
 

 

Ngày 28 tháng 1 năm 2021, 

Ngày ni A Lưới lạnh, mưa phùn khi tạnh khi rơi, ban trị sự Giáo Hội Phật Giáo 

huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lên chương trình tặng 500 phần quà gồm 

chăn và tất tặng cho học sinh trung học và tiểu học trường Hương Lâm huyện A 

Lưới và tặng 349 phần quà cho đồng bào 2 thôn A Đeeng 1 và 2 

Buổi sáng mình phát chăn cho 400 học sinh trường phổ thông Hương Lâm và 

100  học sinh trường mần non Đông Sơn .  Ngoài ra, Thầy còn phát 200 chăn cho 

hộ nghèo.   Tổng cộng phát tất cả là 700 chăn và tất. 

Buổi chiều, tặng quà cho hai thôn A Đeeng #1 gồm 164 hộ dân và thôn A 

Đeeng #2 gồm 185 hộ dân của xã Trung Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên. 

Vì số gia đình cần thức ăn và chăn ấm trong đợt “rét kỷ lục” quá nhiều nên 

chúng ta đã chia ra làm 4 đợt phát quà như sau: 

-         400 chăn cho học sinh trường trung học  

-         100 chăn cho học sinh trường mầm non  

Vậy là qua các học sinh này chúng ta đã gửi đến 500 gia đình chăn đắp mùa 

đông 

Đến trưa, trời bắt đầu mưa lâm râm,  có rất đông đồng bào, núp mưa tầng hầm 

của nhà cộng đồng  bản làng A Đeeng, vẫn kiên nhẫn tập trung đông đủ để 

chờ quý Thầy, quý Sư cô cùng thiện nguyện viên đến thăm và tặng quà. 

-         tặng 349 phần quà,  mỗi phần trị giá 300.000 $vnđ cho  các gia đình cơ 

cực và đông con 

-         tặng 200 chăn đắp, mỗi chăn trị giá 120,000 vnd cho các gia đình nghèo 

Của tuy ít ỏi nhưng tình bao la …. 

Xin tri ân mọi đóng góp bằng hiện vật  hoặc hiện kim, dù ít hay nhiều, từ lòng 

hoan hỷ, từ lời khích lệ của bà con hải ngoại đến với đồng bào nghèo khó, xin 

được đón nhận và biết ơn sâu xa. 

Ty kheo Thích Tín Nhơn 
 

 

 


