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HƯỚNG DẪN THỈNH CẦU HỖ TRỢ KINH TẾ DO MƯA LŨ KYUSHU 2020 

 
Anh Chị Em thân mến, 

Chúng tôi xin chân thành chia sẻ nỗi đau thương mất mát mà Anh Chị Em đang chịu 
đựng do trận mưa lũ vừa qua tại Kyushu. Chúng tôi thấu hiểu sự kiệt quệ cả về thể chất 
lẫn tinh thần của Anh Chị Em, và nguyện xin đồng hành với Anh Chị Em. 

Văn phòng Hỗ trợ Nạn nhân của Giáo phận hiện đang kêu gọi sự sẻ chia của những 
tấm lòng bác ái, và đã được hưởng ứng cách quảng đại. Với những trợ giúp kinh tế đã 
và đang nhận được, chúng tôi nay xin gởi đến những ai đáp ứng các điều kiện sau: 

(1) Giáo dân Công giáo (không phân biệt quốc tịch) thuộc các Giáo Xứ trong Giáo 
phận (tỉnh Kumamoto, Fukuoka, Saga) có nhà hoặc căn hộ bị hư hại do mưa lũ, 
và được cấp “Risai Shōmei” (chứng thư mắc nạn); 

(2) Hoặc, những ai được Giáo Xứ công nhận là người cần được giúp đỡ, bất kể lương 
hay giáo, như các Thực Tập Sinh và người đi làm bị giảm/ mất thu nhập do mưa 
lũ ảnh hưởng chỗ làm. 

※ Những người cần được giúp đỡ ở trường hợp này, xin liên hệ với Giáo Xứ nơi 
mình cư ngụ để được hướng dẫn thêm. 

Anh Chị Em thỏa mãn một trong hai trường hợp trên, vui lòng gởi đến Linh mục Chánh 
xứ nơi minh cư ngụ các giấy tờ sau: 

 Đơn Thỉnh cầu Hỗ trợ Kinh tế (xem mẫu), 
 Photocopy chứng thư mắc nạn “Risai Shōmei” (nếu có),  
 Hình ảnh nơi ở/ làm việc bị hư hại do mưa lũ (nếu có). 

 
Từ Giáo Xứ, các đơn Thỉnh cầu Hỗ trợ Kinh tế sẽ được gởi về Văn phòng Hỗ trợ Nạn 
nhân của Giáo phận, Tòa Giám mục Fukuoka: Josuidori 6-28, Chuo-ku, Fukuoka-shi 
810-0028. 

Sau khi đơn được chấp thuận, tiền hỗ trợ sẽ được gởi về Giáo Xứ. Anh Chị Em sẽ nhận 
được sự hỗ trợ ấy từ Giáo Xứ của mình. 
 
 
 Linh mục Aoki Satoru 
 Điều phối viên 


