Kính gởi: Hội Bạn người Phong
Lời đầu thư con xin kính gởi lời chào cùng chúc sức khỏe đến toàn thể Ân NHân
Hội Bạn Người Phong.
Con là Đoàn Thị Kim Yến, là con cháu của bệnh nhân Làng Phong Xã Hội Cam
Tân. Con là một trong số các em hoc sinh được Hội giúp đỡ đi học. Con thấy mình thật
may mắn so với các con cháu của bệnh nhân Phong ở nhiều nơi khác. Ngày hôm nay con
có được thành quả như vậy chính là nhờ vào tấm lòng yêu mến và thương yêu của Quý
Ân Nhân đã tận tình giúp đõ. Từ tận đáy lòng, con thầm luôn cảm ơn và cảm phục trước
tấm lòng của Quý Ân Nhân chưa một làn gặp mặt mà vẫn âm thầm giúp đỡ con tận tình.
Trong thời gian qua, nhờ sự giúp đỡ của Hội, con đã cố gắng chăm chỉ hoc tập và
đạt được kết quả là Cử Nhân Cao Đẳng Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn- Nhà Hàng
khoa Tiếng Trung và Cử Nhân Đại Học Biên Dịch Tiếng Anh. Hiện tại thì con đang làm
phiên dịch tiếng Trung Quốc cho một công ty nước ngoài tại Khánh Hòa, công việc cũng
khá ổn định.
Con còn hai người em ruột: một em đang học năm cuối lớp Cử Nhân Việt Nam tại
Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng, và một em đang hoc năm thứ nhất Chuyên Nghành Điều
Dưỡng tại Cao Đẳng Y Tế Khánh Hòa. Những thành quả mà chị em chúng con có được
là nhờ vào tấm lòng yêu thương của Quý Ân Nhân Hội Bạn Người Phong.
Sau hết, con xin gởi lời cám ơn và lời chúc sức khỏe dồi dào đến các Vị Ân Nhân.
Xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn Hồng Ân và sự Bình An xuống trên gia đình quý vị.
Con xin Quý Ân Nhân tiếp tục yêu thương giúp đỡ để các em trong làng phong của con
cũng có được điều kiện học hành và có được công việc ổn định.

Làng phong ngày 23/11/2011
Đoàn Thị Kim Yến
(Sẽ có hinh em này soon.)

