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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: ĐỖ THỊ ANH Năm sinh: 1969
Địa chỉ: Xóm 9 - Thôn Kỳ Tân , xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Hoàn cảnh gia đình: Chị Đỗ Thị Anh chồng chết cách 6 năm, chị 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 nhỏ. Từ ngày chồng mất, gia đình chị hụt hẫn kinh tế, sau đó cha chồng cũng
mất luôn, ở vùng biển không có 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.

Hiện tại: Gia đình chị đang thiếu thốn rất nhiều về mọi mặt, phần cháu Nguyễn Thị Ý bị bệnh động kinh bất
thường, chị rất mong được giúp đỡ cho con chị được đi học, về phần chị đau ốm của chị và mẹ già chị cũng
chẳng quan tâm chỉ mong sao cho hai con có người giúp đỡ.
Người giới thiệu: Chị Nguyễn thị Tân chùa Khánh Long.
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