, hai chị em nương náu đến giờ.
Lúc còn sức khỏe bà Hạnh có nhiều người nhờ việc làm công kiếm tiền nuôi chị,
nay bà bị bệnh không làm nỗi nên cũng không ai nhờ nữa thật là đến lúc cùng cực.
Mỗi tháng 360.000đ tiền trợ cấp xã hội ít ỏi không đủ cho hai chị em sinh sống. (Xin
xem bài tường thuật của anh Huỳnh Hữu)

anh Trinh Quoc
Nam

: Thôn Phước Thiện, xã
79 Bình Hải, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Hoàn cảnh gia đình: Vợ ông Võ Nồng là bà: NGUYỄN THỊ TRỌNG: sinh năm 1938.
Hoàn cảnh hai vợ chồng già không con cái, sống không ai để nương tựa. Tiền bạc thì cũng
không có nên cuộc sống hai cụ rất khó khăn, bửa cháo bữa rau qua ngày, ông bà được trợ
cấp hàng tháng với số tiền già ít ỏi và nhờ sự đùm bọc chia sẻ giúp đỡ của bà con lối xóm để
tạm sống qua ngày. Cụ kể rằng nếu đau nặng thì cụ sẽ chờ chết chứ không có tiền đi chữa
bệnh nghe lời cụ kể chúng tôi vô cùng xúc động.

chị Van Nguyen

5 Ngô Thị Thu

Thôn 1, Xã Nghĩa Thuận,
40 Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh
Quảng Ngãi

Hoàn Cảnh: Chị Thu không có chồng, bị bệnh nặng, đi đổi ve chai để nuôi mẹ già và hai
con dại: Mỗi ngày chị Thu đều dắt chiếc xe đạp tròng trành đi khắp lối xóm để mua lại
những chiếc ve chai đã qua sử dụng đem đến các đại lý phế liệu để bán kiếm tiền lời

em Tue Man

6 Nguyễn Thị Đề

Tổ 4, liên khối 2, thị trấn
85 Sông Vệ, huyện Tư
Nghĩa, Tỉnh Q.Ngãi

Hoàn cảnh gia đình: già yếu, đau ốm triền miên; không còn khả năng tự kiếm sống; không
chồng, không con, không nhà cửa. Sống nhờ vào hai gia đình của hai người em, luân phiên
mỗi gia đình một tháng. Hiện tại: Bà đang rất cần sự giúp đỡ của những nhà từ tâ

em Valerie Koh

Tráng
đã mất tháng 8
năm
2017. sau mấy
tháng bà
em cũng không
còn ở
địa phương nữa.
QTTTT không
liên lạc
được bà.
Ông mới vừa mất
tháng 10 năm
2017
2 người Con bà
Thu
giờ đã lớn và đủ
khả
năng làm ăn nuôi
lại
bà.
Bà mới vừa mất
tháng
11 năm 2017

