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THÔNG BÁO 
Kêu Gọi Cứu Trợ Lũ Lụt Miền Trung Việt Nam – 2020 

 
Kính thưa quý đồng hương, Phật tử: 
 
Như quý vị đã biết đầu tuần tháng 10/2020, miền Trung Việt Nam đã hứng chịu thiên tai bão 
lũ nặng nề khiến cho nước ngập, nhà trôi, người chết. Thật thương tâm! 
 
Với tinh thần “máu chảy ruột mềm”, Tu viện Trúc Lâm tha thiết khuyến thỉnh đại chúng xa 
gần tùy tâm đóng góp vào quỹ “từ thiện” để chia sẻ phần nào với đồng bào nạn lụt tại quê 
nhà. Chương trình cứu trợ bắt đầu thu nhận từ ngày 12 đến 31 tháng 10 năm 2020. 
 
Mọi sự ủng hộ có thể gửi bằng các cách như sau:  
 
1/ Canada và Mỹ có thể gửi cheque: Truc Lam Monastery và gửi về địa chỉ tu viện. 
 
2/ Canada có thể dùng e-transfer: Donations@truclam.ca 
 
2/ Tại Hoa-kỳ có thể ký cheque và deposit vào: 
Bank Of America 
Account holder: Toan Huynh 
account # 325008207988. ABA# 121000358 
 
Hoặc chuyển qua: Zelle: 3109136603 
 
3/ Các Quốc Gia khác xin gửi bằng Pay Pal tại website (trang nhà) www.truclam.ca  
 
Xin ghi lời nhắn: “Cứu Lụt VN” khi chuyển tịnh tài. 
 
Chân thành cảm tạ đại chúng đã tùy hỷ và phát tâm trợ duyên trong Phật sự này. Xin đại 
chúng hoan hỷ lưu tâm, ngoài Thư Thông Báo chính thức này, Tu viện không nhắn tin riêng 
(Private text) cho vị nào qua Facebook, Zalo hay Điện thoại. 
Chúc nguyện đại chúng thân tâm an lạc, hạnh nguyện viên dung. Mọi chi tiết cần biết thêm 
xin vui lòng liên lạc Tu viện Trúc Lâm qua điện thoại hoặc email ghi trên.  
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