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Kính thưa quý vị:  
Thông tin điện tử toàn cầu cho biết một trận động đất to lớn với mức chấn động 7.8 
Richter đã xẩy ra ngày Thứ Bảy 25.4.2015 tại vùng Nam Á với tâm địa chấn (epicenter) 
chỉ cách Thủ Đô Kathmandu của Népal vài chục cây số.  

Trận địa chấn khủng khiếp nầy đã gây đổ nát và tàn phá hàng ngàn ngôi nhà cũng như 
rất nhiều kiến trúc cổ xưa mang đậm tính văn hoá của Népal, những kiến trúc đã từng 
được Liên Hiệp Quốc liệt kê trong danh sách Di sản Thế giới (World Heritage). Nhưng 
quan trọng hơn cả, trận địa chấn đã cướp đi hơn 5.000 sinh mạng (cho đến hôm nay, 
28.5.2015, theo National Public Radio, NPR) cùng hàng ngàn người khác bị thương 
tích. Tổn thất nhân mạng được ước tính sẽ lên đến hơn 10.000 vì lực lượng cứu hộ 
vẫn chưa đến được các làng mạc hẻo lánh cũng như các vùng quanh chân núi Everest. 
Những người còn sống sót phải tạm trú trong những căn lều mong manh, thiếu nước, 
thiếu ăn, thiếu phương tiện y tế, thiếu áo quần, mền, chiếu, dưới cơn mưa và trong khí 
trời băng giá. 

Trước hoàn cảnh bi đát của đồng loại và để đóng góp vào nổ lực cứu trợ cho nạn nhân 
thiên tai nầy, Hội Từ thiện Giao Điểm khẩn thiết kêu gọi quý đồng hương và thân hữu, 
trong tinh thần “Cho vui và Cứu khổ”, ủng hộ tịnh tài bằng cách gởi chi phiếu về cho Hội 
tại địa chỉ: [Chi phiếu xin đề “Cứu Trợ Népal”] 
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Chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ số tiền đóng góp của quý vị đến AmeriCares Foundation 
vốn là một tổ chức thiện nguyện của Hoa Kỳ (www.americares.org) chuyên cứu trợ nạn 
nhân của thiên tai như lũ lụt, động đất, bão xoáy, sóng thần ở khắp thế giới… Vốn là 
đối tác của nhau từ 25 năm qua, Hội Từ thiện Giao Điểm và AmeriCares Foundation đã 
cùng hợp tác chặt chẽ trong rất nhiều công tác từ thiện, nhất là ở Việt Nam và Hoa Kỳ. 
AmeriCares đã bắt đầu chương trình cứu trợ cho Nepal với các chuyến bay chuyển tải 
phẩm vật. 
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