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thương

Hội Từ Bi Phụng Sự Montréal

Tổng kết



Tổng kết đến thời điểm hiện tại 17,000 khẩu trang đã được hiến tặng đến
những bệnh viện sau:

• Jewish General Hospital

• CHUM

• Shriners Hospitals for Children

• Montreal Chinese hospital

• St. Mary’s Hospital

• Maisonneuve Rosemont Hospital

• Sacré-Coeur Hospital

• Lake Shore Hospital

• Hôpital Santa Cabrini Ospedale

• CSSS Montérégie - Est



- Hốc Môn.
- St-Georges.
- Les Deux Volets.

Và các

viện dưỡng lão:



Ngoài ra, khẩu trang cũng được hiến 
tặng đến:

• Hội Hướng Dương

• The Depot Community Food 
Centre 

• The Open Door

• Maison Du Père

• Chez Doris

• Benedict Labre House

• Dans La Rue



Khẩu trang của nhóm được 
nhiều hội đoàn, bệnh viện mến 
chuộng.



“Le personnel de l'Hôpital et les usagers (patients) sont enchantés 
par la confection de vos masques, tant en qualité qu'en douceur à 
porter.”                                      - Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal



“J'ai eu des réponses positives pour les 
masques. Pour les grandeurs adultes, les 
masques seraient dirigés vers le 
département de chirurgie.

Pour ce qui est des masques pour enfants, 
nous pourrions les remettre à nos patients 
suivis à la clinique pédiatrique.“

-Hôpital Maisonneuve-Rosemont

L'équipe de Santa Cabrini a grandement apprécié 

votre don comme vous pouvez le voir sur les 

photos.

Encore merci de votre générosité.

-Hôpital Santa Cabrini 

“Thank you for reaching out to us and for 
your overwhelming generosity.”

-Lake Shore Hospital



St. Mary’s Hospital



-Jewish General Hospital

“… we have been impressed by the excellent workmanship 
and obvious care that went into their design and 
construction.”       

The staff and their family wear your masks with pride. We can never thank you all enough.



“On behalf of the Board of Governors, our dedicated care team 

and the children we proudly treat, we want to express our 

gratitude to you during this challenging time.”

Chinese Hospital

-Shriners Hospital for children

“Những khẩu trang tình thương nhận được sẽ được 

tặng cho bệnh nhân đến xạ trị và lọc thận.”
-CHUM



“On behalf of everyone at The Depot 
Community Food Centre, I just 
wanted to thank you and 
the Compassionate Service Society for 
the lovely hand-sewn masks that were 
gifted to our team! They are greatly 
appreciated. We have all been using 
them since they were delivered, and 
they have definitely improved our 
sense of security while at work. Plus, 
they are so well-made and 
comfortable which is so important 
when you are wearing a mask all day 
long.”

The Depot Community Food Centre The Open Door



Đến khi khẩu trang tỉnh bang Quebec không còn khan hiếm, tình hình dịch bệnh đã khả quan, thì ở Mỹ (người bạn

láng giềng) dịch bệnh lại tăng cao nên khẩu trang tình thương đã có cơ hội góp một phần nhỏ cho quân đội Mỹ cũng

như cho gia đình của họ.

Anh David Rodriguez đã gởi lời cảm kích Hội Từ Bi Phụng Sự và nói :

“Những khẩu trang thật đẹp và thoải mái, màu đậm sẽ được phân phát đến những người lính, còn khẩu trang có 

nhiều màu sắc sẽ gửi đến gia đình và thân nhân của họ.”



Chương trình “Khẩu trang tình thương” xin dừng lại ở đây và nói lời tạm biệt.



Đây là vài dòng đúc kết chương trình:

Từ những ngày đầu tháng ba đến nay, 
chương trình đã quy tụ sự đóng góp của
tổng cộng 38 anh chị em.



Chị Chi

Bắt đầu bằng những khẩu trang tự cắt may với vật liệu có sẵn trong gia đình, 
chương trình bắt đầu với chị Nhị và chị Chi, đã miệt mài làm việc với sự sáng tạo, 
khởi động phong trào, tạo nên mạng lưới, lan rộng dần đến khắp mọi nơi.

Chị Nhị



Vượt qua được những khó khăn về sự
khan hiếm vật liệu trong mùa dịch
COVID, chương trình luôn ghi nhớ sự
giúp đỡ tận tình của chị Quyên, anh
Dũng, chị Phụng, chị Trinh và nhiều
mạnh thường quân khác nữa đã hết
lòng đóng góp tài chánh, tìm kiếm vải, 
thun để chương trình có đủ phương
tiện hoạt động không ngừng nghỉ.



Chị Phụng và chị Trinh vừa đóng góp công sức, vừa góp phần tìm kiếm vải và thun 
cho chương trình.

Chị PhụngChị Trinh



Và đây là những khuôn mặt thân quen, 
tiêu biểu trong nhóm mà chương trình 
nhận được hình:



Chị Ân
Chị Hoa



Chị Phi Chị Hồng 



Chị Bạch Liên

Chị Mai

Chị Phỉ



Chị Tuyết Anh Chị Hương



Trước khi đến tay người sử dụng, khẩu trang 
tình thương trải qua nhiều giai đoạn, từ giặt ủi 
vải, cắt, may, sấy, ủi thành phẩm, cắt chỉ, đến 
kiểm tra những sơ sót, hoàn thiện sản phẩm.



Khẩu trang tình thương cũng trở thành một sinh hoạt trong gia 
đình, nối kết tình thân khi các thành viên như ông bà-con cháu, 
mẹ-con, vợ-chồng có dịp làm việc chung với nhau.

Chị Quỳnh

Quỳnh Như



Nguyên Hạnh (con của Hương)

Bác Huấn (Má của Thủy)



Khẩu trang tình thương kết nối yêu thương đến khắp mọi nơi, không quên kể đến sự đóng góp không nhỏ của những người 
đi giao hàng

Anh Tùng



Chị Diệu Minh

Anh Nam

Thủy Tề

Chị Phượng



Và đây là lời tâm sự của anh Thọ:

“Vào cuối tháng ba, đầu tháng 4, ở Canada và 
Mỹ nạn khan hiếm khẩu trang trở nên trầm 
trọng, việc cung cấp khẩu trang trở nên cấp 
bách. Các anh chị thiện nguyện viên của hội 
Từ Bi Phụng Sự đã phát động chương trình 
“Khẩu trang tình thương”, mọi người làm việc 
thầm lặng, kiên trì chỉ với ước mong dịch 
bệnh sẽ mau qua.

Lúc này ở tỉnh bang Quebec, tình hình dịch 
bệnh cũng đã đỡ nhiều nên tôi mất job (giao 
hàng) một cách vui vẻ rồi!

Mong dịch bệnh chấm dứt ở mọi nơi để 
không ai cần khẩu trang nữa...”

Anh Thọ



Cuối cùng là hai thành viên của nhóm đã làm việc bền bỉ, lâu dài đến 
khi chương trình nói lời tạm biệt.

Chị Trà Chị Ngọc



Với lòng tri ân, chúng ta ghi nhớ mãi.

Với sự bao dung - Canada quê hương thứ hai 

của những người tỵ nạn Việt Nam - đã mở 

rộng vòng tay chào đón và tận tình giúp đỡ 

người Việt chúng ta về mọi phương diện từ 

khi mới nhập cư cho đến ngày nay, để hầu hết 

đều có một cuộc sống ổn định, tự do, tốt đẹp.



Với chương trình khẩu trang tình thương, hy vọng 

rằng đã thể hiện được phần nào lòng tri ân của 

chúng ta đối với đất nước Canada, một nước tự do, 

tươi đẹp, đầy tình người này, cũng như nói lên lòng 

quan hoài, lòng cảm kích và yêu thương của nhóm

đối với đội ngũ y tế, đã tận lực làm việc ngày đêm, 

hy sinh không kể thân mạng, đối đầu trong

cuộc chiến đấu nguy hiểm với đại dịch COVID.



Khẩu trang tình thương luôn tự hào được đồng

hành cùng các bác, các anh chị đến khắp mọi

nơi sinh hoạt, từ công sở đến các trung tâm mua

sắm, chợ búa, công viên.

Con đường phục vụ trước mắt còn rất dài, 

nhưng khẩu trang không còn khan hiếm nữa, 

chương trình khẩu trang tình thương xin tạm

biệt, hẹn được gặp lại các bác các anh chị trong

những chương trình phụng sự xã hội tiếp theo.

Bằng những phương tiện tích cực, Canada đã
phần nào kiểm soát được dịch bệnh, nhưng
chúng ta, khi thuốc chủng ngừa chưa
được hoàn chỉnh, vẫn phải luôn nhắc nhở nhau
tuân thủ luật lệ của chính phủ hầu ngăn ngừa
sự lây nhiễm .


