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TÂM THƯ 
KÊU GỌI CỨU TRỢ BÃO LỤT HARVEY 

 
 

Garland – Ngày 1 Tháng 9, 2017 

Kính thưa: 

Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo 
Quý Cơ Sở Thương Mại 
Quý Đồng hương 
 

Thảm cảnh đau lòng do cơn bão Harvey đã tàn phá thành phố Houston trong cuối tuần 
qua, nơi cư ngụ của gần hai trăm ngàn đồng hương Việt Nam. Những hình ảnh mà 
chúng ta được thấy qua Truyền hình, truyền thông, Facebook. Nhìn theo dòng nước lũ 
vô tình mang đi tài sản, của cải mà nhiều năm gây dựng nên trong phút chốc bị tàn 
phá…Chúng ta không thể nào cầm được nước mắt khi nhìn lại người mẹ 41 tuổi hy sinh 
để con mình được sống và nhiều thảm cảnh thương tâm khác. 
 
Trong tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, ban tổ chức gồm hai Cộng 
Đồng Dallas-Hạt Tarrant cùng đa số Hội đoàn, Đoàn thể tại Dallas-Fort Worth đã khần 
cấp thành lập Ủy Ban Cứu Trợ Bão Lụt Harvey ngày 31 tháng 8 năm 2017.  
 
Mọi sự đóng góp của các mạnh thường quân, đồng hương xin gởi về 1 trong 2 địa chỉ 
sau đây: (Payable to: VAC of Dallas hoặc VAC of Tarrant – Memo: Cứu Nạn Bão Lụt Harvey) 
 
Cộng Đồng NVQG Dallas    Cộng Đồng NVQG Hạt Tarrant 
3221 Beltline Rd.     P.O. Box 183821 
Garland, TX 75044     Arlington, TX 76096 
 
Mọi sự đóng góp bằng hiện kim (tiền mặt) xin liên lạc: 
Jason Lý : (214) 862-6221 – Hồ Văn Điền: (817) 313-9122 
 
Những đóng góp bằng chi phiếu hay hiện kim đều được cập nhật trên các phương tiện 
truyền thông, báo chí, phát thanh và truyền hình địa phương. 
 



Ban tổ chức sẽ trao trực tiếp tất cả số tiền nhận được đến Cộng Đồng NVQG Houston & 
VPC cũng như hợp tác chặt chẽ để số tiền được trao đến tận tay nạn nhân. 
 
Ngoài phần đóng góp tài chánh, chúng tôi kêu gọi các anh chị em trẻ có sức khỏe cùng 
đồng hành với chúng tôi đến Houston giúp dọn dẹp tạm thời nhà cửa, giúp điền đơn 
ngân quỹ FEMA cho đồng hương Houston. Xin quý anh chị liên lạc với anh Phan Ngọc 
Thạch, số điện thoại: (214) 704-0399 để ghi danh gia nhập đoàn thiện nguyện. 
 
Xin cùng một tâm nguyện: cứu trợ đồng hương trong cơn nguy nan … 
 
Xin chân thành cảm ơn, 
 
TM Ban Tổ Chức 
 
Jason Lý       Hồ Văn Điền  
Chủ tịch, CĐNVQG DALLAS      Chủ tịch, CĐNVQG HẠT TARRANT  


