VIETNAMESE INTERFAITH COUNCIL IN THE U.S.A.
HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
2114 W. McFadden Ave, Santa Ana, CA. 92704

California, ngày 31 tháng 1 năm 2020
Kính gởi:
- Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo,
- Các Cộng Đồng, Hội Đoàn, Đoàn Thể và Đảng phái Quốc Gia,
- Các cơ quan Truyền Thông và Báo Chí,
- Cùng toàn thể Đồng Hương.
Kính thưa quý vị,
Từ tháng 9 năm 2019 cho đến nay, thảm hoạ cháy rừng tại Úc đã biến phần lớn tiểu
bang New South Wales và Victoria của Úc thành vùng đất chết, khiến hàng trăm
nghìn người phải di tản, quang cảnh nhiều nơi ở Úc trông không khác gì “Ngày tận
thế”. Trên 19 triệu hecta rừng đã bị thiêu rụi, có thể nói, đây là thảm họa cháy rừng tồi
tệ nhất không chỉ riêng trong lịch sử Úc, mà còn trên cả thế giới. Những vụ hoả hoạn
đã khiến hơn 40 người thiệt mạng và hơn 3,000 ngôi nhà bị phá hủy. Thêm vào đó,
tổn thất lớn nhất là về mặt sinh thái, chỉ riêng tại New South Wales, gần một tỷ sinh
vật bị thiêu chết, số lượng sinh vật bị thiệt hại có thể làm một số lượng lớn loài động
vật chỉ có ở Australia có nguy cơ bị tuyệt chủng. Hiện nay, nạn cháy rừng này vẫn
chưa thể dập tắt.
Để chia sẻ niềm đau của các nạn nhân tại nước Úc và để nói lên phần nào sự biết ơn
đối với chính phủ và người dân Úc đã cưu mang giúp đỡ người Việt tị nạn, Hội Đồng
Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ hợp tác với đài truyền hình SBTN, đứng ra tổ chức
“Ngày Cầu Nguyện và Chia Sẻ Niềm Đau với người dân Úc”, sẽ được tổ chức từ 2:00
giờ trưa đến 7:00 giờ chiều, ngày Chủ Nhật 23 tháng 2 năm 2020, tại đài truyền hình
SBTN. Chương trình gây quỹ sẽ được phát hình trực tiếp trên đài truyền hình SBTN
và các phương tiện truyền thông khác, để quyên góp tài vật giúp đỡ các nạn nhân. Ban
Tổ chức xin kêu gọi các cơ quan truyền thông và báo chí khắp nơi tiếp tay phổ biến
rộng rãi đến đồng hương người Việt và thân hữu khắp mọi nơi, càng nhiều càng tốt.
Chương trình văn nghệ với sự góp mặt của các nghệ sĩ tài danh của Đài SBTN và Ban
Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ cùng với nhiều anh chị em nghệ sĩ khác.
Toàn bộ số tiền nhận được sẽ trao cho một cơ quan từ thiện tại Úc để trực tiếp giúp đỡ
cho các nạn nhân của cuộc hoả hoạn tại Úc. Mọi chi phiếu đóng góp xin đề trả cho

“Bên Em Đang Có Ta” với memo xin ghi: “Chia Sẻ Niềm Đau với Úc Châu”, và xin
gởi về địa chỉ: P.O. Box 127, Garden Grove Blvd, Garden Grove, CA. 92842.
Kính thưa qúy vị, công việc từ thiện nầy muốn có kết quả mỹ mãn, là rất cần sự tiếp
tay của tất cả đồng hương khắp nơi, các tôn giáo, các đoàn thể, các nhà từ thiện, các
mạnh thường quân, đặc biệt là các cơ quan truyền thông và báo chí giúp phổ biến tin
tức nầy đến các cộng đồng Người Việt khắp nơi trên thế giới. Sự yểm trợ của quý vị
là vô cùng quý báu và cần thiết trong việc hiệp nhất cầu nguyện và giúp đở cho các
nạn nhân của cuộc hoả hoạn tại Úc Châu.
Trân trọng kính chào,
TM. Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ
Nguyễn Thanh Giàu
Chủ Tịch

