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- Nhật Hồng -

Corona Virus Pandemic 
and Nhat Hong’s Service

Dịch Bệnh Corona và 
Hoạt Động Của Nhật Hồng
Kể từ ngày 18/1/2020 cho đến hôm nay ngày 
18/4/2020, Nhật Hồng trở nên im ắng vắng vẻ. Sự tĩnh 
lặng ấy theo thời gian khoác lên mình một ý nghĩa 
khác nhau. Sự thinh lặng của niềm vui Tết. Suốt hai 
tuần cuối của tháng giêng, Nhật Hồng đóng cửa, gửi 

toàn bộ học sinh và nhân 
viên về đoàn tụ gia đình 
trong kì nghỉ Tết nguyên 
đán. Ai ai cũng hoan 
hỉ háo hức được về gia 
đình nghỉ ngơi, vui chơi 
ngày tết. Cánh cổng Nhật 
Hồng khép lại, tạm biệt 
các anh chị em nhân 
viên, tạm biệt các con, 
chúc các con ăn Tết an 
vui.
Sự thinh lặng của niềm hi 
vọng. Rồi sang tháng hai, 
lẽ ra, đầu tháng hai học 
sinh và nhân viên sẽ trở 

lại sinh hoạt, và mọi hoạt 
động học tập giảng dạy sẽ trở lại. Nhưng rồi, “nàng 
virut Corona” đã đến với nhân loại, và khiến cho kế 
hoạch ấy trì hoãn lại. Không dạy học và chăm sóc các 
con, chúng tôi, những nữ tu sẽ làm gì đây? Ngày ngày 

From January 18th, 2020 to today, April 18th, 2020, 
Nhat Hong has become so quiet. The quietness has 
many different meanings in each period.
It is the quietness of Tet’s joy. During the last two 
weeks of January, Nhat Hong closed its service and 
sent home all its staff 
and students so that they 
could unite with their 
families on the occasion 
of Tet. Everyone was 
happy to go home for 
their breaks and fun trav-
eling. Nhat Hong tempo-
rarily closed its gate to 
say goodbye to the staff 
and students and wished 
them all a very cozy and 
happy Tet.
It is the quietness of hope. 
In February, Nhat Hong 
was supposed to re-open 
the services and welcome all staff and children back to 
normal activities. Unfortunately, “Miss Coronavirus” 
came to human beings and delayed the plan. Without 
educating and serving the children, what should the 
sisters do? Besides the spiritual hours, we still worked 
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Corona Virus Pandemic... (Continued from page 1) Dịch Bệnh Corona... (Tiếp theo trang 1)
ngoài những sinh hoạt thiêng liêng, chúng tôi vẫn miệt 
mài làm việc sáng – chiều, tranh thủ “thời gian vàng” 
đánh máy, chuyển dịch và in sách giáo khoa lớp 1 cho 
các con (dự kiến năm học mới, Bộ giáo dục sẽ cho ra 5 
bộ sách giáo khoa lớp 1 mới. Mỗi địa phương tự chọn 
một bộ cho mình). Bên cạnh đó, chúng tôi bắt đầu 
tham khảo những địa chỉ trang web sách nói cho người 
khiếm thị, gửi cho các con những đường truyền này để 
các con có thể tự học và giải trí tại gia đình trong thời 
gian nghỉ phòng chống bệnh dịch. Thỉnh thoảng lại có 

phụ huynh sốt ruột gọi 
điện thoại hoặc nhắn tin 
với nội dung “bao giờ đi 
học trở lại?” 
Sự thinh lặng của cuộc 
Vượt qua. Rồi suốt tháng 
3, dịch bệnh ngày càng 
trở nên nghiêm trọng. 
Những nữ tu chúng tôi 
không ngừng cầu nguyện 
và lao động trong mùa 
Chay. Chúng tôi bắt đầu 
lên kế hoạch hỗ trợ các 
con để các con có thể tự 
học tại nhà. Chúng tôi 
hỗ trợ bằng việc đóng 
những bộ sách giáo khoa 

cùng với dụng cụ học tập đặc biệt (bảng dùi, giấy tập 
viết, bàn toán soroban), và bánh kẹo sữa. Rồi sau đó 
đến nhà thăm hỏi và trao tài liệu học tập cho các con 
sống tại các địa phương như Bình dương, Đồng Nai. 
Sau hơn hai tháng có dịp gặp nhau, dì cháu mừng rỡ 
hân hoan. Có những đứa cao lớn hơn rất nhiều. Đa 
số các con rất mong mỏi để được đi học trở lại. Còn 
những bé ở xa mà chúng tôi không kịp đến thăm hỏi 
động viên trực tiếp, vì một phần gia đình các cháu ở 
các tỉnh quá xa và lệnh giãn cách xã hội của chính phủ 
không cho phép chúng tôi lưu thông ra khỏi thành phố, 
nên chúng tôi đành nhờ mạng xã hội để thăm hỏi, và 
gửi những tài liệu học tập này cho các con qua dịch vụ 
của bưu điện để các con có thể tiếp tục học tập tại nhà.
Sự thinh lặng của những công cuộc loan báo Tin 
Mừng. Những ngày tháng 4 này, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo bắt đầu áp dụng việc dạy và học trực tuyến trên 
truyền hình, qua mạng internet. Chúng tôi đã nỗ lực hỗ 
trợ cho các con – những học sinh học hòa nhập-bằng 

two shifts in the morning and in the afternoon, took 
advantage of “the golden time” to type, transcribe into 
braille the textbooks of the first grade (The Depart-
ment of Education may publish 5 new sets of text-
books for grade one in the coming new school year). 
Moreover, we looked up some website addresses of 
audio books for people with visual impairment, sent 
the links out to our children so that they could self-
study and entertain themselves during the coronavirus 
self-isolation period. Sometimes, a parent eagerly 
rang or texted us asking 
“when the child could go 
back to the center?”
It is the quietness of 
the Passover journey. 
In March, the epidemic 
became pandemic. The 
sisters still prayed and 
worked in the atmo-
sphere of Lent. We be-
gan plans to support our 
children’s self – studying 
from home. We sup-
ported these children by 
wrapping textbooks and 
special learning materi-
als such as styluses and 
slates, braille notebooks, soroban abacus, and candies. 
Then we visited homes and gave these sets of learning 
materials to those children whose homes are in Binh 
Duong and Dong Nai. After two months of separation, 
the sisters and the children met each other with joy. 
Many children became taller and bigger. Most of the 
children wished to come back to school. For the rest 
of children who we could not pay visits because of 
the application of social distance rule where we were 
not allowed to travel out of the city, we had to have 
the post service deliver the learning materials to their 
home. Through social media, we could keep updated 
about their health conditions and encourage them to 
keep themselves busy with their own studies.
It is the quietness of The Good News Preaching. In 
April, The Department of Education authorities began 
online education program by teaching livestream on 
television or on the internet. We did our best to sup-
port the students in this inclusive education program 
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by providing braille textbooks and special learning 
materials. However, it is true that the students do not 
have easy access to this kind of online study. They 
usually find it difficult to follow the lectures when 
they come to schools to learn with sighted peers. Now 
without tutoring and teaching supports, how can they 
learn in such a way! We wish all parents understand 
their difficulties and 
support their child with 
their best. After Easter, 
we work with our eager-
ness to spread out the 
good news of the Risen 
Lord, we are planning a 
support program from 
distance for the group of 
children in pre-school-
ing and early interven-
tion program. It is our 
hope that all children 
are touched with many 
different means at home 
such as providing story 
books both in print and 
braille, behavior articles 
with audio format. 
The sisters of Nhat Hong convent are fine and going 
on with our mission of serving children with visual 
impairment in the silence along with the whole world 
during this pandemic. With these efforts, we are trying 
to fulfill our responsibilities in the society. All together 
let us spread out the love to every corner worldwide. 
Nhật Hồng.

Corona Virus Pandemic... (Continued from page 3) Dịch Bệnh Corona...   (Tiếp theo trang 3)

tài liệu học tập bằng chữ nổi. Tuy nhiên, phương thức 
học tập này chẳng dễ gì cho người khiếm thị tiếp cận 
được. Bình thường, khi đến trường hòa nhập chung 
với người sáng mắt, các con đã khó khăn để hiểu bài, 
vì bài giảng chủ yếu dành cho các bạn học sinh sáng 
mắt, nên các con chỉ nắm bắt được một phần bài học. 
Nay không có các dì và các thầy cô ở bên cạnh, liệu 
các con có học tập được không ! Chúng tôi chỉ mong 

các phụ huynh hỗ trợ 
các con thôi. Sau lễ 
Phục Sinh, chúng tôi 
càng miệt mài lao động 
với niềm háo hức được 
loan báo niềm vui Phục 
sinh, chúng tôi đang lên 
kế hoạch và thực hiện 
việc hỗ trợ cho các con 
ở nhóm lớp mầm non 
và can thiệp sớm. Hi 
vọng rồi đây các con 
và gia đình các con sẽ 
được hỗ trợ bằng những 
hình thức khác tại nhà 
như sách truyện chữ nổi 
cho con và chữ sáng cho 

ba mẹ, sách nói dạy làm người.
Cộng đoàn Nhật Hồng chúng tôi hiện vẫn bình an và 
tiếp tục sống sứ mạng phục vụ các trẻ khiếm thị trong 
thinh lặng đồng lòng với toàn thể thế giới trong đại 
dịch này. Bằng mọi nỗ lực có thể, chúng tôi vẫn cố 
chu toàn bổn phận của mình đối với xã hội. Chúng 
ta cùng nhau lan tỏa yêu thương đến mọi người nhé.  
Nhật Hồng.
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Ánh Sáng Trong Sinh Mệnh
Sinh mệnh của mỗi người là do Thiên Chúa ban, nói 
cách khác đó là sự yêu thương mà Ngài ban tặng cho 
chính bản thân của từng người. Vì thế, được làm người 
là một hạnh phúc tuyệt vời nhất. Như thế, dù con 
người có thế nào đi nữa, có khiếm khuyết phần nào 
đó trên cơ thể thì đó vẫn là một quà tặng. Bởi một lúc 
nào đó trên hành cuộc đời của một con người, Chúa 
sẽ làm sáng lên hạnh phúc mà Ngài đã đặt vào trong 
thân phận con người khi Ngài cho họ được hình thành 
trong dạ mẹ.
Sinh ra ở một bản tại thôn 1, Bảo Lâm, Lâm Đồng 
trong một gia đình có 4 chị em, K Uyên và K Trinh 
là hai chị em sinh đôi, do sinh non, không được can 
thiệp kịp thời nên cả hai em bị bong võng mạc và mù 

hoàn toàn. Gia cảnh 
nhà hai em khá khó 
khăn, phải chạy vay 
từng bữa cơm nhưng 
cũng không đủ ăn, 
nên bữa no bữa 
đói là chuyện bình 
thường. Mặc khác, 
do nhận thức của 
bố mẹ còn hạn chế, 
nên hai em dường 
như bị giấu hoàn 
toàn không cho tiếp 
xúc với thế giới bên 
ngoài. Dù đã 8 tuổi 
nhưng vì suy dinh 

dưỡng lại thiếu thốn mọi thứ, nên hai em không thể 
phát triển một cách toàn diện như những trẻ khác. Về 
các kỹ năng tự phục vụ, hai em chưa biết định hướng 
trong không gian, ngôn ngữ chỉ nói được một vài từ, 
khả năng giao tiếp không có, thực sự đó là điều thật 
đáng tiếc.
Nhưng hôm nay, cuộc sống dường như đã mỉm cười 
với hai em như bình minh của một ngày mới ló rạng. 
Với lòng kiên trì, các sơ đã khiến bố mẹ hai em thay 
đổi suy nghĩ, chấp nhận cho các em có cơ hội tìm lại 
ánh sáng nơi bản thân mình. Sáng lên không phải ở 
đôi mắt thể lý, nhưng hơn thế nữa mở ra một thế giới 
rộng lớn cho hai em. Như bàn tay nối dài của Thiên 
Chúa, các sơ đã giúp hai em nhận biết và cảm nhận ý 
nghĩa thực sự của cuộc sống. 

Light In Life
Each person's life is given by God, in other words, it is 
the love He gives to each person. In this light, being a 
human is the most wonderful happiness. Thus, no mat-
ter how one is, with any defect in the body, that is still 
a gift. For at some time in one’s journey of life, God 
may lighten the happiness He has placed in human 
condition when He formed him in his mother’s womb.
Born in a village of hamlet 1, Bao Lam district, Lam 
Dong province, in a family of 4 sisters, Uyên and 
Trinh are twin sisters. Due to premature birth, and in-
tervention not happening in time, both suffered retinal 
detachment and are completely blind. Their family's 
situation is quite difficult: they have to work hard to 
earn or borrow for each meal but it is not enough to 
eat, so it is normal 
for them to have 
one meal end with 
their feeling full, 
and the other hun-
gry. On the other 
hand, due to the 
limited awareness 
of their parents, 
the two seemed 
to be completely 
hidden from the 
outside world. 
Though 8 years 
of age, because of 
malnutrition and 
lack of everything, the two sisters could not develop 
comprehensively like other children. Regarding self-
service skills, the two did not know how to recognize 
their orientation in space and could speak only a few 
words; they had no ability to communicate with oth-
ers. What a pity it was! 
But today, life seems to smile at the two of them, like 
the dawn of a new day. With perseverance, the Sisters 
made their parents change their minds to allow the two 
children to regain the light in themselves. Regaining 
the light is not in their physical eyes, but in opening 
to a wide world. As God's extended hand, the Sisters 
helped them to recognize and feel the true meaning of 
life.
Truly, how miraculous it is! Different from the time the 

(Continued on page 7) (Xem tiếp trang 7)
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(Continued on page 7) (Xem tiếp trang 7)

Tàn Nhưng Không Phế
Con là Maria Nguyễn Thị Loan. Con sinh ra và lớn lên 
trong một gia đình nông dân bình thường. Khi sanh ra con 
vẫn nhìn thấy bình thường như những trẻ khác, cũng đi học 
nô đùa cùng các bạn. Khi con học lớp 4, con còn làm lớp 
trưởng học rất giỏi. Lúc đó con 8 tuổi, tuổi ham chơi của 
tuổi nhỏ.
Một ngày trời mát như sắp chuyển mưa vào mùa hè. Như 
mọi hôm, con đến sân trường chơi với các bạn nhặt hoa 
phượng đỏ. Không hiểu sao các bạn bảo con nhặt hoa mà 
con cứ nhặt không đúng, lại không được hoa nào cả. Mắt 
con lúc ấy cũng thấy mờ khi nhìn các bạn. Rồi về nhà con 
cứ đi là đụng chỗ nọ chỗ kia, lúc đó bố mẹ con mới đưa vào 
bệnh viện mắt, nhưng Bác sĩ nói là không chữa được vì để 
trễ quá. Gia đình con nghèo nên không đi ngay được phải 

chờ có tiền mới đi 
được,  vì thế mà 
căn bệnh quái ác 
này đã cướp đi đôi 
mắt của con. Con 
tượng trừng như 
cuộc đời mình đã 
bế tắc và sống trong 
cảnh tối tăm đến 
suốt đời.
Nhưng rồi Chúa đã 
thương con, cho 
con được gặp các 
Dì con và gia đình 
con mừng lắm đi 

ngay. Con vào Mái ấm năm 2000 nhờ đó các Dì đã cho con 
có được ánh sáng của cuộc đời, ánh sáng của tình thương 
và niềm tin vào cuộc sống. Từ đó con bớt đi nỗi lo sợ và 
con luôn cố gắng từng bước rèn luyện bản thân. Các Dì đã 
nuôi nấng và dạy dỗ con, cho con có một nơi để học tập 
như bao đứa trẻ bình thường khác. Từng bước khắc phục 
mọi khó khăn của sự khiếm  khuyết thị giác. Năm 2004 con 
học xong trung học cơ sở. Đến năm 2007 con học xong lớp 
mười hai, lúc này con băn khoăn có nên học tiếp không. Để 
có giờ suy nghĩ,  nên con tạm thời về học bấm huyệt thoa 
bóp từ năm 2008-2010 để lấy bằng hành nghề.  Sau khi học 
xong các Dì lại khuyến khích tạo điều kiện cho con học 
Đại học Sư phạm, vì muốn con sau này là một cô giáo giúp 
lại các em khiếm thị. Năm 2015 con học xong Đại học Sư 
phạm. Lúc đó con cảm thấy nghề dạy học của người khiếm 
thị cũng rất là giới hạn, nên con quyết tâm năm 2015 trở lại 
vào nghề bấm huyệt thoa bóp để con có một chỗ làm thật 
ổn định phụ giúp cho gia đình. Còn hơn nữa, giờ đây các 
dì lại còn giúp cho con xây dựng một mái ấm gia đình thật 

Disabled But Not Useless
I am Maria Nguyen Thi Loan. I was born and raised in an 
ordinary and farming family. When I was born, I was able 
to see like other children. I went to school and played with 
my friends. When I was 8 years old, with the joy of young 
age, I studied in grade 4, and was a good class representa-
tive.
One day, when it was as cool as it was going to rain, like 
other days, I went to the school yard to play with my class-
mates; as we often do in summer, we went to pick flowers 
for fun. My friends told me to pick flowers, and I just did 
it, but I could not pick any flower. Then, my sight became 
blurred when I looked at my friends. When I got home, I 
bumped things around. After that my parents took me to the 
eye hospital for treatment. But the doctor said that it was 
incurable. Because my family 
was poor, my parents could 
not send me to the hospital 
for treatment right away; 
they had to wait until they 
had enough money for it. 
So, this evil disease stole my 
eyes. I considered that my 
life was stuck, and I had to 
live in a state of darkness for 
the rest of my life.
But then God loved me. We 
met the Sisters who took 
care of the Shelter and I was 
invited to go to the Shelter. 
My family and I were incredibly happy, and we went there 
soon. I entered the Shelter in 2000, where I was given the 
light of life, the light of love and the belief in life from 
which I have lessened my fear and I always tried to take 
steps to train myself. The Sisters have nurtured me, giving 
me a place to study like any other normal child. Gradu-
ally, I overcome all difficulties of the visual impairment; 
in 2004, I finished junior high school; in 2007, I finished 
grade 12; I wondered whether I should continue to study or 
not. In order to save time to think about this, I temporarily 
studied to give massages in 2008-2010 and got massage li-
cense. After completing the studies, the Sisters encouraged 
me and offered me a good chance to attend the Pedagogical 
University because they wanted me to be a teacher to help 
the blind children. In 2011-2015, I finished the Pedagogical 
University. At that time, I felt that teaching the blind was 
very limited for me, so in 2015, I made decision to return 
to massage therapy, thinking that I could have a stable job 
so that I could support my family. More than what I had 
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Vâng, thật kỳ lạ, khác hẳn với lúc hai em ở buôn làng: 
đói, buồn tủi, lạc lõng, cô đơn không bạn bè, không ai 
quan tâm. Giờ đây, trong sự yêu thương của các sơ, hai em 
đã được sống thực sự tình yêu mà Chúa tiền định nơi hai 
em. Qua những bài học đầu tiên chẳng có gì lớn lao, chỉ 
là những bài học nhân bản như cách chào hỏi, nói cám ơn, 
cách tự phục vụ bản thân như tắm rửa, vệ sinh, ăn uống, tự 
đi lại một mình... Giờ đây, hai em thực sự cảm thấy hạnh 
phúc và thấy mình thật có ích. Hai em tự làm rất nhiều thứ 
mà từ trước đến giờ hầu như hai em phải nhờ đến sự giúp 
đỡ của người khác. Quả thật các em đang rất vui và hạnh 
phúc. Các em đang rất háo hức và vững tin vào tương lai 
phía trước. Bình minh đã lại về trên bản làng, trên mái nhà 
tranh nơi những buổi chiều tà với làn khói mờ bay phảng 
phất.
Tạ ơn Chúa qua bàn tay quý sơ đã thắp lên trong hai em 
ánh sáng của cuộc đời. Thế giới sẽ chẳng trọn niềm vui 
khi ánh sáng chưa tới được với hết những tâm hồn đang 
lạc lõng chờ bình minh như các em. Thật hạnh phúc vì 
con đường phía trước đang mở rộng chào đón hai em qua 
những bàn tay ấm áp đầy tình người. 
Xin Thiên Chúa luôn đồng hành, ban sức mạnh và niềm 
hạnh phúc xuống trên Cha Giám Đốc cùng những tấm lòng 
vị tha đã chung tay mở đường cho hai em có một tương lai 
tốt hơn. Xin tri ân và cảm tạ những tấm lòng bao la rộng 
lớn nơi Cha và của mọi người. Xin tiếp tục nâng đỡ để các 
em vững tin vào cuộc sống hơn.

two children were in their village: hungry, sad, lonely, with-
out friends, without care. Now, in the love of the Sisters, 
the two children have been truly experiencing the love that 
God has placed on them. Through the first lessons which 
were not marvelous at all, just lessons on humanity such 
as how to say hello, thank you, how to serve oneself, like 
bathing, hygiene, eating, walking around by oneself... now, 
the two really feel happy and find themselves useful. They 
have done so many things that before they had to rely on 
the help of others. They feel so joyful and happy. They are 
extremely excited and passionately believe in their future. 
Dawn has been back in the village, on the thatched roof 
where in the sunset, the faint smoke still drifted.
Thanks be to God for the precious hand that lights up in 
the two children the light of life. The world will not be full 
of joy when the light has not reached all the souls who are 
lonely waiting for dawn like them. How happy it is, for the 
way ahead is open to welcome the two children through the 
warm hands with full of love.
May God always accompany, grant strength and happiness 
to Father Director and the altruistic hearts that join hands to 
open and pave the road for the two of them to have a better 
future. Many thanks to you Father and Benefactors. Please 
continue to support them so that they might believe more in 
life.

Light In Life (Continued from page 5) Ánh Sáng trong Sinh Mệnh (Tiếp theo trang 5)

hạnh phúc. Con lập gia đình năm 2019 với anh Hồ Quốc 
Cường. Ngoài vòng tay yêu thương của các Dì, chúng con 
lại còn nhận được những vòng tay nhân ái  đặc biệt của Cha 
Giám Đốc Hội BVCF và những ân nhân từ xa đã gửi đến 
cho chúng con biết bao tình thương cùng với vật chất để 
giúp chúng con có được như ngày hôm nay.
Hai mươi năm đong đầy yêu thương để hôm nay tạo nên 
một mái ấm gia đình nhỏ của chúng con vô cùng hạnh 
phúc. Những công ơn ấy thật to lớn biết bao; con không sao 
đền đáp được. Con chỉ xin cố gắng sống thật tốt để không 
phụ lòng những gì mà các Dì, Cha và các ân nhân đã giúp 
đỡ con trong suốt hai mươi năm qua; và cũng là cái mốc mà 
Hội Trẻ khiếm Thị Việt Nam đã thương giúp đỡ chúng con 
để các Dì có nhà cho chúng con ở, có phương tiện nuôi dạy 
chúng con được nên người có ích cho Xã hội. Chúng con 
tàn nhưng không phế. Con cũng cầu xin Thiên Chúa tuôn 
đổ muôn hồng ân xuống trên các Dì, Cha Giám Đốc Thuận 
Hoàng và các ân nhân, luôn có thật nhiều sức khỏe để tiếp 
tục đem tình thương đến cho mọi người có hoàn cảnh như 
chúng con.

thought about, the Sisters now even help me to build a 
happy family. I got married in 2019 with Hồ Quốc Cường, 
already one year. Besides the loving arms of the Sisters, 
we also have received the special loving kindness of Father 
Director of BVCF and all the benefactors who have sent us 
so much love and material to help us so that we might be as 
we are today.
Twenty Years was filled with your love so that today we 
can have a small family. We are incredibly happy. Your 
merits are so great, I cannot repay you. I hope that I will 
try my best to live a good life so that I do not betray what 
the Sisters, Father Director and the Benefactors who have 
helped me for the past twenty years. This year is a mile-
stone of the Association of the Blind Vietnamese Children 
Foundation: you have so much loved and helped us so that 
the Sisters could have houses and other means to nurture 
us, helping us to become good people for society: we are 
disabled but not useless. We pray that God grant His bless-
ings to Father Director, Sisters and Benefactors, so that you 
might always have good health to continue to share your 
love to those who are in the situation like us.

Disabled But Not Uneless (Continued from page 6) Tàn Nhưng Không Phế (Tiếp theo trang 6)
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President’s Message
During these months of the COVID-19 
pandemic, as the world has grappled with 
unprecedented challenges, we are endur-
ing abnormal fear, panic, anxiety, and 
hopelessness with towering ramifications 
on human health, financial security, social 
life, and future goals. Most nonprofits are 
struggling with how to help their commu-
nities while also trying to undergo the cri-
sis themselves. Our Foundation has had 
to cancel our already-planned fundraising 
events for its 20th anniversary celebra-
tion this year. All schools and facilities 
of blind children in Vietnam have been 
closed since February. All students have 
been sent to their parents’ homes since 
February.
With the COVID-19 pandemic impacting 
everyday life, together with the Sisters, 
Teachers and volunteers, the Foundation 
will continue to serve our blind children 
as best we can. As we cautiously move 
forward to a more normal way of life, 
on behalf of the Foundation, I want to 
express my heartfelt gratitude for the con-
tinuing financial support of our donors 
and friends during this difficult time.
Maya Angelou was an American poet, 
singer, memoirist, and civil rights activ-
ist who once said, “You may not control 
all the events that happen to you, but you 
can decide not to be reduced by them.” 
These difficult times are giving us the op-
portunity to look inward, reflect on what 
truly matters, and connect with ourselves 
and our loved ones on a deeper level. We 
believe our Mission to bring education 
to our blind children will change their 
lives and equip them with the skills to 
overcome life’s challenges in the future. 
Please know you are making a huge dif-
ference to so many of our blind children. 
We cannot thank you enough for your 
ongoing kindness and generosity. We 
earnestly thank you.
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Tâm Thư Của
Giám Đốc

Trong những tháng bị đại dịch Covid-19 
này, thế giới đang vật lộn với những thách 
đố chưa từng có trong quá khứ, chúng ta bị 
hoang mang, sợ hãi, lo lắng và thất vọng 
trước những khó khăn to lớn về y tế, kinh 
tế, an sinh xã hội, và mục tiêu tương lai. 
Hầu hết các tổ chức vô vị lợi đang phấn 
đấu kịch liệt để hỗ trợ các đối tượng của sứ 
mạng thì chính việc điều hành để duy trì tổ 
chức cũng bị khó khăn. Hội của chúng ta đã 
phải hủy bỏ tất cả những buổi gây quỹ năm 
nay, đánh dấu Hội được thành lập 20 năm. 
Tất cả trường học và mái ấm khiếm thị 
trong sứ mạng của Hội ở Việt Nam đã phải 
đóng cửa từ tháng Hai vừa qua. Từ tháng 
đó mọi học sinh đều phải trở về gia đình.
Đại dịch thế giới Covid-19 đang ảnh hưởng 
trầm trọng đời sống hằng ngày của mọi 
người, tuy nhiên, cùng với các Nữ tu, thầy 
cô và thiện nguyện viên, Hội sẽ làm hết sức 
để tiếp tục hỗ trợ cho các trẻ em khiếm thị. 
Khi chúng ta cẩn trọng tiếp tục tiến tới sinh 
hoạt bình thường hằng ngày, tôi xin được 
nói lên lời biết ơn thẳm sâu từ đáy lòng đến 
với các ân nhân và thân hữu vẫn đang tiếp 
tục hỗ trợ cho Hội trong những lúc cực kỳ 
khó khăn này.
Văn hào Mỹ cũng là danh ca và nhà tranh 
đấu nhân quyền, Maya Angelou, một lần đã 
phát biểu, “Bạn có thể không làm chủ được 
các sự cố đang xảy đến với bạn, nhưng 
bạn có thể quyết định không lùi bước 
vì chúng.” Thời điểm nguy khó này cho 
chúng ta một cơ hội hồi tâm suy nghĩ để 
tìm ra đâu là giá trị thật của đời sống, rồi 
để phát huy mối quan hệ của chúng ta với 
nhau ở một mức độ thâm sâu hơn. Tin vào 
sứ mạng của Hội đem sự giáo dục cho trẻ 
khiếm thị là giúp thay đổi đời sống của các 
em và cung cấp cho các em những kỹ năng 
để chúng có thể vượt thắng những thách đố 
trong tương lai. Sự hỗ trợ của quý vị làm 
thay đổi rất lớn cho đời sống các em. Hội 
không có đủ ngôn từ để cảm ơn quý vị. Hội 
chân thành ghi ơn quý vị.
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Tâm Tình Tri Ân
Con tên là Nguyễn Hoàng Quy, học sinh lớp 4A, 
trường tiểu học Nàng Mau 2. Con năm nay 12 tuổi. 
Con sinh ra và lớn lên trong gia đình có 2 chị em và  
ba mẹ con, con và chị hai con. Trong gia đình con, chỉ 
có con là bị khiếm thị. 
Khi con chào đời, ba mẹ con nhận thấy mắt con không 
được bình thường như bao đứa trẻ khác, nó có màu đỏ, 
ba mẹ con thấy lạ, liền chạy khắp nơi ở miền Tây để 
kiếm tìm bác sĩ thăm khám cho con, nhưng không bác 
sĩ nào biết lý do bệnh tình của con. Ba mẹ con liền đưa 

con lên Sài Gòn để khám ở 
Bệnh viện mắt Điện Biên 
Phủ. Khi khám xong, Bác 
sĩ nói là con bị Glucoma 
cườm nước bẩm sinh từ 
trong bụng mẹ. Bác sĩ nói 
là phải mổ liền thì con mới 
nhìn thấy được. Khi mổ 
xong, con nhìn thấy được 
tới năm con 8 tuổi là năm 
con học lớp 2, rồi ba mẹ 
đưa con đi mổ một lần nữa 
nên con vẫn còn thấy mờ 
mờ. 
Vì lý do chữa trị bệnh, 
con phải nghỉ học hết 2 
năm. Đến năm con 10 tuổi, 
một người thân của con là 
Bác Tư giới thiệu Mái ấm 
khiếm thị Vị Thủy này cho 
gia đình con biết và ba mẹ 
đã cho con vào mái ấm học. 

Lúc lên đường đi tới mái ấm, con thấy rất háo hức. 
Con nghĩ không biết ở trường có mấy thầy cô giáo, 
ở đó có nhiều bạn không? Ngôi trường đó ra sao? 
Lúc tới mái ấm, con cảm thấy ngạc nhiên, vì mái ấm 
rất rộng, có các dì và có rất nhiều bạn chơi với con. 
Con thấy rất vui vì được tiếp xúc trong môi trường có 
nhiều bạn bè như thế.
Khi đến mái ấm, dì phụ trách đã cho ba mẹ con xem 
một tờ giấy viết bằng chữ nổi, đó là chữ con sẽ được 
học trong thời gian ở đây, ba mẹ con rất lo lắng, sợ con 
không học được, nhưng 1 tuần sau, con đã học thuộc 
bảng chữ cái, ba mẹ con mừng lắm vì thấy con học tốt. 
Ở mái ấm, con cảm thấy rất ấm áp, con được nhiều bạn 

Gratitudes
My name is Nguyen Hoang Quy, a student of 4A class 
of Nang Mau 2, Primary School. I am 12 years old. I 
was born and raised in a family consisting of my par-
ents and two sisters. In my family, I am the only child 
who is with visual impairment.
When I was born, my parents realized that my eyes 
were not as normal as those of other children; they 
were red. My parents found them strange and went all 
over the provinces of the region to find a doctor to ex-
amine me. But no doctor knew the cause of my illness. 
My parents took me to Dien Bien 
Phu Eye Hospital in Saigon to have 
a check. After having examined 
me, the doctor said that I had cata-
ract (Glaucoma) since I had been 
in my mother’s womb. The doctor 
also said that I needed a surgery 
immediately so that I would be able 
to see. I received the surgery, and I 
was able to see until I was 8 years 
old, when I was in 2nd grade. Then 
my parents took me to have the 
surgery again, and I was able to see 
things in a blur.
Because of the medical treatment, 
I had to postpone my study for 2 
years. When I was 10 years old, a 
relative of mine, Uncle Tu, intro-
duced the Vi Thuy Blind Shelter to 
my family, and my parents allowed 
me to study there. When I went to 
the shelter, I felt overly excited. I 
wondered if there were many teachers at the school, if 
there were many friends there? What was that school 
like? When I arrived at the shelter, I was surprised, 
because it was exceptionally large, and I had Sisters 
and many friends to play with. I felt incredibly happy 
for being able to interact in such an environment with 
so many friends.
When I arrived at the shelter, the Sister in charge 
showed my parents a piece of paper written in braille, 
which was the form of written letter I would learn 
while I stay here. My parents were so worried that 
I would not be able to learn. But after one week, I 
learned by heart the alphabet, and my parents were 

(Continued on page 12) (Xem tiếp trang 12)
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Tri Ân 
Tình Người

Khi được sinh ra trên thế giới này, con người ai cũng 
muốn mình được lành lặn, được sống hạnh phúc như 
bao người khác. Đặc biệt, nơi những bậc làm cha mẹ, 
ai cũng cầu mong cho những đứa con mình sinh ra 
được mạnh khỏe, bình an. Vậy mà, cuộc đời thật trớ 

trêu, những di chứng của chất 
độc màu da cam vẫn còn kéo 
dài, khiến cho hai anh em con là 
Trần Văn Phi và Trần Phi Yến bị 
mù ngay khi mới chào đời.
Kính Thưa Cha và quí Ân nhân, 
con tên là Trần Phi Yến, xin 
được giới thiệu đôi nét về gia 
đình con. Gia đình con hiện 
đang ở huyện Long Mỹ, tỉnh 
Hậu Giang. Ba mẹ con đi làm 
mướn kiếm ăn hàng ngày, ở 
trong một căn nhà tình thương 
cấp 4 cũng chỉ đủ che mưa che 
nắng cho cái gọi là “nhà” như 
bao người khác.
Cha mẹ sinh được hai đứa con, 
nhưng cả hai đều bị mù. Anh 
Con là Trần Văn Phi, năm nay 
được 17 tuổi. Anh Con sinh ra 
với đôi mắt bị khiếm thị, cùng 
với đôi chân đôi tay yếu ớt, đi 
lại không được. Còn con là Trần 
Phi Yến, năm nay 13 tuổi, đang 
học lớp 4 tại trường Tiểu học 
Nàng Mau, Vị Thủy.  Lúc còn 
nhỏ, ba mẹ con đã thấy đôi mắt 

của hai anh em con rất lạ, nên đã 
chở anh em con đi bác sĩ khám. Bác sĩ nói do bị nhiễm 
chất độc màu da cam, làm ảnh hưởng đến mắt nên anh 
em con không nhìn thấy. Khi được tin như vậy, ba mẹ 
con rất buồn, anh em con cũng rất sợ và lo lắng, không 
biết là sẽ có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ chúng con 
phía trước khi mà đôi mắt chúng con chẳng thấy gì. 
Ba mẹ con đã tìm trường để gửi anh em con vào học, 
nhưng vì ở quê xa xôi hẻo lánh không tìm được nơi 
nào phù hợp với hoàn cảnh của chúng con. May mắn 
thay, Chú con đã giới thiệu cho ba mẹ chúng con Mái 
ấm Khiếm thị Vị Thủy, và ba mẹ con đã gửi chúng con 

Gratitude To 
Your Loving Kindness

When born in this world, everyone wants to be 
healthy, to live a happy life. And all parents also wish 
their children to be healthy and have a peaceful life. 
However, how ironic life is, the consequences of 
Agent Orange are still lasting, making us, two sib-
lings, Tran Van Phi and Tran Phi 
Yen, born blind.
Dear Father and Benefactors, 
my name is Tran Phi Yen. I 
would like to introduce briefly 
about my family. My family is 
currently in Long My district, 
Hau Giang province, in South 
Vietnam. My parents are daily 
hired workers who work to earn 
a living, and with two of us, 
live in a simple house donated 
by some benefactors, which is 
just enough for us to avoid the 
rain and sun, and is the so-called 
“home” like everyone else’s.
My parents have two children, 
but both of us are blind. My 
elder brother, Tran Van Phi, is 
17 years old this year. He was 
born with blind eyes, and dis-
abled legs and arms, unable to 
walk. And I, Tran Phi Yen, am 
13 years old and am in grade 4 
at Nang Mau Primary School, 
Vi Thuy. When I was small, my 
parents saw that the eyes of the 
two of us were very strange, so 
they took both of us to the doctor for examination. The 
doctor said that because of being contaminated with 
Agent Orange which affected the eyes, we could not 
see. Upon hearing such news, our parents were incred-
ibly sad, and we were also very afraid and worried, not 
knowing how many challenges were waiting for us in 
future when our eyes could see nothing? My parents 
had to find some school for two of us, but because it 
was a remote countryside, they could not find a suit-
able place for us. Fortunately, at last, our uncle intro-
duced my parents to Vi Thuy Shelter for the Blind, and 
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đến ở với các Dì trong mái ấm. 
Anh con là học sinh đa tật, khi vào ở trong Mái ấm, 
anh con được các Dì giúp cho các kỹ năng tập luyện 
để có đôi chân khỏe hơn và có thể đi lại được. Anh 
con được học các kỹ năng vận động giúp đôi tay Anh 
con mạnh và khỏe hơn, có thể cầm được các đồ vật, và 
nhất là có thể tự phục vụ bản thân được. Anh con rất 
thích học đàn, chơi trống Cajon; tuy nhiên, với cái đầu 
hay lắc, đôi bàn tay “hay múa lung tung cả ngày” cũng 
là điều ngăn trở cho Anh con trong việc luyện tập; 
nhưng Anh con rất cố gắng trong việc học và tập các 
kỹ năng sống.
Riêng với con, các Dì nói con dễ thương và có giọng 
hát hay đặc chất dân Miền Tây làm cho con rất vui, 
nhưng vì đôi tay con cũng hơi yếu, nên khi vào Mái 
ấm, con cũng cố gắng rất nhiều để có thể học và viết 
được chữ Braille. Con đã nỗ lực hết mình để có thể 
học và mong được đến trường như các bạn bè cùng 
trang lứa. Sự cố gắng của con cũng đã đạt được kết 
quả, con được ra trường sáng để học hoà nhập cùng 
các bạn sáng mắt. Dù con có học trễ hơn so với các 

our parents sent us to live with the Sisters there.
My brother is a multi-disabled student. When he came 
to the shelter, he was helped by the Sisters to practice 
special skills to have stronger legs and be able to walk. 
He has also learned and practiced some other skills 
to make his hands stronger and stronger, able to hold 
things, and especially to be able to support himself. 
My brother likes to play organ and the Cajon drums; 
however, because of his head shaking and his hands 
“dancing all day” it hinders him from practicing them; 
but my brother has tried hard to learn and practice life 
skills.
As for me, the Sisters said that I was cute and had a 
good voice which characterizes pure Mekong delta 
culture. This made me incredibly happy. My hands 
were a bit weak when I came to the shelters, so I had 
to try hard to be able to learn and write Braille. I have 
tried my best to study and look forward to going to 
school like my peers. My efforts have also achieved 
results. I was accepted to study in regular school, 
in which I would learn to integrate with my bright 
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giúp đỡ. Tuy là người không Công giáo, nhưng con đã 
được Quý Dì yêu thương đón nhận, dạy bảo cho con 
những điều hay lẽ phải, cho con được lớn lên làm người 
và con đã trưởng thành hơn rất nhiều. Những lúc con 
không hiểu bài, có các dì dạy cho con từng bước. Ở 
Mái ấm khiếm thị Vị Thủy con cảm thấy rất hạnh phúc, 
một nơi con được tạo điều kiện tối đa để có thể học và 
đến trường như các bạn đồng trang lứa bên ngoài. Đây 
chính là cơ hội giúp con thăng tiến, để con sống tuy tàn 
nhưng không phế.
Cuối thư lời cảm ơn của con gửi đến Cha và các cô chú 
đã giúp đỡ mái ấm của chúng con. Con xin thay mặt các 
bạn ở mái ấm cảm ơn cha và các ân nhân đã giúp đỡ cho 
chúng con có điều kiện ăn học. Con xin hứa với cha và 
các cô chú ân nhân, con sẽ học thật giỏi để Cha và các 
ân nhân, thân nhân cũng như các Dì không buồn lòng. 
Con hứa sẽ ngoan ngoãn vâng lời các Dì vì đó là niềm 
vui chúng con mang lại cho các Dì.
Một lần nữa, con xin kính chúc Cha và quý ân nhân 
được mạnh khỏe. Nguyện xin Chúa gìn giữ Cha và quý 
ân nhân được bình an cũng như ban tràn hồng ân của 
Chúa trên mọi người.

happy to see me doing well. Living in the shelter, I 
feel very warm and I have many friends to help me. 
Although I am not a Catholic, I have been warmly 
welcomed by Sisters, who have taught me good things 
and help me grow up to be a better person. I become 
much more mature. When I do not understand the les-
son, the Sisters teach me carefully, little by little. I feel 
incredibly happy at Vi Thuy Shelter, where I have the 
best conditions to study and go to school like my peers 
outside. This is an opportunity for me develop, so that 
I can live a life with disability but not uselessness.
At the end of my letter of thanks, I would like on be-
half of my friends in the shelter to say our gratitude to 
you, Father Director and all Benefactors, for helping 
us have a good condition in which to live and study. I 
promise, Father, Sisters and Benefactors, I will study 
well so that you will not be upset of me. I promise to 
obey Sisters docilely, making it the gift of joy to offer 
Sisters.
Once again, I wish you Father, Sisters and Benefactors 
a good health. May the Lord keep you in peace and 
grant His graces on all of you.

Gratitudes (Continued from page 10) Tâm Tình Tri Ân (Tiếp theo trang 10)
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bạn cùng tuổi; nhưng không vì thế mà con mặc cảm 
hay tự ti, con vẫn cảm thấy mình hạnh phúc hơn so với 
anh con và đặc biệt hơn là các bạn “đa tật” khác không 
thể đến trường.
Khi được hỏi cảm nghĩ của con khi vào mái ấm cũng 
như có đôi lời chia sẽ với Cha, quý ân nhân hội BVCF 
(Blind Vietnamese Children Foundation), Con xin chia 
sẻ: “Khi vào mái ấm, được sống với nhiều bạn bè cùng 
trang lứa, con thấy rất vui. Nơi đây, chúng con được 
các Dì yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ từng li từng 

tí, giúp chúng con có điều 
kiện sống tốt hơn và sống 
phát triển với khả năng 
của từng người. Thời 
gian con ở đây nhiều hơn 
thời gian con sống cùng 
ba mẹ, do vậy, nơi đây 
như gia đình thứ hai của 
con – nơi mang lại cho 
con những gì cần thiết để 
một người khiếm thị được 
phát triển.
Được sống trong môi 
trường như thế này, nhận 
được tình thương thật lớn 
lao của quý Dì, cha Giám 
đốc Hoàng Văn Thuận 

Hội BVCF, quý ân nhân, là niềm hạnh phúc của chúng 
con. Chúng con xin hết lòng tri ân. Con xin hứa với 
Cha và các ân nhân, con sẽ học thật giỏi,vâng lời thầy 
cô và các dì. 
Đặc biệt hiện giờ có dịch Covid-19 chúng con cũng 
đang rất lo lắng, không biết nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc 
sống sau này của mọi người như thế nào. Chúng con 
chỉ biết cầu nguyện cho Cha, quí Ân nhân và mọi 
người được bình an trong cơn đại dịch này. Ngày nào 
chúng con cũng nghe nói cách ly, mà cách ly là sao 
chúng con không hiểu nỗi?  Cha và quí Ân Nhân có 
sợ không?  Dịch gì thì dịch chúng con chỉ biết im lặng 
lắng nghe, vì không được đến trường nên chúng con 
có thời gian cầu nguyện nhiều hơn.  Chúng con không 
nhìn thấy nhưng nghe cũng sợ lắm. Chúng con cầu 
xin Chúa cho bệnh dịch mau qua, để chúng con có thể 
được tiếp tục đến trường. 
Cuối thư, chúng con xin kính chúc Cha và các ân nhân 
thật nhiều sức khỏe, niềm vui,bình an, và nhiều ơn của 
Chúa.

friends. I study in a lower class compared to my peers, 
but I do not feel guilty or inferior because of that. I 
still feel happier than my brother and more especial 
than other “multi-disabled” friends who cannot go to 
school.
When asked how I felt when I went to the shelter, 
and to say some words to share with Father Director, 
and Benefactors of the Blind Vietnamese Children 
Foundation (BVCF), I would like to say some words: 
“Entering the shelter, living with my peers, I feel very 
happy. Here, we are 
loved by the Sisters 
who take care of and 
teach each of us very 
carefully and help 
us to have a better 
living condition and 
to develop each’s 
abilities. The time 
I have spent here is 
longer than the time 
I have spent with my 
parents. Therefore, 
this is like my second 
family – the place 
that gives me what is 
needed for a blind to 
develop.
Living in an environment like this, receiving great 
love from the Sisters, Father Hoang Van Thuan, the 
Director of BVCF, Benefactors, is our happiness. We 
would like to express our deep gratitude to all of you. 
I promise, Father, Sisters and Benefactors, I will study 
well, and obey my teachers and Sisters.
Especially, now there is Covid-19, we are also very 
worried, not knowing how it affects people's life. We 
can only pray for Father, Benefactors and everyone to 
be peaceful during this pandemic. Every day we hear 
about isolation, but we do not know what isolation is. 
Are you Father and Benefactors afraid? Though how 
terrible the pandemic is, we only listen quietly. Be-
cause we cannot go to school, so we have more time 
to pray. We do not see it, just hear about it, but we are 
very scared. We pray to God to repel the pandemic 
quickly, so that we can continue going to school.
Lastly, we wish you Father and the Benefactors a great 
deal of health, joy, peace, and many divine graces.
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Tâm Tình Của San
Con là Nguyễn Bạch Thiên San, hiện tại con đang 
sống với quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức tại 
Mái ấm Khiếm Thị Nhật Hồng Thị Nghè và con cũng 
đang học lớp 11 tại trung tâm Giáo Dục Thường 
Xuyên Quận Bình Thạnh.
Nhân kỷ niệm 20 năm Cha và quý ân nhân trong hội 
BVCF đã thương đồng hành và giúp đỡ chúng con, 
những người khiếm thị tại Việt Nam, con xin được 
nói lên lòng biết ơn của con đối với Cha và quý ân 
nhân; bên cạnh đó, con cũng xin được chia sẻ với Cha 
và quý ân nhân đôi điều về cuộc sống của con. Thưa 
Cha, con có được như ngày hôm nay là do ơn lành của 
Chúa. Chúa đã yêu thương con qua sự tận tình chăm 
sóc và dạy dỗ của quý Dì, sự nâng đỡ của Cha và quý 
ân nhân. Con hết lòng tạ ơn Chúa, cám ơn quý Dì, 
cám ơn Cha và quý ân nhân trong hội BVCF. 
Cha ơi! Con đã vào ở nhà của các Dì lúc con mới hơn 
3 tuổi. Hồi ấy con ở Mái ấm Khiếm Thị tại Suối Mơ, 
Bảo Lộc. Những năm tháng ở đó, ban đầu con chỉ biết 
ăn, biết ngủ, nhưng một thời gian sau con đã dần thích 
nghi với cuộc sống ở đó. Qua sự chỉ dẫn của quý Dì, 
con đã được làm quen với chữ nổi Braille, quý Dì đã 
dạy con tập viết và tập đọc chữ nổi mỗi ngày. ngoài 
ra, quý Dì còn dạy con học hát, học đàn, học kỹ năng 
sống và học cách cầu nguyện với Chúa nữa Cha ạ. 
Sau thời gian 3 năm ở Suối mơ, con được các dì 
chuyển lên Mái ấm Khiếm Thị Đà lạt để bắt đầu 
chương trình học mới. Ở đây, con được tiếp xúc với 
nhiều Dì và nhiều bạn mới. Trong suốt thời gian học 
tiểu học, hầu hết các năm con đều đạt học sinh giỏi.
Khi con còn ở Đà lạt, con không thể nào quên được 
một kỷ niệm đã khắc sâu vào lòng con. Đó là mùa 
hè 2013, con đã được đặt chân đến nước Mỹ. Con 
đã được đi  nhiều Tiểu Bang và thành phố ở đó như 
Seattle, San Francisco, Los Angeles … Ngoài việc đi 
bán hàng với các Dì, con còn được đi chơi, đi du lịch 
và được học hỏi những điều kỳ diệu, bổ ích như tham 
dự nhiều Thánh Lễ bằng tiếng anh, được học “Kinh 
Lạy Cha” bằng tiếng anh, thậm chí con còn được giao 
tiếp với người bản xứ bằng tiếng anh. Đó là những trải 
nghiệm thật tuyệt vời, Cha ạ. Sau thời gian 2 tháng ở 
Mỹ, con lại về Việt nam để tiếp tục chương trình học. 
Mùa hè 2018, con được về Sài gòn để học Trung Học 
Phổ Thông. Lại một lần nữa con được sống với môi 
trường sống mới, được tiếp xúc với quý dì mới, các 

San’s Feelings
I am Nguyen Bach Thien San, currently living with 
the Sisters of Thu Duc Congregation of Lovers of the 
Holy Cross at Nhat Hong Blind Home in Thi Nghe 
and I am also attending the 11th grade at the Continu-
ing Education Center in Binh Thanh District. 

On the occa-
sion of the 
20th anni-
versary of 
the BVCF, I 
would like to 
express my 
gratitude to 
you and the 
benefactors 
who have 
accompanied 
and assisted 
us, the visu-
ally impaired 
in Vietnam. 
Besides 
that, I would 
also like to 

share with 
you something about my life I have as I am today, 
because of God’s grace. He has loved me through the 
wholehearted care and instruction of the Sisters, your 
support, and all the benefactors. I give my whole heart 
to say thanks to God, to the Sisters, to you and to the 
benefactors of the BVCF.
I entered Sisters’ house when I was more than 3 years 
old. At that time, I was at the Suoi Mo Blind’s Home, 
in Bao Loc City. During those years there, at first, 
I could only eat and sleep, but after that I gradually 
adapted my life to that environment. Through the 
guidance of the Sisters, I have become acquainted with 
the Braille, and the Sisters have taught me to practice 
writing and reading braille every day. In addition, Sis-
ters taught me how to sing, to play the piano, to learn 
life skills and how to pray to God.
After 3 years staying at Suoi Mo, I was transferred to 
Dalat Blind’s Home to start a new school program. 
Here, I have met many sisters and new friends. Dur-
ing elementary school, most of the years, I reach a 
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anh chị và các bạn mới. Ban đầu con có ý định thi 
vào Nhạc viện với chuyên ngành Sáo trúc, nhưng kết 
quả không như mong đợi vì thời gian con học sáo quá 
ngắn. Tuy nhiên con vẫn không từ bỏ ước mơ thi vào 
Nhạc Viện. Mỗi ngày, con vẫn dành thời gian để tự 
luyện Đàn với quyết tâm sau khi học xong lớp 12, con 
sẽ thi vào Nhạc viện. Con ước mơ trở thành một Thầy 
Giáo dạy Nhạc cho các em khiếm thị. Con sẽ cố gắng 
để biến những ước mơ này thành hiện thực. 
Thưa Cha, đó là đôi dòng con chia sẻ về cuộc sống và 
ước mơ của con. Còn rất nhiều điều mà con muốn chia 
sẻ với Cha và quý ân nhân nhưng không thể viết hết ra 
đây vì như thế sẽ quá dài, nên con xin phép được kết 
thư ở đây. Con cám ơn Cha và quý ân nhân đã dành 
thời gian để đọc những dòng tâm tình của con. 
Con xin kính chúc Cha và quý ân luôn được dồi dào 
sức khỏe công việc phát triển tốt và tràn đầy hồng ân 
của Chúa. Chúng con luôn nhớ cầu nguyện mỗi ngày. 
Con chân thành cám ơn Cha và quý vị ân nhân trong 
hội đã thương giúp đỡ những người khiếm thị tại Việt 
Nam nói chung và cách riêng là chúng con, Mái ấm 
– Trung tâm Khiếm Thị Nhật Hồng. Con hy vọng sẽ 
có thật nhiều những “trái tim vàng”, những “tấm lòng 
vàng” tiếp tục đồng hành, nâng đỡ chúng con và giúp 
chúng con có thêm nghị lực vượt khó vươn lên trong 
cuộc sống, để chúng con trở thành những con người 
có ích cho Giáo hội, cho gia đình và cho xã hôi. Một 
lần nữa, con chân thành cám ơn Cha và quý ân nhân. 
Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho Cha và Quý ân 
nhân, cũng như chúc lành cho những dự định và công 
việc bác ái của Cha và quý ân nhân trong hội BVCF.

good student status. When I was in Dalat, I could 
never forget a memory engraved on my heart. It was 
the summer of 2013, when I arrived in the United 
States, I have been to many States and cities there like 
Seattle, San Francisco, Los Angeles ... In addition to 
selling goods with Sisters, I also travelled and learned 
wonderful and useful things such as attending many 
Masses in English, learning "Our Father" in English, 
and even communicating with native speakers in 
English. Those were great experiences to me. After 2 
months in the US, I returned to Vietnam to continue 
my education.
In the summer of 2018, I went back to Saigon to study 
for high school. Once again, I was able to live in a 
new environment, to meet new sisters, siblings and 
friends. Initially, I intended to enter the Conservatory 
with the Major of Bamboo Flute, but the result was 
not as expected because my time to learn the flute was 
too short. However, I still did not give up my dream 
to compete in the Conservatory. Every day, I took 
my time to practice instrument. With determination 
after finishing grade 12, I will take an exam at the 
Conservatory. I dream of becoming a Music Teacher 
for visually impaired children. I will try to make my 
dream become true. It is a sharing of my life and 
dreams. There are many things that I want to share 
with you and benefactors, but I cannot write them all 
here because that would be too long, so I would like to 
conclude my letter here. Thanks Father and benefac-
tors for taking time to read my thoughts.
I wish you, Father and the benefactors a good health, 
success in your service and full of God’s grace. We 
always remember to pray for you every day. I would 
like to thank the Father and the benefactors in the as-
sociation for helping the visually impaired in Vietnam 
in general and for us in particular - the shelter, Nhat 
Hong Blind Center. I hope there will be many "golden 
hearts" that continue to accompany, support and help 
us so that we have more courage to overcome difficul-
ties in life, and we are able to become helpful people 
for the Church, the family and society. 
Once again, I sincerely thank Father and benefactors. 
May the Lord grant necessary things to the Father and 
the benefactors, as well as to bless the Father's plans 
and charitable works and to the benefactors of the 
BVCF.
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