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BỮA NO CHO ĐỒNG BÀO KHÓ KHĂN TẠI ĐẮK NÔNG
TRỞ LẠI TRƯỜNG TRONG MÙA COVID-19

MỘT TƯƠNG LAI MỚI CHO A GIỐNG VÀ A PHỔNG
A Giống và A Phổng tại Nhà May Mắn Đắk Nông với mẹ Tim

LỜI NGỎ CỦA TIM

MỤC LỤC

Tim tổ chức sinh nhật cho các con của mình tại Nhà May Mắn Đắk Nông

TIM ALINE REBEAUD / HOÀNG NỮ NGỌC TIM
Nhà sáng lập và Điều hành Tổ chức Nhà May Mắn

Xin chào những người bạn của Nhà May Mắn,
Tim hy vọng các bạn vẫn khỏe và Tim cảm ơn các bạn đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi giúp đỡ trong thời gian khủng
hoảng dịch bệnh cách đây vài tháng. Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa thực sự chuyển biến tốt. Chúng ta sẽ phải học cách
làm quen và sống chung với nó. Về phần mình, Tim đã kẹt lại ở Trung tâm BTXH Nhà May Mắn Đắk Nông gần 7 tháng
nay. Tỉnh Đắk Nông vẫn hạn chế người ra vào địa phương và chúng tôi hiện sống gần như tự cung tự cấp. Tại Sài Gòn,
5 tháng phong tỏa triệt để đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh tế của thành phố. Người nghèo trong thời gian
đó không có cái ăn, không có việc làm. Chính phủ đã quyết định chấm dứt phong tỏa và chấp nhận sống chung với
Covid-19. Từ đó, các ca nhiễm mới tăng nhanh chóng. Nhà May Mắn đã ghi nhận các trường hợp thành viên, nhân viên
nhiễm bệnh. Các biện pháp phòng dịch, xét nghiệm định kỳ vẫn luôn được chúng tôi thực hiện. Nhưng mỗi ngày đều
ghi nhận thêm ca mới. Các bệnh viện thì không còn chỗ, chúng tôi phải cho người nhiễm bệnh cách ly trong các phòng
khách, phòng học và hy vọng sẽ không bị quá tải…
Ngoài việc chăm lo cho những thành viên hưởng lợi trực tiếp, chúng tôi đã tổ chức các đợt viện trợ lương thực cho các
gia đình học sinh nghèo đang theo học tại Nhà May Mắn Sài Gòn và Đắk Nông với hơn 2.000 người nhận giúp đỡ. Họ
được cung cấp các túi thực phẩm thiết yếu mỗi tháng 1 lần, trong vòng 3 tháng. Tổng chi phí cho chương trình hỗ trợ
này là gần 2,5 tỷ đồng. Nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, những người khó khăn nhất cũng đã vượt qua được
thời điểm khó khăn và mong chờ tương lai sẽ khởi sắc hơn. Từ tháng 11, Nhà May Mắn dần hoạt động trở lại nhưng vẫn
còn ở quy mô hạn chế nhằm phòng tránh lây nhiễm. Trong năm nay, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch mở lớp dạy nghề
may tại Đắk Nông nhưng buộc phải hoãn lại vì các học viên không thể đến Trung tâm do tình hình dịch. Kế hoạch đón
khách tham gia du lịch cộng đồng cũng không thể tiến hành do tình hình hiện tại (kể cả du khách Việt Nam). Hiện tại,
chúng tôi đang kiên nhẫn chờ tình hình tốt hơn. Trong thời gian khó khăn đó, Nhà May Mắn vẫn duy trì sản xuất hạt
điều tại Đắk Nông và xuất bán cho thị trường trong và ngoài nước, (hoạt động này mang lại việc làm cho người khuyết tật
tại đây). Ngoài ra, chúng tôi cũng trồng bắp Nữ Hoàng (một loại bắp màu đỏ có thể ăn sống) và bán tốt tại địa phương.
Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục chế biến được các loại nông sản địa phương theo từng mùa như cà phê, hạt tiêu cũng như
làm ra các sản phẩm sấy khô như đu đủ, khoai lang và xoài. Ưu điểm của những sản phẩm này là có thể bảo quản trong
thời gian dài. Nhà May Mắn hy vọng các bạn sẽ là khách hàng tương lai của chúng tôi!
Cuối cùng, Tim xin chúc các bạn tận hưởng những kỳ nghỉ lễ cuối năm và bước sang năm mới với nhiều hy vọng, sức
khỏe và may mắn.
Thân mến.
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Lời ngỏ của Tim
Mục lục
Bữa no cho đồng bào khó khăn tại Đắk Nông
Viện trợ lương thực cho gia đình khó khăn tại Sài Gòn
Trở lại trường trong mùa Covid-19
Hỗ trợ điện thoại và Internet cho các em học sinh khó khăn
Hành trình giữa dịch bệnh
Một tương lai mới cho A Giống và A Phổng
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VIỆN TRỢ LƯƠNG THỰC
BỮA NO CHO ĐỒNG BÀO KHÓ KHĂN TẠI ĐẮK NÔNG
Tuy cũng đang gặp rất nhiều khó khăn do
dịch Covid-19 nhưng Nhà May Mắn vẫn
đang cố gắng chia sẻ với tinh thần “Một
miếng khi đói bằng một gói khi no” đến
cho những hộ gia đình dân tộc thiểu số
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện
Krông Nô, tỉnh Đắk Nông bao gồm các xã:
Quảng Phú, Nam N’Đir, Đăk Nang, Nâm
Nung, Buôn Chóa, Nam Đà, Nam Xuân,
Tân Thành, Đắk Drô, Đắk Mâm, Đắk Sôr
và một số hộ ở huyện Cư Jút, huyện Đăk
Glong và tỉnh Đắk Lắk. Kế hoạch hỗ trợ
của Nhà May Mắn sẽ được chia thành 3 đợt
vào tháng 9, tháng 10 và tháng 11.
Sau khi đã điều nghiên và kêu gọi gây quỹ
từ nhiều nơi, Nhà May Mắn đã tiến hành
tìm kiếm, thu mua thực phẩm để chuyến đi
trợ giúp được kịp thời.

Sau nhiều cố gắng thì bộ phận xã hội Nhà
May Mắn cũng đã tìm mua đủ thực phẩm
để hỗ trợ cho đợt 1, bao gồm: hơn 10 tấn
gạo, 481 kg cá khô, 624 thùng mì ăn liền,
341 thùng sữa, 494 chai dầu ăn, 494 chai
nước mắm, 550 kg đường. Số thực phẩm
này được chính tay của các nhân viên, thành
viên thụ hưởng của Nhà May Mắn tại Đắk
Nông giúp chia thành nhiều phần quà dành
cho 1.051 nhân khẩu trong 210 hộ gia đình
dân tộc thiểu số đang đói khổ vì đại dịch.
Mỗi phần quà có giá trị 500.000 đồng cho
một người/tháng và sẽ duy trì trong 3 tháng.
Chúng tôi đã không thể đi ngay như dự kiến
do các chỉ thị phòng chống dịch nên phải
chờ sự cho phép của địa phương mới được
tiến hành đưa những phần quà hỗ trợ đến
với các hộ gia đình.

Người dân đang chất gạo lên chiếc xe của mình để vận chuyển về nhà
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Sau nhiều ngày chờ đợi, chúng tôi cuối cùng
cũng nhận được công văn cho phép đi phát
quà hỗ trợ.
Nhiều nhân viên đang làm việc tại Trung tâm
Nhà May Mắn rất muốn giúp sức, đi trao quà
hỗ trợ. Nhưng do những yêu cầu hạn chế về số
người tham gia, nên chúng tôi chỉ có 5 người
trong chuyến đi này, họ đến từ các bộ phận
khác nhau, từ bảo vệ cho đến văn phòng.
Chuyến đi bắt đầu từ 6h sáng. Chúng tôi phải
vượt qua nhiều cung đường ngoằn ngoèo và
đường núi đầy đá sỏi, nhiều ổ gà, ổ voi xóc
nảy. Sau hơn 2 tiếng rưỡi di chuyển, chúng tôi
cũng đã đến được với bà con ở thôn Phú Vinh.
Khi chúng tôi đến, đã có rất nhiều bà con
đồng bào dân tộc thiểu số tại đây đứng chờ,
vì đã được thông báo trước nên họ rất háo hức
mong nhận được những phần quà hỗ trợ vào
lúc này. Do hội trường của thôn nằm trên dốc
quá cao nên xe chở hàng không thể chạy lên,
mọi người quyết định mượn nhà của người
dân xung quanh để làm điểm phát quà.

Nhân viên Nhà May Mắn Đắk Nông (đồ bảo hộ)
đọc tên nhận quà theo danh sách đã lập

Một đồng bào dân tộc thiểu số đến nhận quà

Mỗi phần quà gồm gạo, mì và nhiều thực phẩm thiết yếu khác
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Nhờ sự trợ giúp của các bạn thanh niên cũng như dân quân trong thôn mà việc xuống hàng
của chúng tôi được thực hiện một cách nhanh chóng và thuận lợi.
Sau khi thực hiện các bước xịt khuẩn, rửa tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách đúng yêu
cầu về phòng chống dịch, những phần quà đầu tiên đã đến tay những đồng bào đói khổ chờ
lương thực cứu trợ. Niềm vui của họ được thể hiện rất rõ trên khuôn mặt khắc khổ vì mấy
tháng dịch bệnh. Từ người lớn tuổi đến trẻ nhỏ đều rất bất ngờ vì những phần quà rất lớn và
nhiều loại thực phẩm, họ còn ngạc nhiên quay sang hỏi chúng tôi “Ôi nhiều vậy cơ à?”, “Của
tôi hết hả?” khi chúng tôi nhắc họ lấy hết phần quà còn lại của họ.
Nhìn thấy ai ai cũng vui và hạnh phúc vì nhận được sự hỗ trợ kịp thời này, đoàn chúng tôi
không khỏi xúc động, và xem đó là niềm động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục hành trình
mang đến những bữa no cho các hộ gia đình dân tộc nghèo khó, vùng sâu vùng xa bị ảnh
hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.
Nhà May Mắn thay mặt những hộ gia đình được giúp đỡ, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến
những nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã đóng góp để mang đến những phần quà đầy ý
nghĩa và thiết thực này.
Mong rằng sẽ có thêm nhiều tấm lòng hảo tâm hơn nữa để đồng hành cùng Nhà May Mắn
trao những “miếng khi đói” giúp những con người đang khốn cùng ở tận đáy xã hội có thể
tồn tại qua đại dịch.

Một em bé đã nhận xong quà, chờ người thân đến chở về
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Người dân hỗ trợ nhau chở quà về nhà

VIỆN TRỢ LƯƠNG THỰC
VIỆN TRỢ LƯƠNG THỰC CHO GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN TẠI SÀI GÒN
Vậy là Sài Gòn đã trải qua hơn 100 ngày
thực hiện giãn cách nghiêm ngặt nhằm kiểm
soát dịch bệnh tại thành phố đông dân nhất
cả nước này. Với những gia đình thuộc tầng
lớp trung lưu, khá giả trở lên thì thời gian
giãn cách là khoảng thời gian sống chậm,
cả gia đình quây quần, chăm sóc lẫn nhau
trong cơn đại dịch. Mọi người có thể không
được tự do vui chơi, hàng quán, gặp khó
khăn khi muốn tìm mua rau xanh và thịt cá
do việc thông thương bị đình trệ. Nhưng đối
với gia đình lao động nghèo, tất cả những
nỗi khổ, nỗi nhọc nhằn đó dường như tăng
lên bội phần, thậm chí đi đến tận cùng của
cơn bĩ cực nếu không nhận được sự hỗ trợ
kịp thời của các nhà hảo tâm. Thật vậy, một
tuần sau khi thành phố đi vào thực hiện đợt
giãn cách xã hội lần một, chúng tôi gọi đến
một số gia đình các em học sinh đang được
Nhà May Mắn hỗ trợ học bổng để hỏi thăm
sức khỏe cũng như tình hình “sống chậm”
trong giai đoạn giãn cách.

Qua các cuộc điện thoại thăm hỏi, thật bất
ngờ, chúng tôi học thêm khái niệm mới từ
một vị phụ huynh: “Chết chậm”. Câu bông
đùa “Chúng tôi đang chết chậm chớ sống
chậm gì nữa cô ơi” nhưng nghe sao thật xót
xa, chua chát! Phải rồi, không “chết chậm”
sao được khi mà công ăn việc làm để chạy
gạo từng ngày giờ phải ngưng. Trong khi
đó, tiền nhà trọ, tiền điện, nước, tiền nợ ngân
hàng, tiền vay mượn khắp nơi để trang trải
những lúc ốm đau vẫn phải thanh toán đúng
hạn. Các bạn có thể thắc mắc rằng tại sao
họ không để dành, tích lũy phòng những
lúc thiên tai dịch bệnh như thế này mà lúc
nào cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ. Nhưng
mấy ai biết phần đông trong số họ đều là
người không có nhà cửa hay ruộng vườn.
Do không có kế để mưu sinh tại quê nhà, họ
mới phải bồng bế kéo nhau lên Sài Gòn tha
phương cầu thực nhằm kiếm miếng cơm
qua ngày. Rồi còn gửi về quê phụng dưỡng
cha mẹ già, trang trải nợ nần, cho con đi
học.

Những nhu yếu phẩm đã sẵn sàng để phát cho bà con nghèo
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Dẫu có chắt chiu dành dụm được đi nữa
thì số tiền ấy cũng đã cạn kiệt theo những
tháng ngày nằm trong những căn phòng trọ
chật hẹp chờ đại dịch qua đi. Hơn 200 em
học sinh cộng đồng đang được Nhà May
Mắn tại Sài Gòn hỗ trợ là hơn 200 hoàn
cảnh khác nhau.
Nhà thì có ba nhưng thiếu mẹ, có mẹ lại
thiếu ba. Nhà thì mẹ bỏ đi, ba bị tâm thần,
con thì ở với ông bà. Có nhà thì ba mẹ đều
khiếm thị, chỉ có con là đôi mắt cho cả gia
đình. Điểm chung của họ đều là những
người lao động nghèo, thu nhập bấp bênh
từ công việc nhặt ve chai, bán vé số, chạy
xe ôm, phụ hồ hay buôn thúng bán mẹt…
kiếm cơm qua ngày.
Trong cuộc đua việt dã dài hơi mấy tháng
qua với đại dịch Covid-19, đã có những gia
đình đuối sức. Họ rất cần sự hỗ trợ kịp thời
từ cả cộng đồng để không ai bị bỏ lại phía
sau.
Dù cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, tuy
nhiên với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”
và với sự chia sẻ, chung tay của cộng đồng,

Nhà May Mắn đang nỗ lực hết mình nhằm
làm cầu nối để trao các phần quà, tấm lòng
của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm
đến các gia đình đang gặp cảnh khó khăn,
thiếu thốn.
Sau đợt hỗ trợ lần 1 vào tháng 9, Nhà May
Mắn tại Sài Gòn đã tiến hành trao những
phần quà cứu trợ đợt 2 vào đầu tháng 10
vừa qua. Ngoài gạo và các nhu yếu phẩm
cần thiết, đợt này, các gói quà còn bao gồm
các loại hóa phẩm vệ sinh hằng ngày cho
các gia đình như xà bông tắm, bột giặt, kem
đánh răng, nước rửa chén...
Do thành phố đã phần nào nới lỏng giãn
cách nên số lượng gia đình học sinh đến
nhận hỗ trợ cũng đông hơn so với đợt 1, số
gia đình được hỗ trợ đã tăng lên thành 204
hộ với gần 900 nhân khẩu. Nhận phần quà
cứu trợ của Nhà May Mắn trên tay, không ít
phụ huynh tỏ rõ sự xúc động và ngạc nhiên.
Có nhiều phụ huynh báo với chúng tôi rằng
cả gia đình họ đã trở thành F0.

Những phần quà được cho sẵn vào túi, ghi rõ họ tên người nhận

08

VIỆN TRỢ LƯƠNG THỰC
Đến tận thời điểm hiện tại vẫn còn một số
phụ huynh đang đi cách ly điều trị. Đối
với họ, việc đảm bảo an toàn cho cả gia
đình giữa đại dịch là ưu tiên hàng đầu, còn
những việc khác đều tạm gác sang một bên.
Chính vì vậy, những phần quà kịp thời từ
Nhà May Mắn đã phần nào tiếp sức cho gia
đình các em học sinh dần trở lại nhịp sống
vốn có.

Không chỉ dừng lại ở những phần quà nhu
yếu phẩm, giúp giải quyết những vấn đề
cấp thiết, vơi đi phần nào sự khó khăn hiện
tại, Nhà May Mắn sẽ cố gắng tiếp tục đồng
hành cùng gia đình các em sau khi dịch
bệnh qua đi để con đường đến trường của
các em lại một lần nữa rộng mở.

Các gia đình khó khăn đến nhận quà hỗ trợ tại Làng May Mắn và Trung Tâm Chắp Cánh

Các gia đình có nhiều nhân khẩu được nhận số lương thực nhiều hơn
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TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC
TRỞ LẠI TRƯỜNG TRONG MÙA COVID-19
Tưởng như kỳ nghỉ hè của các em học sinh
Nhà May Mắn Đắk Nông vào tháng 5 vừa
qua là khoảng thời gian một tháng được về
nhà, được đoàn tụ, vui vẻ cùng ba mẹ, gia
đình sau những tháng ngày học tập. Nhưng
đại dịch đã ùa đến bất ngờ và làm xáo trộn
mọi thứ. Khoảng 5 tháng qua, các em đã bị
mắc kẹt lại địa phương, phải chịu đói, chịu
khổ cùng gia đình do những ảnh hưởng
nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

Các em học sinh Nhà May Mắn tại gia đình của các em

Từ ngày 5 đến ngày 7/10/2021 vừa qua,
theo hướng dẫn của Ban phòng chống dịch
Nhà May Mắn, các em học sinh đã được
phụ huynh đưa đến Trung tâm y tế huyện
Krông Nô để thực hiện test Covid-19 trước
khi được về lại Nhà May Mắn Đắk Nông.
Với tổng số học sinh đợt này lên đến 139
em bao gồm: 123 học sinh tiểu học (từ lớp
1 đến lớp 5) và 16 em học sinh chuyên biệt.
Nhà May Mắn đã điều động nhân lực và chi
trả toàn bộ chi phí test Covid-19 cho các em
lên đến hơn 120 triệu cho ba lần test trong
vòng một tuần dù tài chính của Nhà May
Mắn cũng đang cạn dần do ảnh hưởng của
đại dịch.
Số học sinh cũng như chi phí trên chỉ là tạm
thời vì trong thời gian tới, khi tình hình dịch
bệnh nơi các em học sinh khác đang ở diễn
biến tốt hơn, Nhà May Mắn sẽ tiếp tục đón
hết các em còn lại để giúp các em theo kịp
chương trình giáo dục.
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Với mục tiêu giúp các em học sinh nghèo,
học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn trong vùng không bị chậm trễ
trên con đường học tập so với các bạn cùng
trang lứa, Nhà May Mắn tại Đắk Nông, sau
khi đã bàn bạc và lên kế hoạch kỹ lưỡng,
đã quyết định đón các em trở lại Trung tâm.

TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC

Theo kế hoạch, đội ngũ tài xế, nhân viên y tế, xã hội và giáo viên với các trang thiết bị bảo hộ
đã túc trực tại các điểm để phối hợp đón các em khi đã có kết quả âm tính. Khi về đến cổng
Trung tâm, các em được đo nhiệt độ, sát khuẩn, thay khẩu trang mới và sau đó di chuyển về
phòng nội trú để thực hiện cách ly tại phòng trong vòng 7 ngày. Trong thời gian đó, cán bộ
Trung tâm y tế huyện sẽ trực tiếp đến lấy mẫu test nhanh 3 ngày/lần.
Vì di chuyển trong quãng thời gian dài và phải test Covid-19, các em đều thể hiện rõ sự mệt
mỏi trong những giây phút đầu về Trung tâm. Nhưng sau khi nghỉ ngơi, được gặp lại bạn bè
thân thuộc, thầy cô giáo sau bao ngày xa cách, các em đã bắt đầu nhộn nhịp, vui tươi hơn.
Những tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười nói thân quen bắt đầu vang lên ở khu nội trú đã im ắng
gần nửa năm qua.
Ở mỗi phòng, có những giáo viên và nhân viên y tế riêng biệt theo dõi, chăm sóc cũng như
tổ chức các hoạt động vui chơi, ca hát, luyện tập để các em bắt đầu làm quen lại với sách
vở, sinh hoạt cộng đồng và đặc biệt là giúp các em không bị tù túng hay buồn chán trong lúc
cách ly. Đến giờ ăn, bộ phận y tế mang cơm và nước đến bàn, các nhân viên trực khu cách
ly xuống lấy và đưa tới phòng cho các em dùng bữa. Đây là những bữa cơm ngon, đầy đủ,
no bụng đầu tiên của các em sau những tháng ngày đói khổ, sống lay lắt cùng với gia đình.
Để đảm bảo sự chặt chẽ trong các bước phòng chống dịch, rác thải sinh hoạt, y tế trong thời
gian các em cách ly được các giáo viên, nhân viên y tế gom lại, cột chặt, phun khử khuẩn và
đốt hàng ngày tại lò xử lý rác thải y tế của Trung tâm theo đúng quy định.
Dù phải cách ly một tuần để đảm bảo các công tác phòng chống dịch được hiệu quả, nhưng
khi quay lại lớp học, các thầy cô đã cố gắng phụ đạo để các em có thể theo kịp chương trình
như trường chính quy.
Với các phương án và công tác chuẩn bị nghiêm ngặt, cũng như những nỗ lực của đội ngũ
nhân viên Nhà May Mắn Đắk Nông, chúng tôi tin rằng các em đều được khỏe mạnh để có
thể tiếp tục theo đuổi tương lai, viết tiếp ước mơ của mình.

Các em được test Covid-19 trước khi quay lại Trung Tâm

Các em xếp hàng chờ kiểm tra y tế trước khi vào Trung Tâm Nhà May Mắn Đắk Nông

11

HỖ TRỢ ĐIỆN THOẠI

HỖ TRỢ ĐIỆN THOẠI

HỖ TRỢ ĐIỆN THOẠI VÀ INTERNET CHO CÁC EM HỌC SINH KHÓ KHĂN

Do đó, nhiều em học sinh của Làng May
Mắn buộc phải bắt đầu năm học mà không
có phương tiện để học trực tuyến.
Với tâm huyết và tình thương, các giáo
viên của Nhà May Mắn đã cố gắng truyền
tải con chữ cho các em bằng cách gọi điện
thoại thường để giảng bài nhưng biện pháp
này không mang lại hiệu quả, đặc biệt đối
với các em học sinh còn nhỏ tuổi.
Nhận thức được tính cấp thiết và tầm quan
trọng của vấn đề này đối với chất lượng
dạy và học, Nhà May Mắn cùng các mạnh
thường quân đã hỗ trợ, giúp đỡ cho 58 em
học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
với 58 điện thoại thông minh cùng sim 4G
tốc độ cao.

Thầy phụ trách giáo dục trao điện thoại cho các em học
sinh khó khăn

Với các em học sinh và người thân, khi đến
nhận điện thoại, họ rất vui mừng, hạnh phúc
khi việc học hành của các em không bị gián
đoạn bởi dịch bệnh.
Một em học sinh đang nâng niu chiếc điện thoại mới trên tay

Đợt bùng phát lần thứ 4 của dịch Covid-19 tại Việt Nam rơi vào thời điểm nghỉ hè và kéo
dài đến năm học mới. Trong đợt dịch này, Sài Gòn là điểm nóng nhất khi mọi hoạt động của
thành phố đều bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là kinh tế, đời sống xã hội và giáo dục.
Vì tình hình diễn biến dịch còn phức tạp, học sinh và sinh viên trên cả nước nói chung và
tại Sài Gòn nói riêng không thể bắt đầu một năm học mới trực tiếp như hàng năm mà phải
chuyển sang hình thức học trực tuyến. Tuy nhiên những em học sinh nghèo, có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn tại Làng May Mắn thì phải đối mặt với một vấn đề khác nan giải hơn. Hình
thức giáo dục trực tuyến đòi hỏi các em phải có trang thiết bị (máy tính xách tay, máy tính
bảng hay điện thoại thông minh) và đường truyền Internet phù hợp.
Với nhiều gia đình học sinh đang theo học tại Làng May Mắn, hầu hết phụ huynh đều mất
việc làm, giảm thu nhập, cuộc sống hàng ngày vô cùng khó khăn. Việc họ gắng gượng bám
trụ lại Sài Gòn trong hơn 3 tháng dịch giã để con đường học vấn của các em không bị gián
đoạn đã là một nỗ lực rất lớn. Vì vậy, họ không biết xoay xở như thế nào để sắm sửa điện
thoại, máy tính cho con mình.
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Giờ đây, nhờ điện thoại thông minh có kết
nối Internet, việc học hành của các em sẽ trở
nên dễ dàng hơn, các thầy cô có thể truyền
tải bài giảng qua hình ảnh, hỗ trợ các em
tiếp thu và học tốt hơn.

Với các em, việc được tặng điện thoại mới là điều thiết thực
để việc học không bị gián đoạn

Thay mặt các em học sinh và phụ huynh
có hoàn cảnh khó khăn, Nhà May Mắn xin
được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các
mạnh thường quân, những nhà tài trợ đã
đồng hành cùng chúng tôi để con đường
đến với con chữ của các em học sinh có
hoàn cảnh khó khăn không bị gián đoạn.
Chiếc điện thoại này sẽ giúp các em tiếp tục việc học mà
không bị gián đoạn
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HÀNH TRÌNH GIỮA DỊCH BỆNH
NHÀ MAY MẮN - HÀNH TRÌNH GIỮA DỊCH BỆNH
Khi cơn lũ dịch bệnh càn quét Sài Gòn, số ca nhiễm lên tới 4 con số mỗi ngày, thành phố
với sự hỗ trợ của lực lượng y tế cả nước gồng mình chống dịch. Nhà May Mắn tại Sài Gòn,
ngay từ những ngày đầu thành phố bùng dịch, đã chủ động thực hiện giãn cách trong toàn bộ
hoạt động. Đến thời gian cao điểm cả thành phố thực hiện chủ trương “Ai ở đâu ở yên đó”,
Nhà May Mắn cũng cho toàn thể nhân viên, thành viên ngưng hoạt động, học tập và sản xuất
trực tiếp tại Trung tâm Chắp Cánh. Thay vào đó, thành viên sẽ học online tại nơi ở hoặc tạm
nghỉ, chỉ một số nhân viên có việc thực sự cần thiết mới đến cơ quan.
Mặc dù đã chủ động thực hiện phòng ngừa dịch bệnh nhưng đến những tuần cuối cùng của
tháng 9, Nhà May Mắn xuất hiện 5 ca bệnh không rõ nguồn lây. Sau khi nhận được kết quả
test nhanh từ Y tế phường, tất cả chúng tôi đều bàng hoàng sửng sốt. Để chắc chắn, chúng tôi
đã thực hiện thêm test PCR cho năm bạn có kết quả test nhanh dương tính. Trong thời gian
chờ kết quả khẳng định từ viện Pasteur, chúng tôi đã cho năm bạn cách ly qua một khu vực
riêng của Nhà May Mắn, đồng thời nhờ đến sự thăm khám online của các bác sĩ để đưa ra
phác đồ điều trị phù hợp với thể trạng từng bạn thành viên bị bệnh.
Trong đó, đáng lo ngại nhất là một bạn bị liệt tứ chi, sức khỏe yếu, nên đợt tiêm ngừa
Covid-19 bạn không tiêm được và một bạn bị bệnh tiểu đường tuýp 2. Ngoài ra, ba bạn còn
lại đều đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin ngừa Covid-19 nên tình trạng sức khỏe tốt hơn.

Các thành viên Làng May Mắn đang xếp hàng đợi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19
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HÀNH TRÌNH GIỮA DỊCH BỆNH

Vượt qua giai đoạn lo lắng hoảng sợ ban
đầu, tất cả chúng tôi bắt tay vào cuộc chiến
với Covid-19. Bộ phận xã hội một mặt
thường xuyên gọi điện thăm hỏi động viên
tinh thần các bạn thành viên, một mặt liên
hệ y tế địa phương để làm công tác khử
khuẩn khu nội trú và tìm nơi tiếp nhận thu
dung điều trị cho các bạn. Bộ phận y tế phối
hợp cùng bác sĩ điều trị để cấp phát thuốc
và hỗ trợ chăm sóc cho các bạn.

Tuần thứ 2 bắt đầu làm việc lại, qua công
tác xét nghiệm định kỳ, chúng tôi tiếp tục
phát hiện thêm một ca dương tính là thành
viên đã hòa nhập hiện đang sống tại Làng
May Mắn. Nhờ kinh nghiệm từ cuộc chiến
lần trước, thành viên bị nhiễm bệnh đã được
cách ly và điều trị. Rải rác những tuần sau
đó liên tục xuất hiện các ca nhiễm bệnh tại
Trung tâm và Làng May Mắn, bao gồm cả
nhân viên và thành viên.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh tại thành
phố vẫn còn nhiều ca bệnh, nên các nơi
thu dung điều trị đều quá tải hoặc không
phù hợp để tiếp nhận các bạn vì không đủ
điều kiện vệ sinh chăm sóc cho người ngồi
xe lăn. Chính vì vậy, quyết định cuối cùng
được đưa ra: các bạn sẽ được cho cách ly và
điều trị tại Mái ấm Nhà May Mắn.

Chúng tôi hiểu rằng cuộc chiến chống lại
dịch bệnh sẽ khó lòng kết thúc trong vài
tháng nữa mà cũng có khi tính bằng vài
năm. Chính vì vậy sống chung với dịch
bệnh và cố gắng hạn chế tối đa các ca lây
nhiễm là phương án hoạt động hiện tại của
thành phố nói chung và Nhà May Mắn nói
riêng. Khó khăn chồng chất khó khăn khi
mà mọi vật giá đều leo thang do dịch bệnh
nhưng Nhà May Mắn vẫn phải đảm bảo
kinh phí cho toàn bộ hoạt động sinh hoạt
và học tập của thành viên, thêm vào đó là
chi phí đầu tư cho y tế để thực hiện việc xét
nghiệm, phòng ngừa, điều trị dịch bệnh. Do
đó, sự chung tay góp sức của các đơn vị hỗ
trợ, các mạnh thường quân trong và ngoài
nước là động lực to lớn để Nhà May Mắn
vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Nhờ được hỗ trợ điều trị ngay từ đầu cộng
thêm tinh thần lạc quan chiến thắng bệnh
tật, nên sau 2 tuần cách ly điều trị các bạn
đã khỏi bệnh và không bị xuất hiện các
triệu chứng nặng trong suốt quá trình nhiễm
bệnh. Đầu tháng 10, khi thành phố dần mở
cửa, Nhà May Mắn cũng cho từng nhóm
nhỏ nhân viên và thành viên quay trở lại
làm việc, đồng thời thực hiện test Covid 3
ngày/lần cho toàn thể thành viên Nhà May
Mắn và những người đến Trung tâm làm
việc.

Lần lượt các thành viên Làng May Mắn được nhân viên y tế lấy mẫu dịch mũi
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MỘT TƯƠNG LAI MỚI
MỘT TƯƠNG LAI MỚI CHO A GIỐNG VÀ A PHỔNG

Hai anh em A Giống và A Phổng côi cút, bơ vơ, không ai chăm sóc

Đi nhiều nơi, gặp nhiều người, chúng ta mới
nhận ra rằng có quá nhiều mảnh đời nhỏ bé
từ khi mới sinh ra đã đối mặt với nghèo khổ,
lạc hậu, bất hạnh. Những thân phận mà khi
biết đến, ai cũng không khỏi xót xa cho các
em. Điển hình là hoàn cảnh của hai anh em A
Giống và A Phổng.

A Giống 6 tuổi và A Phổng 3 tuổi

A Giống và A Phổng trong lớp học
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Thôn làng nơi các em sinh ra không phải là
khu dân cư bình thường, mà nó nằm sâu trong
núi rừng hoang sơ. Người ta gọi đây là khu tái
định cư, nơi mà người đồng bào dân tộc thiểu
số từ khắp nơi di cư đến ở, không giấy phép
hay giấy tờ hợp lệ nào chứng minh cho sự hiện
diện của họ. Ở nơi này chưa hề có điện hay có
nước. Thu nhập chủ yếu của người dân là từ đi
làm thuê, kiếm ăn qua ngày.
Sự túng quẫn thường đưa con người ta đến
những lựa chọn dại dột, không suy nghĩ. Như
cha mẹ của hai em, họ chọn con đường phạm
pháp để làm kế sinh nhai để cuối cùng rơi vào
vòng lao lý. Bố của các em bị bắt vì tội tàng
trữ và mua bán ma túy.

MỘT TƯƠNG LAI MỚI
Không lâu sau, mẹ các em cũng bị công an
phát hiện đang tàng trữ ma túy nhưng được
tại ngoại vì còn đang nuôi con nhỏ. Tuy
nhiên, tháng 3/2021, mẹ của các em lại bị
bắt vì tội buôn ma túy khi A Giống được 6
tuổi và A Phổng thì mới lên 3.

Thời gian đầu về với Trung tâm, các em
thể hiện rõ sự nhút nhát khi tiếp xúc với
mọi người, cộng thêm các em không biết
nói tiếng Kinh nên việc trao đổi, dạy dỗ các
em là không hề dễ dàng. Tuy nhiên, với sự
quan tâm, tình yêu thương của mọi người ở
Trung tâm Nhà May Mắn, các em dần dần
mở lòng, những nụ cười đã bắt đầu nở trên
môi.

Từ khi bố mẹ bị bắt, các em rơi vào cảnh
côi cút, bơ vơ. Hai em không họ hàng thân
thích, không được
ai chăm sóc, nuôi
Sau 8 tháng về với
dưỡng. Ban ngày,
Nhà May Mắn, các
các em sống lang
em đã thay đổi rõ
thang trong rẫy, khi
rệt từ ngoại hình
thì xuống hồ thủy
cho đến tinh thần. A
điện tắm. Ban đêm
Giống và A Phổng
thì nơi đâu các em
nay đã trắng trẻo,
cũng có thể ngã lưng
mập mạp hơn. Các
để ngủ, nguy hiểm
em cũng đã bắt
luôn chực chờ. Đói
đầu học và hiểu
khát làm bạn với
được tiếng Kinh,
các em hằng ngày,
tuy nhiên còn chưa
chẳng biết đi đâu
tự tin nói chuyện
để có ăn. Những lúc
nhiều. A Giống vào
như vậy, người dân
học lớp một, còn A
trong thôn có gì cho
Phổng đã bắt đầu
nấy, giúp các em
với từ “Dạ!”.
Sau thời gian hòa nhập, A Giống và A Phổng đã tham gia lớp
qua cơn đói tạm thời
học cùng các bạn mới tại Nhà May Mắn Đắk Nông
bởi vốn dĩ, họ cũng
Giờ đây, Nhà May
vất vả xoay xở kiếm
Mắn đã là mái ấm
miếng ăn hằng ngày cho gia đình trong thời
hạnh phúc của các em. Hằng ngày, các em
gian dịch bệnh.
sinh hoạt, vui chơi cùng các bạn đồng trang
lứa, giao tiếp với thầy cô và các cô chú thành
Sống côi cút, đói khát, thiếu sự quan tâm,
viên khuyết tật một cách rất tự nhiên và vui
chăm sóc khiến các em trở nên ốm yếu, đen
vẻ. Một giai đoạn mới tươi sáng hơn đã mở
đúa và nhút nhát, khó tiếp xúc. Biết được
ra cho A Giống và A Phổng, Nhà May Mắn
hoàn cảnh đáng thương của các em qua sự
sẽ luôn đồng hành cùng các em, để hai em
giới thiệu của chính quyền địa phương, Nhà
có một tương lai tươi sáng, một cuộc sống
May Mắn tại tỉnh Đắk Nông đã tìm hiểu và
hạnh phúc hơn, bù đắp lại cho những tháng
đón các em về Trung tâm để nuôi dưỡng,
ngày sống mồ côi, đói khát, tủi thân mà hai
chăm sóc vào tháng 4/2021.
em đã phải trải qua.
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LỄ TRAO THƯỞNG NHÂN VIÊN XUẤT SẮC
NHẤT NĂM
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LỄ TRAO THƯỞNG NHÂN VIÊN XUẤT SẮC
NHẤT NĂM

Được sự tài trợ của Phùng Liên Đoàn, Tim trao giải thưởng nhân viên xuất sắc nhất năm cho Trần Thị Thu Lý

Những chiếc bánh thơm ngon do chính các thành viên của Nhà May Mắn làm, chuẩn bị cho buổi lễ

Sau 7 tháng làm việc từ xa do Covid, Tim rất vui khi gặp lại những cộng sự của mình

Mọi người ai cũng vui mừng khi gặp lại Tim sau nhiều tháng xa cách
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TẠP CHÍ MAISON CHANCE THÁNG 12 - 2021
Bài: Tim Aline - Văn Lương - Tất Cường - Thu Huyền - Cẩm Tiên
Hình: Công Duy - Thu Huyền - Tất Cường
Biên tập: Ngọc Thảo - Công Duy

ĐÓNG GÓP CHUYỂN KHOẢN:
Ngân hàng: Eximbank chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 4B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q,1, Tp. HCM
Tên chủ tài khoản: ASSOCIATION MAISON CHANCE
USD: 200014852000517
VND: 200014852005274
EURO: 200014852007054
SWIFT Code: EBVIVNVX
ĐÓNG GÓP TRỰC TUYẾN:
https://maison-chance.org/vi/ho-tro-tai-chinh

