
1/ Em Phạm Ngọc Trâm Anh, sinh năm 2007, cư ngụ tại 600/12/14 Kinh Dương Vương, Phường 

An Lạc, Quận Bình Tân. Em mồ côi cha mẹ, và bị chậm phát triển. Hiện tại em sống cùng với 

bà và bà đang làm hàng gia công. Nhóm 21NYT (21Ngày Yêu Thương) xin được đại diện Tổ 

chức MTNCĐ (Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời) Canada đến trao cho em 1.000.000 VNĐ. 

 

2&3- 2/ Em Nguyễn Ngọc Phương Linh, sinh năm 2005 và em 3/ Nguyễn Công Thành, sinh 

năm 2007. Hai em này là chị em, cư ngụ tại 39/35 Phú Thọ, Phường 1, Quận 11. Hai em mồ côi 

cha vì COVID-19. Khi còn sống ba 2 em là nguồn thu nhập chính trong gia đình. Hiện tại 2 em 

sống cùng mẹ, mẹ em lúc trước ở nhà nội trợ, nay mẹ em giúp việc nhà người để kiếm tiền. 

Nhà em ở gồm nhiều hộ gia đình sống chung. Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn. Nhóm 

21NYT xin được đại diện Tổ chức MTNCĐ Canada đến thăm và trao cho 2 em số tiền 

2.000.000VNĐ đóng học phí. 

4/ Em Lê Hoàng Phong, sinh năm 2012 c ư ngụ tại 109 đường 702 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 

11. Em mồ côi ba, đang sống cùng với mẹ và gia đình bà nội. Mẹ em là công nhân, thời điểm 

này đang tạm nghỉ việc do ảnh hưởng dịch bệnh. Bà nội em thì phụ bưng hủ tiếu trước nhà. 

Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn. Nhóm 21NYT đại diện Tổ Chức MTNCĐ Canada đến 

thăm và trao cho em 1.000.000 VNĐ, giúp em có tiền đóng học phí. 

5&6- 5/Em Tăng Vòng Kỳ Hào, sinh năm 2008. 6/Em Tăng Vòng Gia Hân, sinh năm 2011. Hai 

em cư ngụ tại 102/9/2B đường Bình Thới, Phường 14. Ba em bỏ rơi em từ nhỏ. Vào lúc dịch mẹ 

em tham gia tình nguyện viên trong công tác phòng chống dịch. Mẹ em bị nhiễm COVID-19 

chết. Bà ngoại em cũng bị nhiễm COVID chết. Khi mẹ và bà em chết các em không được 

nhìn mặt, nên cứ khóc đòi gặp mẹ. Hàng xóm xung quanh đều không cầm được nước mắt. 

Hiện tại em sống cùng ông ngoại. Ông ngoại em làm bảo vệ. Khi con đến nhà em thì em 

đang đi học. Con đợi em hơn 30 phút. Thời gian đó con có hỏi thăm hàng xóm xung quanh 

nhà em. Mọi người đều nói em rất tội nghiệp, giờ còn mỗi mình ông, mà ông ngoại em lớn tuổi 

lo cái ăn, cái mặc thôi đã khó khăn đối với ông rồi huống chi phải lo cho em học. Con đợi em 

lâu quá con quyết định đến trường học thăm và trao cho 2 em 2.000.000 VNĐ. Khi được biết 

có MTQ (mạnh thường quân) cho tiền đóng học phí, hai anh em vui lắm cô ạ. Con thấy 

thương và lo cho 2 em ấy. Không biết rồi tương lai em sẽ thế nào, khi 2 em còn nhỏ mà thiếu 

tình thương yêu, ông thì lớn tuổi. Con thật sư lo lắng cho em. 

7 & 8- 7/ Em Trần Ngọc Nguyệt Quế, sinh năm 2008. 8/Em Trần Ngọc Bách, sinh năm 2009. Hai 

em cư ngụ tại 79/30/2F Âu Cơ, Phường 14. Hai em là chị em. Do hai em chứng kiến cảnh ba 

em mất tại nhà do nhiễm COVID mà không cho em tới vì sợ lây nhiễm, từ đó em bị sốc tâm lý 

không tiếp xúc với ai. Ai hỏi gì em cũng im lặng nhìn ngơ ngác. Mẹ em làm công nhân, mới đi 

làm trở lại. Nhà em ở là chung với nhiều hộ gia đình. Hoàn cảnh em rất khó khăn. Khi con đến 

2 em sợ tiếp xúc người lạ, con phải giải thích từ bên ngoài rất lâu thì em mới hiểu, mới dám ra 

ngoài để nhận tiền đó cô. Nhóm 21NYT chúng con xin được đại diện Tổ chức MTNCĐ 

Canada đến thăm và trao cho em 2.000.000 VNĐ. 

9/ Em Lâm Đức Thành, sinh ngày 10 tháng 04 năm 2005, cư ngụ tại 53/27 Lý Thường Kiệt 

Phường 7. Em mồ côi cha, hiện em sống cùng mẹ. Hai mẹ con em không có nhà, từ lúc ba 

em mất hai mẹ con được bà nội cho về nhà ở chung. Em là người Hoa, nhà bà nội em có 

nhiều gia đình ở chung. Mẹ em làm nghề buôn bán. Hiện tại do ảnh hưởng dịch bệnh nên 

buôn bán rất ế, không đủ để ăn uống hằng ngày. Nhóm 21NYT chúng con xin được đại diện 

Tổ chức MTNCĐ Canada đến thăm và trao cho em 1.000.000VNĐ. để em đóng học phí. 



10/ Em Danh Văn Nghĩa, sinh năm 2012. Em cư ngụ tại 010 Lô D Chung cư Lý Thường Kiệt, 

phường 7. Em mồ côi cha. hiện đang sống cùng mẹ. Mẹ em bán vé số dạo. Hoàn cảnh gia 

đình em rất khó khăn. Nhà em thuộc diện hộ nghèo. Nhóm 21NYT chúng con xin được đại 

diện Tổ chức MTNCĐ Canada đến thăm và trao cho em 1.000.000 VNĐ. 

11/ Em Trần Ngọc Trân, sinh năm 2015, cư ngụ tại 679/7 Vĩnh Viễn, Phường 7. Em mồ côi cha. 

Hiện tại em sống với mẹ. Mẹ em bị khuyết tật nhưng vẫn đi bán vé số và lượm ve chai về bán 

để lo cho em. Hoàn cảnh mẹ con em rất khó khăn. Nhóm 21NYT chúng con xin được đại diện 

Tổ chức MTNCĐ Cannada đến thăm và trao cho em 1.000.000 VNĐ. Khi nhóm chúng còn 

đến mẹ em đi bán vé số không có nhà. 

12/ Em Trần Gia Bảo, sinh năm 2011. Em cư ngụ tại 62/32A Lê Đại Hành, Phường 7 Hiện tại em 

đang sống cùng ba, ba em làm thợ điện. Bản thân em bị khuyết tật thần kinh, em bị tâm thần 

nặng. Cô ơi khi con đến em đang ngủ. Vì em bị bệnh nên con không dám đánh thức em 

dậy, con đành kẹp tiền vào tay em để chụp hình. Mong các cô chú thông cảm cho con 

nhé. Nhóm 21NYT chúng con xin được đại diện Tổ chức MTNCĐ Cannada đến thăm và trao 

cho em 1.000.000VNĐ. 

13/ Em Lưu Huỳnh Thanh Thiên, sinh năm 2017, cư ngụ tại 185/14 Lý Thường Kiệt, Phường 7. Em 

đang sống cùng với mẹ. Mẹ em làm nghề buôn bán. Bản thân em bị khuyết tật thần kinh, tâm 

thần đặc biệt nặng. Em chỉ nằm 1 chỗ, không ngồi hay đi lại được. Nhóm 21NYT chúng con xin 

được đại diện Tổ chức MTNCĐ Cannada đến thăm và trao cho em 1.000.000VNĐ. 

14/ Em Phạm Ngọc Minh Trang, sinh năm 2015, cư ngụ tại 96/22 Lý Nam Đế, Phường 7. Em 

đang sống cùng mẹ. Mẹ em làm nghề buôn bán. Bản thân em bị bệnh hiểm nghèo (ung thư 

máu) em mới bị bệnh. Mẹ em sợ ảnh hưởng đến tâm lý em nên không cho em biết. Nhà em 

thuộc diện hộ nghèo. Hoàn cảnh mẹ còn em rất khó khăn. Nhóm 21NYT chúng con xin được 

đại diện Tổ chức MTNCĐ Canada đến thăm và trao cho em 1.000.000VNĐ. 

15/ Em Đoàn Ngọc Sang, sinh năm 2008, cư ngụ tại 39/22 Lý Thường Kiệt, Phường 7. Em đang 

sống cùng với mẹ, mẹ em làm nghề làm móng dạo. Nhà em ở có 4 hộ gia đình ở chung. Nhà 

em thuộc diện hộ nghèo. Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn. Nhóm 21NYT chúng con xin 

được đại diện Tổ chức MTNCĐ Canada đến thăm và trao cho em 1.000.000VNĐ.  

16/ Em Nguyễn Hồng Phát, sinh năm 2007, cư ngụ tại 39/36 Lý Thường Kiệt, Phường 7. Em 

đang sống cùng mẹ. Mẹ em bị bệnh cột sống. Mẹ em làm nghề phụ bán cafe. Nhà em thuộc 

diện hộ nghèo. Nhóm 21NYT chúng con xin được đại diện Tổ chức MTNCĐ Canada đến thăm 

và trao cho em 1.000.000 VNĐ 

17/ Em Phạm Hà Anh Tuấn, sinh năm 2018, cư ngụ tại 241/ 7 đường Tân Phước, Phường 7. Mẹ 

em mất do bị nhiễm COVID khi đang sinh em bé. Hiện tại em sống cùng ba và bà. Ba em làm 

nghề bán dép. Nhóm 21NYT chúng con xin được đại diện Tổ chức MTNCĐ Canada đến thăm 

và trao cho em 1.000.000 VNĐ. 

18 & 19- 18/ Em Võ Văn Toàn, sinh năm 2016. 19/ Em Võ Văn Nam, sinh năm 2018. Hai em này 

là anh em, cư ngụ tại 556/9 Hoà Hảo, Phường 7. Em mồ côi cha mẹ. Hiện tại em sống với ông 

bà. Ông bà em làm nghề buôn bán lạc xoong. Người trong hình là ông bà của em. Nhóm 

21NYT chúng con xin được đại diện Tổ chức MTNCĐ Canada đến thăm và trao cho em 

2.000.000 VNĐ. 



20/ Em Phạm Quỳnh Trúc Lam, sinh năm 2015, cư ngụ tại 39/1G Lý Thường Kiệt, Phường 7. Em 

mồ côi ba mẹ. Hiện tại em sống với bà cô. Bà cô em làm nghề giúp việc nhà. Hoàn cảnh gia 

đình em rất khó khăn. Nhóm 21NYT chúng con xin được đại diện Tổ chức MTNCĐ Canada 

đến thăm và trao cho em 1.000.000 VNĐ. 

21/ Em Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 2006, cư ngụ tại 99/121 Lý Nam Đế, Phường 7. Em mồ 

côi cha. Hiện tại em sống cùng mẹ và chị gái. Chị em đang học đại học, mẹ em thì ai kêu gì 

làm đó, nghề nghiệp không ổn định. Trước kia ba em là nguồn thu nhập chính của gia đình. 

Nhà em đang ở là nhà thuê. Nhà em rất khó khăn. Nhóm 21NYT chúng con xin được đại diện 

Tổ chức MTNCĐ Canada đến thăm và trao cho em 1.000.000 VNĐ để em đóng học phí. 

 


