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Lớp may tại Nhà May Mắn Đắk Nông đã khai giảng vào tháng 02 năm 2022

LỜI NGỎ CỦA TIM

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

Chào các bạn thân mến của Nhà May Mắn,
Cuối cùng thì chúng ta cũng vượt qua đại dịch Covid, sau gần hai năm rưỡi bị mắc kẹt trong nước, chúng ta
đã được tự do di chuyển trở lại. Vì vậy, cuối cùng, Tim đã có thể rời khỏi Việt Nam vào tháng 5 vừa qua và
thực hiện một chuyến đi nước ngoài.
Tim từ Sài Gòn đến Paris, và sau cuộc họp với các thành viên của Hội Nhà May Mắn Pháp, Tim đã đến đảo
Reunion. Ở đó, Tim đã tìm hiểu thêm về việc trồng vani, một dự án mà Tim rất muốn thực hiện ở Việt Nam.
Tim đang trong quá trình trao đổi với chính quyền tỉnh Đắk Nông để xin được cấp một mảnh đất rộng khoảng
5 ha (tức là 50.000m2) gần Trung tâm Nhà May Mắn. Với mảnh đất này, chúng ta sẽ trồng các sản phẩm phù
hợp với vùng miền như cà phê, hồ tiêu, hạt điều, dứa, chanh dây, bắp nữ hoàng, sả, quế. Dự án nông nghiệp
này nhằm cung cấp việc làm cho những người nghèo dân tộc thiểu số sinh sống trong khu vực, cũng như về
lâu dài sẽ tạo ra một nguồn thu nhập cho tổ chức.
Tim cũng đã đến Thụy Sĩ và tham gia họp với Hội Nhà May Mắn Thụy Sĩ. Hội đã bổ nhiệm chủ tịch mới là
ông Duy Võ thay thế bà Anne Butty, người đã giữ chức chủ tịch hơn 7 năm qua.
Tim cũng gặp gỡ các quỹ đã hỗ trợ Nhà May Mắn trong một thời gian dài. Họ cho biết sẽ sẵn sàng tiếp tục
giúp đỡ trong những năm tới.
Cuối cùng Tim đã đến Bỉ, nơi chúng ta đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận vào năm 2006 nhằm hỗ trợ cho
Nhà May Mắn tại Việt Nam. Hội ngưng hoạt động nên Tim đã tìm được những người mới để tiếp tục đại diện
cho tổ chức tại quốc gia nhỏ bé ở Châu Âu này.
Tim rất vui khi có thể nối lại liên lạc với các nhà tài trợ ở Châu Âu và Tim thực sự hy vọng rằng chúng ta sẽ
chuẩn bị tốt cho lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Nhà May Mắn vào năm 2023, ở những quốc gia có sự hiện diện
của Hội Nhà May Mắn (tức là Thụy Sĩ, Pháp, Bỉ, Canada, Mỹ, Úc và Việt Nam).
Cảm ơn sự ủng hộ quý báu của các bạn và hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất.
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Lời ngỏ của Tim
Mục lục
Sửa chữa Làng May Mắn
Đỡ đầu tập thể, đỡ đầu người khuyết tật
Phẫu thuật cho 06 thành viên
Chắp cánh ước mơ
Mở lớp may tại Nhà May Mắn Đắk Nông

MAISON CHANCE VIỆT NAM
TRUNG TÂM CHẮP CÁNH
Địa chỉ: 19A, Đường số 1, KP. 9, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: +84 (0) 2862-659-566
Email: vietnam@maison-chance.org
Website: www.maison-chance.org
Facebook: www.facebook.com/MaisonChance
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SỬA CHỮA LÀNG MAY MẮN
CÔNG TRÌNH CHỐNG THẤM TẠI LÀNG MAY MẮN
Làng May Mắn được xây dựng trong một khuôn viên biệt lập với diện tích hơn 3.500 m2, gồm có khu
trường học tiểu học, mẫu giáo, các lớp chuyên biệt, hồ thủy trị liệu, phòng làm bánh, quán ăn và 33
căn hộ được thiết kế dành riêng cho người khuyết tật ngồi xe lăn.
Đi vào hoạt động từ năm 2011, hiện nay cơ sở vật chất Làng May Mắn đã bắt đầu xuống cấp theo thời
gian, một số nơi đã bị dột, nứt, thấm từ nhẹ tới nghiêm trọng, ảnh hưởng tới các hoạt động cũng như
sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân sinh sống tại đây cũng như các hoạt động giáo dục như lớp mầm
non và trường tiểu học Làng May Mắn.
Được sự đồng ý và tài trợ của các mạnh thường quân trong và ngoài nước, cuối tháng 12 năm 2021,
công trình sửa chữa Làng May Mắn được khởi công với tổng kinh phí gần 2,500,000,000 VNĐ gồm
các hạng mục như chống thấm, chống dột mái nhà, sê nô, thay mái poly lấy sáng, chống thấm các nhà
vệ sinh, sân thượng, những khe nứt giữa các khối nhà và một số hạng mục nhỏ khác.

Toàn cảnh sửa chữa Làng May Mắn.
04

SỬA CHỮA LÀNG MAY MẮN
CÔNG TRÌNH CHỐNG THẤM TẠI LÀNG MAY MẮN
Để giảm tối đa chi phí, việc khắc phục những phát sinh sau hoặc trong khi sửa chữa bao gồm những
hạng mục như quét sơn tường, di dời, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống nước nóng, trang thiết
bị… sẽ do nhân viên bộ phận Bảo trì - Sửa chữa thực hiện. Hiện nay việc chống thấm đã đi vào giai
đoạn hoàn thành, sau khi hoàn công sẽ mang lại chất lượng tốt, diện mạo mới đẹp hơn và tạo điều kiện
sống tốt hơn cho cư dân của Làng và hơn 250 em học sinh đang theo học tại đây.

Công nhân đang chuyển vật liệu lên mái nhà.

Đục bỏ lớp gạch trên sân thượng.

Đục bỏ lớp gạch thấm trong nhà vệ sinh.

Nữ công nhân vận chuyển cát, xi măng.

Công nhân đang rải bê tông trên sân thượng.

Công nhân tiến hành lót gạch lại nhà vệ sinh.
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CHƯƠNG TRÌNH ĐỠ ĐẦU
CHƯƠNG TRÌNH ĐỠ ĐẦU GIÁO DỤC
DÀNH CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG YẾU THẾ

Các em học sinh tại trường Làng May Mắn.
Trong thời gian dịch Covid-19 căng thẳng, chương trình giáo dục, bên cạnh các dự án khác, vẫn là
trọng tâm ưu tiên của Nhà May Mắn. Với quyết tâm không để việc học của các em bị gián đoạn và
nhờ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân trong và ngoài nước thông qua Chương trình Đỡ đầu Tập
thể, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể vững tâm đến trường. Một điều đáng nói hơn
nữa là nhiều cá nhân, công ty cam kết tiếp tục đồng hành cùng với các em học sinh mặc dù tình hình
kinh tế của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều biến động. Trong năm học 2021-2022,
tỷ lệ đỡ đầu đạt 73%. Ngoài 10 lớp tiểu học tại Làng May Mắn và Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nhà
May Mắn Đắk Nông, hiện có 102 em học sinh tại Đắk Nông và TP. Hồ Chí Minh đang nhận được học
bổng Nhà May Mắn với sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Albatros. Nhờ sự cam kết này, các em có thể yên
tâm phấn đấu theo học lên cấp II, III và cao hơn nữa là Đại học.
06

CHƯƠNG TRÌNH ĐỠ ĐẦU

Trong năm học mới 2022-2023, Nhà May Mắn hy
vọng sự kết nối, đỡ đầu này sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn.
Hiện nay khi tình hình dịch bệnh đã có nhiều tiến
triển tích cực, Nhà May Mắn mong được chào đón
các cha mẹ đỡ đầu, các mạnh thường quân đến thăm,
dành thời gian trò chuyện, gắn bó hơn với các em
nhỏ. Với mục tiêu ưu tiên giáo dục cho các đối tượng
yếu thế, trong thời gian sắp tới, Nhà May Mắn sẽ tiến

Các em học sinh tại Nhà May Mắn Đắk Nông

hành triển khai chương trình Đỡ đầu dành cho Người
khuyết tật đang theo học nghề tại các phòng đào tạo
nghề của tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh và Đắk Nông.
Hãy trở thành ân nhân đỡ đầu để thay đổi số phận
của trẻ em thiếu may mắn chỉ với 3 triệu VNĐ/năm.
Liên hệ để đỡ đầu:
Email: vietnam@maison-chance.org

Các em giơ tay khi cô giáo hỏi bài.

Số điện thoại: +84 (0) 28.62.65.95.66

Môn cờ vua là một trong những môn giải trí ưa thích của các em học sinh.
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PHẪU THUẬT CHO THÀNH VIÊN KHUYẾT TẬT
GIÚP ĐỠ CHI PHÍ PHẪU THUẬT CHO 06 THÀNH VIÊN KHUYẾT TẬT

Cuộc sống của người khuyết tật vốn đã bất tiện đủ
thứ, mọi sinh hoạt đều khó khăn hơn người bình
thường. Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả những gì
họ phải chịu đựng, khi ngồi xe lăn, họ còn đối mặt
với các bệnh lý liên quan.
Làm họ phải trải qua các cơn đau đớn dài ngày,
gây ảnh hưởng lớn đến công việc và sinh hoạt hàng

Trịnh Quốc Đại.

ngày và đặc biệt là tinh thần. Nếu không được chữa
trị sớm, có thể dẫn đến các biến chứng và hậu quả
nghiêm trọng.
Vì vậy, với sứ mệnh nuôi dưỡng, chăm sóc sức
khỏe cho người khuyết tật vận động, Maison
Chance luôn rất chú ý đến việc này. Mới đây, có
sáu thành viên thụ hưởng tại Đắk Nông và TP.

Lê Chí Thanh.

HCM đang gặp vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng.
Qua đợt khám sàng lọc và hội chẩn, các thành viên
được chỉ định phải phẫu thuật để có thể thuận lợi
sinh hoạt và làm việc trở lại. Các thành viên cần
chữa trị và phẫu thuật bao gồm:
+ Đặng Vũ Hưng: Loét dạ dày, đồng thời
phải thực hiện ca mổ mở rộng bàng quang bằng
ruột.
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Đặng Vũ Hưng.

PHẪU THUẬT CHO THÀNH VIÊN KHUYẾT TẬT

+ Lê Chí Thanh: Mổ bàng quang qua da
+ Trịnh Quốc Đại: Hỏng van chỉnh lưu ở bàng
quang phải mổ van.
+ Nguyễn Quốc Dũng: Phẫu thuật tái tạo bàng
quang bằng ruột
+ Nguyễn Nhựt Quang: Mổ bàng quang qua da.
+ Đào Minh Phụng: Mổ bàng quang qua da để
điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu.
Chi phí cho sáu ca phẫu thuật này lên đến khoảng

Đào Minh Phụng.

400.000.000 đồng bao gồm chi phí phẫu thuật,
giường nằm, ăn uống và các khoản phí phát sinh khác.
Đây là số tiền không hề nhỏ với Maison Chance vì
tổ chức cũng đang gặp rất nhiều khó khăn về chi phí
hoạt động do cuộc khủng hoảng Covid-19 kéo dài.
Hiện tại, số tiền quyên góp được tính đến cuối tháng
7 vừa qua là 250 triệu đồng, chi phí còn thiếu là 150

Nguyễn Quốc Dũng.

triệu đồng nên chúng tôi vẫn đang rất cần những tấm
lòng vàng của mạnh thường quân gần xa chung tay
giúp đỡ để điều trị kịp thời cho các thành viên sớm
được bình phục và sinh hoạt như bình thường.
Hy vọng với sự quan tâm, chăm sóc tận tình của
Maison Chance và sự chung tay giúp đỡ của cộng
đồng, các anh sẽ nhanh được phẫu thuật và bình phục

Nguyễn Nhựt Quang.

khỏe mạnh.
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CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ
NGHỊ LỰC TO LỚN CỦA VŨ NGỌC ĐÔ
Vũ Ngọc Đô bị tước đi khả năng đi lại trong một tai nạn nghề nghiệp
ở tuổi 20. Năm 2019, anh được Nhà May Mắn nhận vào chăm sóc sức
khỏe và đào tạo nghề.
Đô là học viên phòng chạm khắc đá đã nắm vững được các kiến thức
chuyên môn của nghề đá. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, muốn tìm
hiểu thêm về lĩnh vực máy tính nên anh lại tiếp tục mày mò theo học
ngành này.
Hiện Đô đang thực tập tại một công ty chuyên về dịch vụ SEO Website. Đây là tấm gương để minh chứng cho chúng ta thấy rằng: Khi
Vũ Ngọc Đô.

bạn nỗ lực hết mình, mọi kết quả đều là trái ngọt.

NGUYỄN QUỐC DŨNG – VƯỢT QUA BẤT HẠNH
Nguyễn Quốc Dũng, sinh ra và lớn lên trong một vùng quê nghèo ở
phía Bắc Việt Nam. Ngay từ nhỏ, Dũng phải bỏ học từ sớm. Vì không
muốn gia đình chịu cảnh thiếu thốn, Dũng đi vào trong Nam lao động
để cải thiện cuộc sống. Năm 2016, một lần lắp đặt đường ống chữa
cháy, anh bị ngã từ giàn giáo công trường xây dựng.
Dũng được chẩn đoán chấn thương cột sống, các bác sĩ nói rằng anh
sẽ không bao giờ đi lại được nữa và phải gắn liền với xe lăn trong suốt
quãng đời còn lại.
Không muốn làm gánh nặng thêm cho gia đình, anh xin vào Nhà May
Mắn để tìm kiếm công việc thích hợp cho người khuyết tật. Tại đây,
Dũng theo nghề tin học và sau ngần ấy năm tích lũy kiến thức, anh
được nhận vào thực tập tại một công ty có mức lương phù hợp với
năng lực của mình.
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Nguyễn Quốc Dũng.

CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ
LÊ LƯU CẨM TIÊN – MẠNH MẼ TỪ TRONG NGHỊCH CẢNH
Cô gái năng động, trẻ trung Lê Lưu Cẩm Tiên hiện đã 24 tuổi và
trưởng thành nhưng ít ai biết được em đã trải qua một tuổi thơ với
nhiều biến cố bất hạnh. Mẹ em mất khi em chỉ mới 6 tháng tuổi khi
em chưa kịp gọi tiếng mẹ. Từ khi mẹ mất, ba em lúc nào cũng lâm
vào rượu chè triền miên, mỗi lần say xỉn là lôi hai chị em ra đánh đập,
đuổi ra khỏi nhà trọ. Hàng xóm xung quanh thấy thương cho hoàn
cảnh của các em nên đã can thiệp để gửi hai chị em vào Nhà May
Mắn. Đến năm 2012, ba của Cẩm Tiên mất ở quê vì tai nạn, từ đó, em
chính thức trở thành trẻ mồ côi. Nhờ vào sự cưu mang của mẹ Tim
và Nhà May Mắn cũng như sự cố gắng, chăm chỉ học hành của bản

Lê Lưu Cẩm Tiên

thân. Hiện Cẩm Tiên đã tốt nghiệp đại học Văn Hiến, khoa Du Lịch.
Vừa qua, em đã trở thành nhân viên của Văn phòng Dự án với vai trò
là người viết nội dung truyền thông và phụ trách tour du lịch xanh tại
Nhà May Mắn tỉnh Đắk Nông.

Y NAM – CÔ GÁI NGƯỜI BA NA KHÔNG BAO GIỜ TỪ BỎ
Y Nam là người dân tộc Ba Na. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, không có
tiền cho con đến trường, cha mẹ đành gửi Y Nam vào một trung tâm
mồ côi ở địa phương để học chữ. Thế nhưng, bất hạnh lại ập đến vào
năm 13 tuổi khi em bị sốt và được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh viêm
tủy, chỉ nằm bất động trên giường và khủng khiếp nhất là phải làm
quen với việc ngồi xe lăn suốt đời. Suy sụp và đau khổ, đã nhiều lần
em muốn vứt bỏ tấm thân này. Thế rồi, phép màu thật sự đã đến khi
mẹ Tim xuất hiện. Đến với Nhà May Mắn, em nhận ra còn nhiều mảnh
đời, họ đều khiếm khuyết và quây quần dưới mái nhà chung này để
Y Nam

động viên nhau. Hiện em đã tốt nghiệp trường Đại học Công Nghiệp
TP.HCM ngành Ngôn ngữ Anh. Y Nam hiện đang là nhân viên biên
dịch tiếng Anh và gây quỹ tại Văn phòng Dự án.
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MỞ LỚP MAY TẠI NHÀ MAY MẮN ĐẮK NÔNG
Với phương châm “Nếu bạn cho họ một con cá, họ sẽ ăn trong một ngày. Nếu bạn dạy cho họ cách
câu cá, họ sẽ có ăn mãi mãi.”, Trung tâm Nhà May Mắn tại Đắk Nông dưới sự tài trợ của Tổ chức
Quốc tế Pháp ngữ đã mở ra một phòng để dạy nghề may cho các cô gái trẻ và phụ nữ khuyết tật để họ
có một cái nghề trong tay, giúp họ có thể tự lao động và tìm ra thu nhập để trang trải cho cuộc sống.
Tại Trung tâm, các bạn sẽ được cung cấp chỗ ăn ở và học nghề hoàn toàn miễn phí. Lớp học đã được
khai giảng khóa đầu tiên với 10 học viên, các học viên đa phần là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn, thậm chí là bi đát, có những em chỉ mới 13,14 tuổi nhưng đã phải trải qua những
bi kịch gia đình mà có lẽ khi các bạn đọc về hoàn cảnh của các em dưới đây, bạn sẽ không tránh khỏi
xót xa thay cho các em. Hy vọng, khi trở thành học viên tại phòng may và được quan tâm, chăm sóc
tận tình, các bạn sẽ học thật tốt và trong tương lai sẽ có cho riêng mình “chiếc cần câu” mang đến cho
các bạn một cuộc sống tốt đẹp hơn.

HOÀN CẢNH CỦA CÁC HỌC VIÊN PHÒNG MAY TẠI NHÀ MAY MẮN
Lý Bích Phượng
Năm sinh: 2008
Phượng xuất thân trong một gia đình thuộc hộ nghèo của địa phương.
Vì bố mất, một mình mẹ làm nuôi 3 chị em, nhà không có đất đai gì
nên thu nhập của cả nhà chỉ trông chờ vào tiền làm công hàng ngày
của mẹ, ngày nào có việc làm thì có tiền còn không ai thuê là không
có tiền, thậm chí có hôm không có gạo để nấu ăn. Hai năm trước cha
tự tử vì mẹ ngoại tình. Phượng tham gia lớp học may từ tháng 02 năm 2022.
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Lý Bích Phượng.

MỞ LỚP MAY TẠI NHÀ MAY MẮN ĐẮK NÔNG
Thào Thị Máy
Năm sinh: 2004
Bố em thường xuyên uống rượu nên bố mẹ em hay cãi nhau, đánh
nhau. Năm 2014, mẹ em ăn lá ngón tự tử và đã qua đời, sau đó, bố em
lại ăn lá ngón và cũng đã qua đời. Bố mẹ qua đời để lại 4 chị em bơ vơ.
Năm 2018, Máy đi lấy chồng ở Đắk Lắk được 7 tháng thì về lại nhà vì
xảy ra cãi vã, từ đó không liên lạc gì với bên nhà chồng nữa. Máy về

Thào Thị Máy.

nhà ông bà ngoại ở và làm nông phụ giúp gia đình ông. Ông bà đều đã
có tuổi nên không đi làm được nhiều. Máy bị mù chữ cho đến khi vào
Nhà May Mắn mới bắt đầu học.

Phàng Thị Hoa
Năm sinh: 2009
Bố em bỏ đi lấy vợ, bỏ lại mẹ và 6 anh chị em.
Tháng 3/2021, mẹ bị bắt vì buôn bán ma túy, hiện vẫn đang bị giam
và chưa đưa ra xét xử. Hiện tại, 6 anh chị em nương tựa vào nhau
để sống, cuộc sống vô vàn khó khăn. Hoa gia nhập đại gia đình Nhà
May Mắn năm 2018 và em đã hoàn thành chương trình tiểu học trước
Phàng Thị Hoa.

khi trở thành học viên phòng may.

Đặng Thị Thúy Hằng		
Năm sinh: 2008			
Gia đình em thuộc hộ cận nghèo, trú ngụ trong nhà tôn tạm bợ sâu
trong rẫy, không có tài sản gì giá trị. Hằng đang học lớp 7 thì do ảnh
hưởng của dịch Covid 19, phải học online nhưng chỗ em ở lại không
có sóng điện thoại để học, em buộc nghỉ học ở nhà. Hằng đã chính
thức tham gia lớp học may từ tháng 02 năm 2022.

Đặng Thị Thúy Hằng.
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PHÒNG MAY TẠI NHÀ MAY MẮN ĐẮK NÔNG
Hứa Thị Yến Sa
Năm sinh: 1989
Chị Sa đã ly hôn, chồng nuôi con.
Hai năm gần đây với về nhà ở cùng mẹ và em trai, bố chị đã mất.
Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập của em trai. Chị
Sa làm công việc tự do, ai kêu gì làm nấy. Nhưng hiện tại muốn học
Hứa Thị Yến Sa.

may để có công việc ổn định. Sa đã xin vào lớp học may từ tháng 05
năm 2022.

Lữ Thị Thế
Năm sinh: 1985		
Chị Thế bị khuyết tật vận động, bị tật ở chân trái bẩm sinh, đi lại khó
khăn. Sau ly hôn chị không có nhà ở, hiện tại đang ở cùng mẹ đẻ.
Mẹ đơn thân nuôi con nhỏ 8 tuổi, đang học lớp 3. Cả hai mẹ con đều
bị khuyết tật. Lao động chính là mẹ già năm nay 62 tuổi, làm nông
nghiệp. Thế đã được Nhà May Mắn hỗ trợ học may từ tháng 02 năm

Lữ Thị Thể.

2022.

Đàm Thị Hồng Gấm
Năm sinh: 2006
Gấm bị bại não bẩm sinh, khuyết tật vận động, đi lại rất khó khăn.
Gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Hiện tại bố em đã phải đi vào Đồng Nai làm công ty để có thêm thu
nhập. Còn mẹ ở nhà làm việc nhà, đi làm công cho người ta và chăm
Đàm Thị Hồng Gấm.
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sóc 4 chị em. Cũng như Nhi, Gấm đã được học tại lớp chuyên biệt từ
năm 2018 trước tham gia vào phòng may.

PHÒNG MAY TẠI NHÀ MAY MẮN ĐẮK NÔNG

Hoàng Thị Yến Nhi
Năm sinh: 2009
Yến Nhi bị chậm phát triển trí tuệ, khuyết tật vận động, yếu nửa
người bên phải. Kinh tế gia đình ở mức trung bình, bố mẹ lớn tuổi,
nên kinh tế cả gia đình phụ thuộc vào vợ chồng anh cả. Nhi được
nhận vào lớp chuyên biệt của Nhà May Mắn từ năm 2018 trước tham
gia vào phòng may.

Hoàng Thị Yến Nhi.

Nguyễn Thị Hương
Năm sinh: 1991
Hồi nhỏ bị viêm não Nhật Bản dẫn đến 02 chân yếu tuy nhiên chị vẫn
đi lại bình thường.
Hiện tại chị ở nhà cùng bố và con trai. Chồng chị mất khi chị mang
thai được 2 tháng từ đó chị ở vậy nuôi con. Tháng 02 năm 2022,
Nguyễn Thị Hương.

Hương đã xin gia nhập lớp may.

Nguyễn Thị Hoa
Năm sinh: 1992
Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện tại không có nhà và
đang ở nhờ tại nhà cô và có 1 lán trong rẫy. Bản thân Hoa là mẹ đơn
thân nuôi con nhỏ. Hoa đã lập gia đình năm 2014 sau khi sinh được 1
cháu thì vợ chồng ly hôn, chồng Hoa nuôi con. Năm 2019 Hoa có thêm
1 cháu với người đàn ông khác (không kết hôn) hiện tại Hoa đang nuôi

Nguyễn Thị Hoa.

cháu này. Bố Hoa bị bệnh tâm thần phân liệt. Hoa cũng bị trầm cảm sau
sinh nên hầu như không làm được công việc gì, chỉ 2 năm trở lại đây
thì Hoa mới khá lên, và bắt đầu đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Hoa
được nhận vào làm học viên phòng may từ tháng 06 năm 2022.
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TẠP CHÍ MAISON CHANCE THÁNG 08 - 2022
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