Quy Hòa, ngày 15-8-2011

Hội Bạn Người Phong ở Cali kính mến !
Con tên: Lương Thị Nghiệp, là con của bệnh nhân
phong Quy Hòa, đầu thư con không biết nói gì hơn là
con xin chân thành cám ơn Hội trong suốt thời gian qua
đã giúp đỡ và tạo điều kiện việc học cho con. Tiếp đến
con xin gởi đến Hội Bạn Người Phong lời cầu chúc sức
khỏe, may mắn trong cuộc sống và thành công trong
công việc. Trong những năm qua nhờ có sự quan tâm
của các cô chú trong hội nay con đã ra trường và đạt
được thành tích tốt trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua. Mơ
ước từ bao năm qua của con giờ đã được thực hiện, nhờ
có sự giúp đỡ tận tình của các cô chú trong hội không
những về vật chất mà còn là những lời an ủi động viên
tinh thần vượt qua mặc cảm bệnh tật của cha mẹ, những
lời an ủi này con sẽ không bao giờ quên được, nó là
động lực để con vượt qua những lúc gặp chuyện buồn và
khó khăn trong cuộc sống. Bây giờ con đã thành công
trên con đường học vấn, mặc dù chỉ là tấm bằng trung
cấp nhưng con đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để tiếp tục học lên
cao, nâng cao kiến thức cũng như mở mang tầm nhìn của mình về thế giới rộng lớn. Qua đây con
xin hứa với hội sẽ cố gắng sống tốt với mọi người để giúp ích cho gia đình và xã hội.
Một lần nữa con xin chân thành cám ơn quý ân nhân và các cô chú trong Hội.
Kính thư
Lương Thị Nghiệp

