QUÁN HUẾ THƯƠNG / HUE THUONG CANTEEN
Hue Thuong canteen servicing poor students away from home and poor lottery tickets
vendors, poor small vendors on the streets...

Quán Huế Thương phục vụ sinh viên nghèo đi học xa nhà và các ôn mệ bán vé số mua ve
chai …

At the beginning when the restaurant was just opened it served 200 lunch portions which
included 120 portions to take-out by the students and 80 portions eat-in, 80 to 90 dinner
portions. Gradually the quantity increases as people knows more and more about Beloved
Hue restaurant.

Vào những ngày đầu mở tiệm, bình quân bữa trưa phục vụ 200 suất. Bữa cơm trưa phần
lớn các em mua hộp mang về, 200 suất thì mua mang về khoảng 120 suất còn ăn tại quán
80 suất. Buổi chiều từ 80 đến 90 suất. Số lượng phần ăn tăng dần theo thời gian khi mọi
người từ từ biết sự có mặt của quán Huế Thương.

Its location is close to the University of Economy, the University of Foreign Languages, the
Law University, and the Faculty of Physical Education.
Lunch starts from 10:00 - 12:00
Dinner from 16:00 - 18:00

Địa điểm quán gần các trường Đại học Kinh Tế học, đại học Ngoại ngữ, đại học Luật và
khoa Giáo Dục Thể Chất.
Bữa trưa bắt đầu bán từ 10h đến 12h
Buổi chiều bắt đầu từ 4h đến 6h

The staff is mainly comprising of 4 persons:
The chef cooks whose salary is $VN 3,200,000.00/month
The chef aide and 2 helpers, $VN 2,500,000.00/month/person

Hiện quán có 4 nhân viên chính thức:
Bếp chính lương 3.200.000đ/ tháng
1 bếp phó và 2 sơ chế 2.500.000đ/ người / tháng

Three regular volunteers’ students, $VN 500,000.00/month/person
Five volunteer students don't receive wages because they don't work on a regular basis.

3 em sinh viên tình nguyện nhưng thường trực 500.000đ/ tháng
5 em sinh viên thiện nguyện không nhận tiền, vì các em đến không thường xuyên.

One tonne of rice are needed every month, which include 400 kg donated regularly by Ms
Tran Kim Giao, 100 kg donated regularly by Ms Thu, the 500 kg remaining come from
different sources on an irregular basis.
In months when the quantity of rice needed is insufficient, Nun Phuoc Thien will share rice
from Uu Dam Compassionate House, this rice comes from the contributions of the
Buddhist fellows to our youth.

Mỗi tháng dùng hết 1 tấn gạo, trong đó Cô Trần Kim Giao hỗ trợ 4 tạ (thường xuyên) chị
Thu 1 tạ (thường xuyên) Tổng cộng: hỗ trợ thường xuyên 5 tạ một tháng, 5 tạ còn lại
không ổn định. Những tháng quán bị thiếu gạo, thì sư cô Phước Thiện sẽ dùng gạo từ nhà
tình thương Ưu Đàm chia sẻ về giúp quán. Gạo từ Ưu Đàm cũng là do các Phật tử đóng
góp để giúp các thế hệ con cháu của chúng ta.

In charge of Hue Thuong and Uu Dam Compassionate House
Nun Thich Nu Phuoc Thien

Người trách nhiệm quán Huế Thương và nhà tình thương Ưu Đàm
Sư cô Thích Nữ Phước Thiện

Library for Students
Tủ Sách Đạo Đức cho
Sinh Viên

In honour of Buddha's Birthday,
Beloved Hue restaurant received this
year the support of a Buddhist fellow
to offer one day of free meals to the
students and the poor people. 600
portions for lunch and 400 portions for
dinner. There was a cheerful spirit on
that special day celebrating Buddha's
Birthday.
Twenty two persons, representatives
of Huong Vinh Temple for the blind
people, enjoyed their dinner at
Beloved Hue after their trip visiting the
city and the temples during the
celebration of Buddha's Birthday.

Nhằm ngày Phật đản năm nay quán
Huế Thương được một Phật tử tài trợ
nguyên một ngày phục vụ miễn phí cho
sinh viên và người nghèo. Buổi trưa
600 suất, chiều 400 suất, đông vui.
Thật hoan hỷ trong ngày lễ trọng đại,
ngày đản sanh của đức Từ Phụ Thích
Ca Mâu Ni
Đại diện 22 người của đạo tràng khiếm
thị Hương Vinh dùng cơm chiều tại
quán Huế Thương sau khi đi Thành Phố
đón Phật đản và thăm các chùa

