
 

 

  
Kính thưa Quý Đồng hương Phật tử, Quý Đồng hương trong cộng đồng Việt nam của chúng ta. 
 
Vào ngày Thứ sáu 29 tháng 11 năm 2019 Chùa Viên Giác sẽ tổ chức  một buổi tiệc chay quyên 
góp giúp Hội từ thiện Foodbank Úc. Foodbank là một tổ chức từ thiện cung cấp lương thực giúp 
đỡ những công dân Úc đang trong tình trạng thiếu thốn thức ăn ở Úc. Foodbank hoạt động cung 
cấp lương thực  tại  Tiểu bang NSW luôn cả Thủ Đô Canberra-ACT và hiện đang giúp đỡ rất 
nhiều thành phần trong xã hội như: 
 -Cung cấp những buổi ăn cho những gia đình thiếu thốn thức ăn 
 -Cung cấp các phần điểm tâm  cho các trường học có nhu cầu dinh dường  cho học sinh 
 -Các Hội từ thiện v...v...  
Ngoài ra Foodbank cũng hợp tác với các nông gia, những công ty bán  sỉ, bán lẽ các nhà sản xuất 
để tìm kiếm nguồn thực phẩm tươi, thực phẩm đã chế biến cũng như những vật dụng cá nhân và 
các loại đồ dùng trong nhà cho những ai đang cần.    
Chúng tôi cũng được biết trong những năm vừa qua Foodbank đã giúp nhiều công dân Úc và số 
người cần giúp đỡ đã gia tăng lên gấp đôi. 
 
Trên tinh thần"một miếng khi đói bằng một gói khi no" Viên Giác Đạo Tràng đã đồng tâm hiệp 
lực tổ chức buổi tiệc chay gây quỹ này trước là không những, góp phần hỗ trợ Foodbank, mà còn 
thể hiện sự tri ân báo ân đến một xã hội hiền hoà, một Quốc gia đã cưu mang giúp đỡ chúng ta có 
được một cuộc sống an lành hạnh phúc trên đất Úc. 
 
Mọi giúp đỡ tài chánh trong đêm gây quỹ này sẽ  trực tiếp giao lại Foodbank để mua thêm một xe 
van chở hàng hoá. 
Sự tham dự của Quý Đồng hương sẽ là một đóng góp cao quý giúp Đạo tràng Viên Giác nói riêng 
và Cộng đồng người Việt Nam nói chung thể hiện tấm lòng tri ân cao cả đến xã hội thân thương 
tại  nước Úc Đại Lợi này. 
 
Liên lạc mua vé tại các nơi:  
 1-Chùa Viên Giác-23 Broad Street-Cabramatta NSW 2166 
 2-Văn phòng Luật Sư Alliance (từ 9:00AM-5:30PM) 
 Số 73-75 John St-Cabramatta NSW 2166 
 Lầu 1,Suite 25(Thương xá Bến Thành) 
Giá vé ủng hộ :  $70 và $50 
Đạo Tràng Viên Giác chân thành cảm ơn quý đồng hương, quý Phật tử và Quý mạnh thường 
quân. 
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