
 

1. Mệ Lê Thị Anh, 72 tuổi, Ngự Bình, Tp huế 

Mệ đi rửa chén thuê cho quán ăn, mỗi ngày được 20.000đ, nhiều khi quán ế thì không có lương hằng ngày. mệ sức 

khỏe yếu, lưng còng nhưng vì miếng cơm nên mệ vẫn phải đi làm. Gia đình Mệ có 6 thành viên: 1 đứa con trai duy 

nhất và gia đình của chú. Chú bị tật 2 chân bẩm sinh, đi lại khó khăn, 2 chân bị teo nhỏ, trục bị vẹo vào trong nên 

đi đứng không bình thường, không làm được các công việc nặng, công việc của chú hằng ngày là cưa sắt, cưa gỗ ( 

không phải là nghề mộc), ai có đồ chi cần chú sửa thì mang tới. Thu nhập bấp bênh từ 20-50.000 vnđ/ ngày. Vợ 

chú làm nội trợ, trước đi phụ rửa chén, chạy bàn trong các quán ăn, nay vì có em bé (5 tháng tuổi) nên gần như cả 

năm không đi làm được, chỉ ở nhà lo cơm nước. Chị lại bị bệnh ở mắt vừa mới mổ, nhưng chỉ còn giữ lại được một 

mắt phải, mắt trái hoàn toàn không thấy. Anh chị có 3 đứa con, đứa lớn nhất chuẩn bị vào lớp 1, đứa thứ hai 3 tuổi: 

bị điếc bẩm sinh nhưng khi lớn gần đây do gọi mà bé không nghe mới phát hiện nên hiện tại bé cũng bị câm gia 

đình không có tiền đem con đi khám nên cũng để liều vậy đó Cô. Con không biết bên Cô có chương trình khám từ 

thiện nào hỗ trợ cho trường hợp em bé được không Cô ? Nếu có tụi con sẽ làm hồ sơ giúp gia đình ạ, chứ nhìn em 

bé ngây ngô, hồn nhiên con thấy thương vô cùng. Em bé nhỏ nhất cũng được khoảng 5 tháng tuổi. Cả gia đình có 

một căn nhà nhìn vào khá là kiên cố, mệ nói hồi xưa bán hết đất ở quê lên mua lại nhà ở thành phố cũng được hơn 

chục năm, nhưng hiện nay nó cũng đã dột ủ nhiều chỗ, trời mưa vẫn phải lấy từ thau, chậu để hứng nước mưa. 

 

 


