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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: PHẠM MINH THỊNH

Năm sinh: 1985

Địa chỉ: Thôn Lâm Mộc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Hoàn cảnh gia đình:
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.

Nhằm giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống, cũng như tạo điều kiện cho các cháu có được cuộc sống ổn
định sau này, rất mong Qũy Từ Thiện Từ Tâm quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ để gia đình anh phần nào giảm bớt
những vất vả lo toan.
Gia đình xin chân thành cảm ơn.
Người giới thiệu: Nguyễn Thị Kim Phượng
ĐƯỢC BẢO TRỢ BỞI:____________________________________
THỜI HẠN MỘT NĂM BẮT ĐẦU THÁNG 3- 2020 ĐẾN THÁNG 2- 2021.

