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Kính thưa quý vị Ân Nhân, Mạnh thường quân, Thân hữu, Bạn bè: 

Hội Y Tế Từ Thiện Sakya Care Foundation (www.sakyacare.org), một tổ chức vô vụ lợi 501(c)3, 

được thành lập năm 2012. Xuyên suốt những năm qua, Hội đã liên tiếp tổ chức các trạm y tế lưu 

động tại California và Texas, cũng như những chuyến đi y tế từ thiện tại Việt Nam và Ấn Độ. 

Tháng 12 vừa qua, Hội đã phối hợp với Remote Area Medical (RAM-USA), để tổ chức hai ngày 

Y Tế Lưu Động, khám bệnh miễn phí cho đồng bào Houston và các vùng phụ cận, giúp đỡ 

những gia đình bị ảnh hưởng từ cơn bão Harvey và lụt lội sau đó. 

Năm nay vào tháng 6 & 7, 2018, Hội sẽ lại tổ chức một chuyến đi từ thiện về vùng Đồng Bằng 

sông Cửu Long của Miền Tây Việt Nam, nơi những gia đình nông dân chỉ biết sống bằng nghề 

làm ruộng, trồng lúa gạo từ đời cha ông họ cho tới bây giờ. 

Chương trình Y Tế sẽ bao gồm khám sức khoẻ tổng quát và phát thuốc (Y Dược Khoa); khám 

mắt, đo độ kính và làm kính (Nhãn Khoa); khám, trám, nhổ và chà sạch răng (Nha Khoa) cho 

khoảng chừng 3000 nông dân nghèo trong những thôn xóm hẻo lánh xa xôi, không đầy đủ 

phương tiện y tế từ lâu nay. Hội cũng dự định thăm viếng và phát quà cho Trại trẻ em mồ côi, 

Trại người mù và khuyết tật, và tặng quà cho tất cả bệnh nhân và gia đình họ. Tất cả mọi thứ đều 

Miễn Phí. Thiện nguyện viên của Hội tự trả chí phí suốt hành trình. 

Để chương trình Y Tế Từ Thiện này được thành công tốt đẹp, Hội Sakya xin tha thiết kêu gọi sự 

ủng hộ và lòng hảo tâm của quý ân nhân, mạnh thường quân, gia đình, bạn bè khắp nơi phát tâm 

trợ duyên đóng góp, cùng đồng hành với Sakya trên con đường phụng sự.  

Quý vị có thể dùng những phương tiện dưới đây để ủng hộ: 

- Gởi chi phiếu cho “Sakya Care Foundation” địa chỉ P.O.Box 173, Midway City, CA 92655 

- Gửi trực tiếp vào PayPal qua địa chỉ email donation@sakyacare.org hoặc vào thăm trang nhà 

www.sakyacare.org và ủng hộ bằng Credit hay Debit card. Bấm vào nút Donation. 

Kính chúc quý vị tràn đầy niềm vui, gia đình hạnh phúc, thân tâm thường lạc. 

Thành kính tri ân!  
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