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Kính thưa Quý bà con trong cộng đồng, cùng toàn thể các Hội Đoàn trong cộng đồng
người Việt Nam tại thành phố Kharkov!

Con trai của gia đình tôi là Nguyễn Thanh Tùng, do lâm bệnh nặng, trong thời gian lâm bệnh đã
được tập thể bà con trong cộng đồng, cùng toàn thể các tổ chức xã hội tận tình giúp đỡ bằng
tiền bạc, tinh thần để cứu chữa cho cháu, nhưng do căn bệnh hiểm nghèo, cháu đã từ trần vào
hồi 14h30 ngày 09 tháng 01 năm 2020, hưởng dương 22 tuổi. Đó là sự mất mát, đau đớn vô
cùng to lớn đối với gia đình tôi. Nay tang lễ cháu đã xong, vợ chồng chúng tôi viết thư này, xin
gửi lời cảm tạ chân thành nhất đến:
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- Đại Đức Thích Quang Điền , đương nhiệm Chùa Trúc Lâm Kharkov

- Đạo tràng Chùa Trúc Lâm Kharkov

- Hội người Việt Nam Tỉnh Kharkov cùng Quỹ nghĩa tình

- Hội đồng hương Hà Nam Ninh Kharkov (Hội đồng hương Nam Định - Hà Nam và Hội đồng
hương Ninh Bình).

- Đoàn cơ sở thành phố Kharkov

- Bà con, anh chị em khu dân phố Gagarina

- Chi hội phụ nữ Gagarina

- Anh em lao động Nhà máy Điện cơ Kharkov

- Tập thể anh chị em công nhân đã từng sống và làm việc tại thành phố Poltava

- Nhóm Thiện Nguyện Kharkov

- Tập thể bà con đã từng sống tại ốp 4a khu vực Hòa Bình, Kharkov

- Tập thể đội bóng C2 Tp Kharkov
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Đặc biệt ghi nhận và cảm ơn các anh trong tổ lo hậu sự, tang lễ, và các cháu thanh niên đã
động viên và túc trực trong suốt những ngày qua, cùng toàn thể bà con trong cộng đồng người
Việt đã thăm hỏi, phúng viếng, gọi điện, nhắn tin, chia buồn cùng gia đình tôi.

Một lần nữa, vợ chồng chúng tôi xin đa tạ tất cả.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ.

Xin chân thành cảm tạ

Nguyễn Văn Thái, Phạm Thị Thơm.
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