
Bức tâm thư của Hội làng Vestec, Jesenice 
về phong trào phát động tình yêu thương đồng bào và quê hương đất nước Việt Nam 

 
Những ý tưởng hay, những việc làm tốt của hai gái Diệu luôn luôn được cả làng ngưỡng mộ và noi gương, đồng tâm đóng 
góp xây dựng cộng đồng (Ông Trời có mắt), xây dựng tinh yêu thương đối với quê hương, đất nước của Hội làng chúng ta 
ngày càng được hâm nóng vì mục đích CHO ĐỜI NAY, CHO MUÔN ĐỜI SAU. Tôi Trưởng làng vô cùng trân trọng và nhiệt 
liệt hưởng ứng nội dung tâm thư mà DIỆU THÚY mới gửi cho tôi sau đây: 

NGÔI SAO HY VỌNG DÀNH CHO VIỆT NAM CỦA TRẺ EM 2 LÀNG VESTEC-JESENICE 

Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đang rất nguy kịch, con số ngày càng tăng vọt lên chóng mặt người bị lây nhiễm, người 
chết khá nhiều làm cho chúng ta những người con xa Quê Hương Tổ Quốc cũng quặn thắt tâm can và đau đáu hướng tâm 
mình về nơi Quê Nhà.  

Người Việt Nam tại Séc cũng đã đóng góp về Quê Nhà với số tiền 186 916 korun và đã mua được 50 máy trợ giúp F0 ngay 
từ phút đầu tiên khi bị nhiễm bệnh để không làm gánh nặng cho Y Bác Sỹ khi không được theo dõi và cấp thuốc ngay từ 
đầu thì dễ bị nặng, giờ có máy này thì cứ 10 ngày chúng ta cứu được 50 người, 1 tháng cứu được 150 người bệnh, ai khỏi 
nhanh thì máy này lại được đi cứu người tiếp theo. 

Người Việt Nam tại 2 Làng chúng ta luôn luôn là tiên phong trong mọi việc làm thiện nguyện, cả trong sự đóng góp vừa 
qua chúng ta cùng đồng lòng đồng tâm giúp đỡ Quê Hương, 2 em rất tự hào khi mình được sinh sống tại 2 Làng này.  

Còn thế hệ con trẻ nhà mình có biết Quê Hương ta đang trong cảnh lầm nguy đại dịch covid đang hoành hành không, em 
Thuý muốn thế hệ con trẻ trong làng mình cũng sẽ nối tiếp tâm lành của chúng ta để mai sau giúp đỡ Quê Hương đất 
nước mình bằng cách như sau:  

CHƯƠNG TRÌNH THẮP LÊN NGÔI SAO 🌟 HY VỌNG CHO VIỆT NAM 

Hiện tại vì ảnh hưởng dịch bệnh covid 19, các nơi Việt Nam rất gặp khó khăn về kinh tế, không có lương thực để ăn nuôi 
sống hàng ngày để ở yên 1 chỗ. Vậy em Thuý và Diệu Linh đã nghĩ tới tạo điều kiện cho các Trẻ em trong Làng cùng bỏ 
công sức ra làm, lấy công để ra tiền giúp đỡ cho người Việt Nam đang đói khổ.  

Các cháu trẻ em trong Làng sẽ tự tay gấp ngôi sao nhỏ đó bằng giấy mầu, mỗi 1 túi nhỏ xinh sẽ cho 15 ngôi sao và bán với 
Giá: 100 korun  

100 korun - tương đương với 10 xuất ăn 

Như vậy các cháu sẽ giúp được người Việt Nam đang gặp hoàn cảnh khó khăn không có lương thực rồi, khi đã có thực 
phẩm thì người Dân mới ở nhà để không phải ra ngoài nhiễm bệnh, các cháu đã giúp 1 tay ngăn chặn dịch bệnh, và tạo 
cho các cháu biết làm thiện nguyện dù các cháu không có xu nào, bằng công sức của các cháu cũng tạo lên công việc để có 
thể làm Thiện nguyện được rồi.  

Em mong rằng Bố Mẹ đã đóng góp vào Chương Trình mua máy móc Y Tế cho Bệnh Viện, các con tiếp nối biết làm việc 
Thiện nguyện giúp bữa cơm cho Dân.  

Vậy Làng ta lại một lần nữa không chỉ giúp cho người Séc vượt đại dịch, mà giúp cho CHÍNH QUÊ HƯƠNG CHÚNG TA 
KHÔNG CÔ ĐƠN CHỐNG ĐẠI DỊCH NỮA.  

Anh chị nào có con nhỏ đăng ký gấp NGÔI SAO HY VỌNG thì đăng ký với Em Thuý sẽ gửi giấy mầu tới tận nhà để cho các 
cháu gấp ngôi sao, tiền giấy mầu và túi quà gia đình em Hùng Thuý xin tài trợ hết.  

Anh chị nào có thể bán ngôi sao cùng em Thuý xin hãy đăng ký với em nhé. 

HÃY CÙNG THẮP SÁNG NGÔI SAO HY VỌNG CHO VIỆT NAM 

SỐ ĐT LẤY GIẤY MẦU VÀ TÚI  

HÙNG THUÝ: 773 572 289 

XIN THÔNG BÁO VỚI LÀNG MÌNH  

Khi Bác Trưởng Làng phát động phong trao Trẻ Em thắp sáng NGÔI SAO HY VỌNG đã có tín hiệu rất tích cực từ các Phụ 
Huynh như sau:  

Gd đăng ký Bán:  

Gd Đức Bộ  

Gd Tám Toán  

Gd E Hùng Thuý  

Gd đăng Ký gấp Ngôi Sao Hy Vọng:  

Gd Đức Bộ, Gd Hùng Lệ, Gd Diệu Linh, Gd Huy Phương, Gd Nga Đức, Gd Chương Linh, Gd Phương Diệu, Gd Liên Vĩnh  

Gd Hiền liên. Gd Yến Toản, Gd Liên Hà, Gd Mười Hạng. Gd Thành Thuỷ, Gd Dung Hải, Gd Hải Trang 

 


