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TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ MIỄN PHÍ CHÙA LÁ - GÒ VẤP

(Tổ chức thăm và tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh Bình Thuận)

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý Công ty, các Doanh nghiệp, các Nhà hảo tâm

Cha ông ta có câu “Thương người như thể thương thân, Lá lành đùm lá rách”. Có lẽ câu ca dao
trên đã tồn tại như một đạo lý sống luôn nằm trong cái Tâm của mỗi người dân Việt Nam: đó là
yêu thương, đó là sẻ chia, là đùm bọc nhau cùng vượt qua hoạn nạn, khó khăn trong cuộc sống.

Và lần này, sau chuyến đi khảo sát thực tế tại các tỉnh miền núi, chứng kiến cảnh thiếu thốn,
khó khăn của bản làng, chúng tôi – Ban Quản trị diễn đàn Hoạt động Từ thiện Trung Tâm
Ngoại Ngữ Miễn Phí Chùa Lá lại tiếp tục cuộc hành trình của người lái đò đưa tất cả những tấm
lòng hảo tâm của các Tổ chức, các Cá nhân, các Doanh nghiệp tới bản làng thông qua chức
chương trình từ thiện mang tên: “Thắp sáng bản làng”.

Đồng thời, thông qua chương trình này, chúng tối muốn tập cho giới trẻ hiện nay có tấm lòng
thương người như thể thương thân, biết tình nguyện tham gia làm từ thiện, biết đem tâm mình để
giúp đời.

Để thực hiện chương trình này, chúng tôi kêu gọi các nhà hảo tâm, các Cá nhân, các Doanh
nghiệp, các Tổ chức cùng chung tay chia sẻ giúp đỡ ủng hộ bà con tại Tỉnh Bình Thuận. Thông
qua các hình thức: Tiền và Hiện vật (thuốc tây, gạo, mì, quần áo…).

Thời gian thực hiện chương trình: Từ ngày 08/07/2011 đến 10/07/2011
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Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Ngoại ngữ miễn phí Chùa Lá - Gò Vấp, 12/2E Quang Trung, phường 14, quận Gò
vấp - TP.HCM

Website : http://www.chualagovap.org.vn

Email: chualagovap@yahoo.com

Điện thoại: 0902 427 222 (Thầy Thích Nhuận Tâm)
Trụ trì Chùa Lá
Thích Nhuận Tâm
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