
Giúp Bệnh Nhân Phong Cùi tại Việt Nam

Sẽ xổ vào ngày Đại Nhạc Hội, Chúa Nhật 4 tháng 6, 2017

Tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley, California

Vé Số Tình Thương 2017

Lô Độc Đắc: Trúng xe Toyota Camry 2017

Vé ủng hộ 2 dollars

$3000.00
cash

Lô hạng nhất

Lô hạng nhì

$2000.00
cash

$1500.00

$1000.00

cash

cash

Lô hạng ba

Lô hạng tư

1. Kết quả các lô trúng:
· Hội sẽ gọi điện thoại báo tin cho những người trúng số theo số phone và tên ghi trên cùi vé.
· Quý vị có thể vào website của Hội, www.nguoicui.org để xem kết quả các lô trúng
· Hoặc gọi điện thoại (714) 455-9730 - (949) 798-5070, máy trả lời tự động sẽ cho biết các lô trúng.
· Các lô trúng sẽ được thông báo trên các đài truyền hình SBTN, SET, VietFace và Saigon TV.
· Ngoài ra Hội cũng gửi kết quả các lô trúng đến từng địa chỉ của quý vị qua đường bưu điện.

   2.   Lưu ý:
· Vé số được xổ công khai trong ngày Đại Nhạc Hội tại rạp Saigon Performing, Chủa Nhật 4/6/2017
· Xin Quý Vị điền tên, số điện thoại vào mỗi cùi vé và gửi về địa chỉ của Hội trước ngày 4/6/2017
· Những người trúng giải không nhất thiết phải có mặt trong ngày xổ số.

   3.   Địa chỉ liên lạc:
· Hội Bạn Người Cùi - P.O.Box 1408 - Tustin, CA 92781-USA
· Điện thoại liên lạc: Tel. (714) 785-7950 - (714) 732-8162 



Thư ngỏ

Đại diện Hội Bạn Người Cùi trao chìa khóa xe cho 
Anh Chị Tạ Duy Đông, người may mắn trúng 

lô độc đắc năm 2016 

Anh chị Tạ Duy Đông nhân xe Toyota Camry 2016

Bs Mai Khanh trao tiền ăn hàng tháng và quà tết 
cho bênh nhân phong 2017

Trao tận tay tiền ăn và quà tết cho bệnh nhân phong 
trại Tân Mai Biên Hòa 2017

Kính thưa quý Ân Nhân và Đồng Hương,

     Trên đời này không có nỗi đau nào cho bằng nỗi đau của người mắc phải chứng bệnh phong cùi.  
Họ phải gánh chịu cả hai nỗi khổ về thể xác và tâm hồn.

 Nhân dịp mùa chay, mùa bố thí, mùa làm phước. Xin quý vị rộng tay giúp cho những người bất hạnh 
phong cùi qua những tấm vé số tình thương để họ có được một bữa cơm no, một nụ cười hạnh phúc 
trên môi.

Dù xây chín bậc phù đồ
không bằng làm phước cứu cho một người

     Tất nhiên lòng quảng đại của chúng ta, ngày nào đó sẽ được hưởng niềm hạnh phúc của sự cho đi, 
vì người cho thì có phúc hơn người nhân.

     Xin Quý Vị tiếp tay giúp Hội bán vé số cho người thân trong gia đình, bạn bè, sở làm, các hội 
đoàn, nhà thờ và chùa v.v. . .

Một cây làm chẳng nên non
ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Thay mặt các bệnh nhân phong cùi tại Việt Nam, Hội Bạn Người Cùi xin chân thành cám ơn Quý Vị.
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