HỘI THỂ DỤC DƯỠNG SINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPTDTT TP.HCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Quý nhà hảo tâm
Một mùa Trung thu lại đến - mùa mà mọi trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam đâu đâu cũng
mong chờ: Những chiếc bánh Nướng, bánh Dẻo thơm phức, những mâm cỗ đầy trái cây và những chiếc
đèn lồng kèm bao mơ ước để các em cùng nhau rước trong đêm hội trăng rằm.
Ấy vậy mà đâu đó, ngay tại nơi đây - trong thành phố phồn hoa đô hội bậc nhất nước này vẫn
còn nhiều trẻ thơ không được biết đến mùi vị của Tết Trung thu. Cuộc sống tất bật, khó nhọc của cha
mẹ không đủ để dành cho các em một món quà mà các em xứng đáng được thưởng. Nhiều em không
chỉ nghèo mà còn bị khiếm khuyết về cơ thể và bệnh nan y. Có thể nói, các em là những số phận bất
hạnh chồng bất hạnh.
Với mong muốn đem lại một Trung thu ý nghĩa cho trẻ em nghèo bị khuyết tật và đồng thời là
cầu nối gắn kết những trái tim nhân ái, Hội Thể dục Dưỡng sinh TPHCM, trường Đại học Y khoa Phạm
Ngọc Thạch, trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM trân trọng phát động “Góp bánh Trung thu”
tặng cho trẻ em bị khuyết tật và bệnh nan y được tổ chức trong chương trình “Lễ hội trăng rằm yêu
thương”vào lúc 14h00 ngày 12/9/2018 (Mùng 14 tháng 8 Âm lịch năm Kỷ Hợi) tại trường Đại học Sư
phạm TDTT TP.HCM (Số 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM).
Rất mong nhận được sự quan tâm và sẻ chia của xã hội cũng như tấm lòng vàng của các nhà
hảo tâm để những trẻ em thiếu may mắn được đón một đêm Trung thu ấm áp tình người.

- Mọi sự ủng hộ xin gửi về : Bà Nguyễn Thị Xa – UV BCH Hội TDDS TP.HCM
Điện thoại: 0934023675
Số tài khoản: 245101359 – ngân hàng ACB chi nhánh Quận Tân Phú, TP.HCM

- Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ ngày 20/8/2019 đến 10/9/2019.
“Hãy gõ và cửa sẽ mở”.
Chúng tôi tin vào điều đó và chúng tôi đang gõ cửa với niềm tin rằng
bạn sẽ mở lòng!
Trân trọng./.

