• Từ năm 2007, Xóm Dừa cấp một
số học bổng cho học sinh nghèo bậc
tiểu học hay trung học: 60 Mỹ Kim
một năm.

Góp m¶t bàn tay

cho bé nghèo Çi h†c

Tăng thân Xóm Dừa
Đây là một nhóm
các anh chị em thực
tập theo pháp môn
Thiền của Làng Mai.
Mỗi 2 tuần, tăng
thân họp nhau để
ngồi thiền, ôn tụng
Ngũ giới, giới Tiếp hiện, học kinh điển
và chia sẻ với nhau những kinh nghiệm
trong sự thực tập sống tỉnh thức và an
lạc.
Làm việc từ thiện là một phương
cách thể hiện lòng từ bi và là cơ hội
để nhóm thực tập sự hiểu biết và tinh
thần hòa hợp trong khi làm việc chung.
Từ năm 2003 tới nay, mỗi năm nhóm
đều tổ chức
buổi “Cơm chay
với Xóm Dừa”,
với những món
ăn do chính
các thành viên
nÃu. Từ năm
2007, mỗi
năm chúng tôi cũng tổ chức thêm một
buổi văn nghệ gây qũy.

Liên lạc:

Tæng Thân Xóm DØa
Điện thọai:
(714) 975-6864 (Quyên ñ‡)
(714) 638-1768 (Nghi Phan)
(714) 583-8160 (Mai NguyÍn)
Email:
info@xomdua.org
Trang Nhà:
http://xomdua.org

Tæng Thân Xóm DØa
Nam California

Góp m¶t bàn tay cho bé nghèo Çi h†c
Trong mục tiêu

góp sức vào việc
giáo dục các em
bé nghèo sống tại
những vùng quê xa
xôi, tăng thân Xóm
Dừa cùng thân hữu
đã liên tục hỗ trợ
cho các chương
trình Hiểu và
Thương như sau:
• Năm 1996 tới 2000: Bảo trợ cho
ba lớp mẫu giáo bán trú xã Gia Môn,
huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
• Năm 2001: Xây tặng trẻ Gia Môn
ngôi trường mới gồm ba lớp – giao
lại cho điạ phương quản lý.
• Từ năm 2002 tới 2010: Bảo trợ 8
nhà trẻ và trường mẫu giáo tại tỉnh
Khánh Hòa (Nha Trang).
• Từ năm 2011: Bảo trợ 6 nhà trẻ và
trường mẫu giáo tại tỉnh Khánh Hòa:
- Lớp bán trú Hiểu và Thương Thôn
Suối Sâu, xã Khánh Đông, huyện
Khánh Vĩnh
- Lớp bán trú Hiểu và Thương Thôn
Suối Thơm, xã Khánh Đông,
huyện Khánh Vĩnh

-

Lớp bán trú Hiểu và Thương, xã
Ninh Phuớc, huyện Ninh Hòa
Lớp bán trú tình thương Nụ
Hồng, xã Vạn Hưng, huyện Vạn
Ninh
Lớp tình thương Kim Sơn, Vĩnh
Lương
Lớp tình thương chùa Trường
Thọ, xã Ninh Phuớc, huyện Ninh
Hòa, gồm các trẻ nghèo, thuộc 5
trình độ (từ lớp 1 tới lớp 5)

• Từ năm 2004, tăng
thân Xóm Dừa hỗ trợ
chương trình cấp học
bổng cho các sinh viên
Y Khoa nghèo (đại
học Sàigon), đến từ
các vùng xa xôi. Mỗi
em sinh viên được
giúp từ 100 tới 200
Mỹ Kim một năm để
mua sách vở, học cụ v.v… Cũng từ
năm đó, Xóm Dừa hỗ trợ cho cô nhi
viện Lục Hòa tại Lâm Đồng, tùy khả
năng tài chính của Xóm.

Mỗi lớp cần một ngân khoản 230 Mỹ
Kim một tháng để trẻ được học và ăn
trưa.

• Từ năm 2006-2010, Xóm Dừa cấp
học bổng cho các tăng ni sinh thực
tập tại tu viện Bát Nhã (Lâm Đồng)
và Từ Hiếu (Huế). Mỗi học bổng: 25
Mỹ Kim một tháng.

