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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: VÕ THỊ MINH ÁNH

Năm sinh: 2005

Địa chỉ: Xóm 9 - Thôn Tình Phú Nam , Xã Hành Minh - Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi.
Hoàn cảnh 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 tại: 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.
Người giới thiệu: Thầy Nguyễn Khắc Vinh
ĐƯỢC BẢO TRỢ BỞI:____________________________________
THỜI HẠN MỘT NĂM BẮT ĐẦU THÁNG 01 – 2020 ĐẾN THÁNG 01- 2021.

