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Dear Benefactors and Friends, 

With deep faith and hope we pray 
God blesses each of you, your families and 
friends with peace and health at this special 
time! We also pray that God will continue to 
protect and keep your jobs available! 

As you know, COVID-19 arrived 
and has spread around our country and the 
world; as a result, we weren’t able to have 
the annual benefit dinner. We spent time and 
talent to prepare everything for this special 
event but we had to cancel. Some who had 

old. His funeral was very touching with a beautiful Mass. The 
Sisters of the Holy Cross and all the children from the center 
were around his casket.  His body was buried in Nguyet Bieu 
cemetery in March, 2020. 

Our high school students and university students who are 
receiving scholarships from A Call to Vietnam are doing well. 
Three received BA’s: Architecture, Computer Programmer, and 
Social Work. Other students continue their high school continue 
their high school studies while preparing to enter university. 

 We were prepared for our July 2020 English Conversation 
classes at the LHC Motherhouse with skilled ESL teachers. But, as 

with the other cancellations, we were not able to go.  It is our hope and plan to continue the classes with 
the young Sisters in the future. 

It is good thing for us that we can catc hup with our benefactors, friends  in the United States 
and in Vietnam by internet, email, phone. We can continue our prayers and help…! Thanks be to God! 

We thank God and you and your families who are generously enabling our A Call to Vietnam 
continue this ministry for the people of God who are waiting for our help! May God bless you and your 
families!  

Sister Kay Burton & S. Agnes Le, SNJM 

planned to attend and paid to reserve seats for this dinner       Handicapped	and	orphan	children	in	Nguyen	Bieu	 
donated to A Call to Vietnam ministry that amount after 	Center, Hue	Vietnam

learning the dinner was canceled. Other persons continue sending monies to support this ministry as 
they have for many years. With these donations, we are able to help those in need. 

The Sisters of the Holy Cross have let us know that the children in their Handicapped centers 
in Nguyet Bieu and Cam Ranh and the orphan center in Dong Ha have been kept healthy and safe 
from COVID-19. Sister Dr. Tran Thi Hien provided medication and good things to children at the 
centers so they weren’t sick. But unfortunately, 19-year-old John Bosco Mai Huu Minh died from other 
causes. He was brought to the Sisters of the Holy Cross in Nguyet Bieu with polio when he was 14 months

LHC	Sisters	with	orphans	children	in	Lam	
Bich	Center	Dong	Ha	Province	
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Các Ân Nhân và Thân Hữu quí mến, 
 
 Trong niềm tin sâu xa và hy vọng nguyện xin Chúa 
ban bình an và khỏe mạnh dến quí vị trong thời gian đặc biệt 
nầy. Và cầu xin Chúa gìn giử việc làm của quí vị được xuôi 
may. 
 Như quí vị biết Covid-19 đang lan tràn trong nước và 
khắp thề giới ; vì vậy chúng ta không tổ chức tiệc gây quỹ như 
các năm. Mặc dù chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho đền ngày 
bị đình chỉ . Dù vậy, một số quí vị đã ghi danh và trả tiền dự 
tiệc . Mountain students in boarding school Cam Lo 
Sau khi biết bữa tiệc bị ngưng; nhưng quí vị quãng đại biếu số  
tiền đã đóng cho chương trình từ thiện. Một số quí vị khác vẫn 
tiếp tục gởi tiền hổ trợ việc từ thiên nầy. 
 Các sơ Mến Thánh Giá (MTG ) và Nữ Tu Bác sỹ Trần Thị Hiện đã tận tâm săn sóc cho các trẻ tại 
các Trung Tâm Nguyệt Biều, Đông Hà, và Cam Ranh được mạnh khỏe để tránh khỏi dịch bệnh. Không 
may, em Gioan-Bosco Mai Hữu Minh qua đời vì chứng bệnh khác. Em được đưa đến Trung Tâm Nguyệt 
Biểu với chúng bệnh polio từ năm mới 14 tháng. Thánh lễ an táng của em thật sốt sắng, cảm động. Các sơ 

MTG cùng các em tại trung tâm đứng vây quanh quan tài. 
Em Minh được an táng tại nghĩa trang của giáo xứ Nguyệt 
Biều tháng Ba năm 2020. 
 Các học sinh và sinh viên nhận tiền học từ A Call to 
Vietnam vẫn siêng năng, chăm chĩ học hành. Có 4 em ra 
trường đại học về Kíến Trúc, Computer Programmer,  
Dược sỹ , Xã Hội. Các em học xong Trung học đang thi lên 
đại học. 
   Chúng tôi cũng đã chuẩn bị chương trình Anh Văn Đàm  
     Thọai tại nhà mẹ dòng 
MTG Huế 2020 với các giáo sư ESL thiện nguyện ; nhưng 
không thể đi được. Hy vọng chương trình sẽ tiếp tục trong 
tương lai. 
 Rất vui được tiếp tục giao thiệp với các ân nhân, thân 

hữu qua internet, phone, và emails để biềt tin tức, và thông hiệp lời cầu cho nhau, tạ ơn Chúa ! 
 Chúng tôi chân thành cám ơn các ân nhân và gia đình quãng đại giúp chương trình A Call to 
Vietnam tiếp tục việc bác ái giúp những người con Chúa kém may mắn đang trông chờ sự giúp đỡ của 
chúng ta. Nguyện cầu Chúa ban nhiều ơn lành đền quí vị, và gia đình của quí vị. 

 
Sister Kay Burton & S.Agnes Le, SNJM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mountain students in boarding school Cam Lo 

Mountain students in boarding school Cam Lo 



A Call to Vietnam /Tiếng Gọi từ Việt Nam Page 3 
 
Inter-Congregation Collaboration Spans the Globe 
By sister Kathleen Hilton, SNJM  
  
It has been a busy year for both Lovers of the Holy Cross now living in U.S.-Ontario Province 
communities. S. My Dung Nguyen completed her master’s program in School Administration at Heritage 
University in May, 2019. Her father’s visit highlighted the wonderful celebration. Last summer included a 
road trip to significant places and landmarks. It was a delight, with the help of family and SNJMs around 
the states, to introduce new facets of U. S. life and culture. Their reflections pick up after our return. 
 
Reflections on U.S. Studies and Culture 
Sister My Dung Nguyen,LHC 

Last August I moved to Portland for a year of post-degree experience 
and started six wonderful months working as a volunteer in the kindergarten at 
Christ the King Elementary school. Although challenges in language and 
cultures are unavoidable, I enjoyed working with those lovely children, and 
studying phonics with them, while learning many effective positive classroom 
management strategies. The pandemic complicated classroom interaction 
opportunities this spring, but I have accomplished much during this 
challenging time. Even relaxation, like crossword and jig-saw puzzles and 
games with a native speaker, can be good opportunities to improve one’s 
English. 
 Surprisingly, I have discovered that I enjoy gardening, and learning 
about plants and bugs has broadened my vocabulary. My “hands-on learning” 
has also included trying different recipes from American, Vietnamese, and other cuisines. What could be 
more fun for a student than doing two things at once, learning and enjoying the results? I also feel very 
lucky to be Sister Vivian Ripp’s piano student. She is a wonderful musician and very generous. There’s 
more to tell but I prefer ending my sharing by expressing my deep gratitude to all Sisters of the Holy 
Names for helping my Congregation and, particularly, for supporting me during my study here. 
 

Sister (Kim) Dung Huynh, LHC 
 This year my M.A. program included classes in literature, writing, and 
linguistics, all very necessary to improve my English skills and widen my knowledge 
in various fields. I had some opportunities to study multicultural history and famous 
pieces of literature through American, and Children’s literature courses. In addition, 
composition and linguistic classes have provided useful knowledge that not only 
helps me improve my current English skills but also prepare for a professional career 
in teaching or other related ministries. 
 Living and studying in Toppenish, on the Yakima Indian Reservation and in a 

region with a large Latinx population, gives me chances to participate in local festivals, events, and 
organizations where I have learned about different cultures, ethnicities, and history. Last summer I had a 
great chance to travel across the country to discover the United States in general and many historic sites. I 
have also felt lucky and blessed to live in community with three Sisters of the Holy Names, discuss 
literature with S. Mary Ellen Robinson, and have specific support from S. Kathleen Hilton, who is always 
willing to assist me any time and in many ways. The Sisters of the Holy Names with whom I live and have 
contact have enabled me to access American cultures through daily meals, lifestyles, behaviors, and 
English language conversation.  
 

S.My	Dung’s	father	was	able	
to	attend	the	Heritage	
University	graduation,	SNJM	
&	LHC	sisters	also	attended	
the	May	2019	ceremonies.	
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Sự Hợp Tác Liên Dòng Xuyên Địa Cầu 
By Sister Kathleen Hilton, SNJM 
 

Đây là một năm bận rộn đối với hai Sơ Dòng Mến Thánh Giá hiện đang sống ở 
các cộng đoàn thuộc Tỉnh Dòng Ontario, Hoa Kỳ. Sơ Mỹ Dung Nguyễn đã hoàn 
thành chương trình Thạc sĩ với chuyên ngành Quản Trị Học Đường tại Đại Học 
Heritage vào tháng 5 năm 2019. Chuyến viếng thăm của bố của Sơ đã làm nổi bật 
ngày lễ tuyệt vời đó. Mùa hè năm ngoái hai Sơ đã có một chuyến du lịch đến các 
địa điểm và địa danh quan trọng. Đó là một chuyến đi thật vui, với sự giúp đỡ của 
gia đình và các Sơ Holy Names trong các cộng đoàn trên khắp các tiểu bang, đã 
giới thiệu cho họ những khía cạnh mới của cuộc sống và văn hóa Hoa Kỳ. Dưới 
đây là những cảm nhận của hai Sơ sau chuyến du lịch.  

 
Cảm Nhận Về Việc Học Và Văn Hóa Hoa Kỳ 
Sơ Mỹ Dung, MTG 

 Tháng 8 vừa rồi, tôi chuyển đến sống ở Portland để có một năm kinh 
nghiệm sau chương trình học. Và tôi bắt đầu sáu tháng tuyệt vời làm thiện nguyện 
ở một lớp mẫu giáo tại trường tiểu học Christ The King. Mặc dù không tránh khỏi 
khó khăn về ngôn ngữ và văn hoá, tôi rất thích làm việc với các em bé dễ thương 
tại trường, đồng thời học phát âm với các em, trong khi đó học thêm nhiều 
phương pháp quản lý lợp học thực dụng đầy hiệu quả. Tuy đại dịch đã cản trở các 

cơ hội liên quan với lớp học vào mùa xuân này, tôi vẫn đạt được nhiều thành quả trong thời gian thử thách 
. Thậm chí việc thư giãn như chơi ghép hình, chơi ô chữ và các trò chơi với một người bản xứ, đều mang 
đến cho tôi một cơ hội tốt để phát triển tiếng Anh. 
 Thật ngạc nhiên, tôi phát hiện ra mình rất thích trồng trọt và học về các loại cây và sâu bọ đã giúp 
tôi thêm vốn từ vựng. “Việc học qua thực hành” của tôi cũng gồm cả việc nấu các món ăn khác nhau như 
món ăn Mỹ, Việt Nam và các món ăn các nước khác. Đối với một sinh viên thì còn gì vui hơn là làm một 
lúc hai việc, vừa học vừa thưởng thức thành quả mình tạo ra? Tôi cũng thấy mình rất may mắn được làm 
học trò piano của sơ Vivian. Sơ là một nhạc sĩ tuyệt vời và rất quảng đại. Tôi muốn kể thêm nhiều điều nữa 
nhưng tôi muốn dành những lời cuối này để bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của tôi đối với các sơ Holy Names 
đã giúp hội dòng tôi và đặc biệt đã hỗ trợ cho việc học của tôi tại đây. 
 

Sơ Kim Dung, MTG 
 Năm nay, chương trình Thạc sĩ của tôi bao gồm các lớp văn học, viết luận và ngôn 
ngữ học, tất cả đều rất cần thiết để thăng tiến khả năng tiếng Anh và mở rộng kiến thức 
của tôi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi đã có một số cơ hội để học hỏi về lịch sử đa 
văn hóa và các tác phẩm văn học nổi tiếng thông qua các khóa học về Văn chương Mỹ và 
Văn Học dành cho Trẻ Em. Ngoài ra, các lớp học về Viết Luận và Ngôn Ngữ Học đã 
cung cấp những kiến thức hữu ích, không chỉ giúp tôi thăng tiến kỷ năng tiếng Anh hiện 
tại mà còn chuẩn bị cho việc giảng dạy chuyên môn hoặc các công việc liên quan khác. 
 Sống và học tập tại Toppenish, trong Vùng Đất Dành Riêng cho những người Địa 

Phương ở Yakima và trong khu vực có đông dân cư gốc Mỹ La-tinh, tôi có nhiều cơ hội tham gia vào các 
lễ hội, sự kiện và tổ chức địa phương. Nơi đây tôi đã được học hỏi các nền văn 
hóa các sắc tộc và lịch sử khác nhau. Mùa hè năm ngoái tôi đã có cơ hội đi du 
lịch khắp đất nước để khám phá nước Mỹ nói chung và nhiều di tích lịch sử. Tôi 
cũng cảm thấy may mắn và được chúc lành khi được sống trong cộng đoàn với 
ba Sơ Holy Names, thảo luận về văn chương với Sơ Mary Ellen, cùng với sự hỗ 
trợ đặc biệt từ sơ Kathleen Hilton, là người luôn sẵn lòng giúp tôi nhiều cách 
khác nhau. Các Sơ Holy Names và những người mà tôi sống và tiếp xúc, đã cho 
phép tôi tiếp cận các nền văn hóa Mỹ qua các bữa ăn, lối sống, cách cư xử và 
các cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh hằng ngày. 
 

S.	Marina	Rose,	SNJM	with	S.	
Kim	Dung,LHC	

S. Kim Dung ,Kathleen 
My Dung in San 

Francisco, CA 
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Human Trafficking 2020-2021 
By Sister Mary Annette Dworshak, SNJM  
  

‘‘Human trafficking is a heinous crime happening all around us. The victim, 
-30% of whom are children’’are subject to forced labour, sexual exploitation and 
other forms of abuse. We must do more to bring criminals to justice, and help 
victims rebuild their lives.’’ António Guterres Secretary-General of the United 
Nations . 

 Journalist Nguyen Quy reports in August of 
2020, that Vietnam claim the number of human 
trafficking cases is down in Vietnam, but ‘‘Ha Thi 
Nga, chairwoman of the Vietnam Women's Union, said that the crime of 
human trafficking has become more complicated amid the Covid-19 
pandemic, even though Vietnam has closed its borders and suspended foreign 
arrivals since late March to contain the spread of the coronavirus.’’ 
 Women and children in rural and mountainous areas are most often 

trafficked in the crime generating tens of billions of dollars annually, according to the Ministry of Public 
Security.  
 The Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary continue to educate and advocate for end of 
human trafficking, for care for those impacted by sex and labor trafficking, for the improvement of 
education, and for the reduction of poverty. 
 
“Human trafficking cases down but not out in Vietnam”  https://www.bluedragon.org/wp-
content/uploads/2019/04/Human-Trafficking-in-Vietnam-fact-sheet.pdf 
 
Tệ Nan Buôn Người ở Việt Nam Năm 2020 
By Sister Mary Annette Dworshak, SNJM  
 
 “ Tệ nạn buôn người là tội lớn nhất đang xảy ra trong chúng ta. 30% nạn 
buôn ngừoi là trẻ em - là những đề tài nổ tung và lao động tình dục trong các 
hình thức lạm dụng khác, Chúng ta phải đưa những tội trạng nầy ra công lý, và 
giúp các nạn nhân làm lại cuộc sống của họ . ’’ ông Antonio Guterres, Tổng 
Thư Ký Liên Hiệp Quốc. 

 Ông Nguyễn Quy báo cáo tháng 8 năm 2020, 
các trường hợp nạn buôn người ở Việt Nam đã giảm; 
nhưng bà “ Hà Thị Nga, Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Việt Nam thì tội phạm của nạn 
nhân buôn người đã trở nên phức tạp bởi Covid-19 lan tràn, nên Việt Nam đã đóng 
cửa biên giới và ngăn cản người ngọai quốc đến từ tháng Ba để trừ dịch bệnh.” 
  Các phụ nữ và trẻ em tại các vùng thôn quê và miền núi là những nơi 
thường bị nạn buôn người lên đến muời ngàn Mỹ kim hằng năm, theo báo cáo của 
Bộ An Ninh Công Cộng. 
 Các Nữ Tu dòng Holy Names Jesus and Mary tiềp tục giáo dục và hướng 
dẫn về nạn buôn người, và săn sóc những ai bị tổn thương bời tình dục và lao 
động, để cải tiến giáo dục, và giảm nghèo. 

 
   Trường hợp nạn buôn ngừoi tuy xuống thầp; nhưng chưa có ở Việt nam 
   https://www.bluedragon.org/wp-content/uploads/2019/04/Human-Trafficking- 
   inVietnam-fact-sheet.pdf 
 

S.	Diem	Nguyen,LHC	
takes	care	of	orphan	in	

Lam	Bich	center	

Orphan	children	in	Lam	Bich	



Page 6 A Call to Vietnam /Tiếng Gọi từ Việt Nam 
Unexpected Challenge; Happy Ending! 
By sister Linda Riggers, SNJM 
 
 In both Vietnam and North America, there is the expression, “Necessity is the mother of invention.” 
This saying was lived out during this past year, when the coronavirus pandemic caused the cancellation of 
our 18th annual A Call to Vietnam benefit dinner. Shortly after the invitations to the March benefit dinner 
had been sent out, Seattle – and the rest of the world - received an unexpected guest: COVID-19.  

 The ACtV benefit dinner committee, led by Theresa Pham and 
Anna Nguyen, met in a new way, using ZOOM technology, to decide 
what we should do. It was clear that we needed to cancel the dinner and 
offer refunds to those who had already made a reservation.  
 We are so grateful to so many who had made a paid reservation 
and told us to consider that payment a donation, recognizing that, while 
the benefit dinner was cancelled, the needs in Vietnam continue.  Other 
members of the dinner committee got busy, creating a marvelous on-
line appeal, which was sent out to allthose who had supported our 
dinner in recent years and for whom we had an email address. The 
result was amazing! Contributions in res  ponse to that appeal last 
spring, combined with ongoing support, and some other fund-raising 

efforts grew to over $20,000 which can be brought to Vietnam to support the projects mentioned in this 
newsletter !  
 The short video created by Holy Names Sisters Mary Ellen Robinson & Kathleen Hilton, Holy 
Cross Sisters Kim Dung Huynh & Mi Dung Nguyen (ACtV “alums”!) and Sarah Harris, U.S.-Ontario 
Province Advancement Director, is still available at https://vimeo.com/398370447/9b2b07aea1. 
 Readers of this newsletter may enjoy watching it again, enjoying the beautiful slides showing the 
bright smiles that your continued generosity made possible. 
 For there is another proverb that both Americans and Vietnamese have in common: After the storm, 
the sun comes out. The slides show how your generosity and support, through the storm of the pandemic, 
helped make possible continuing care and encouragement for the children of Vietnam and a brighter future. 
 At this time, it is impossible to know how, in the future, the Sisters of the Holy Names, the 
Sisters/Lovers of the Holy Cross, and YOU will be collaborating to carry on the A Call to Vietnam 
ministry.  But we are committed to creatively imagining ways for all of us to come together, have fun, and 
continue collaborating with the Sisters/Lovers of the Holy Cross to bring educational programs and 
financial support to those in need in Vietnam. 
 Stay tuned! If you would like to receive email updates about future dinners and the Call to 
Vietnam Ministry, please visit www.snjmusontario.org/calltovietnam and sign up!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoan Thien families are great help A Call to Vietnam ministry 

Theresa	Pham	and	Anna	Nguyen,	Co‐
chairpersons	for	several	benefit	
dinners	to	help	A	Call	to	Vietnam	
ministry.	
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(L-R)S.Agnes Le, SNJM,Kim Dung 
Huynh,LHC,Mary Annette Dworshak 
,SNJM, Kathleen Hilton,SNJM, Makiko 

Fujiwara,SNJM 

 
Thử thách bất ngờ, kết thúc có hậu! 
By Sister Linda Riggers, SNJM 
 

Ở Việt Nam và cả tại Bắc Mỹ đều có câu nói, “Cái khó ló cái khôn.” 
Câu nói này đã được thể hiện rõ nét trong năm qua, khi đại dịch Coronavirus 
là nguyên nhân hủy bỏ bữa tiệc gây quỹ A Call to Vietnam hằng năm lần thứ 
18. Ngay khi thiệp mời dự bữa tiệc gây quỹ đã được gởi đi, Seattle – và cảc 
nơi - đón nhận khách không mời mà đến: COVID-19. 

Ban tổ chức bữa tiệc gây quỹ A Call to Vietnam, do Theresa Phạm và 
Anna Nguyễn hướng dẫn , đã gặp nhau dưới một hình thức mới, xử dụng kỷ 
thuật ZOOM, để quyết định nên làm gì. Rõ để quyết định nên làm gì. Rỏ 
ràng chúng ta cần hủy bữa tiệc và đề nghị hòan lại tiền đến từ những người đã ghi danh. 

Chúng tôi biết ơn nhiều người đã đặt chỗ và bảo chúng tôi hãy xem khoản đã trả đó là một sự 
quyên góp, nhận thấy rằng, trong khi bữa tiệc gây quỹ bị huỷ bỏ, nhu cầu ở Việt Nam vẫn tiếp tục. Các 
thành viên của ban tổ chức bữa tiệc bận rộn sáng kiến mời gọi trên trực tuyến kỳ diệu, gởi đến toàn thể quý 
vị đã từng ủng hộ cho bữa tiệc trong những năm gần đây và những người mà chúng tôi có địa chỉ email. 
Kết quả thật tuyệt vời! Sự đóng góp đáp lại lời mời gọi vào mùa xuân năm ngoái, cộng với sự hỗ trợ không 
ngừng, và một vài nỗ lực quyên góp khác đã đạt đến hơn 20 ngàn đô-la, số tiền có thể được gởi về Việt 
Nam để hỗ trợ cho các chương trình được nhắc đến trong bản tin này! 

Đoạn phim ngắn được làm bởi các sơ Holy Names, sơ Marry Ellen Robinson và sơ Kathleen 
Hilton, các sơ Mến Thánh Giá Huỳnh Thị Kim Dung và Nguyễn Thị Mỹ Dung (Các học viên từng học tại 
chương trình A Call to Vietnam) và Sarah Harris, Giám đốc phát triển gây quỹ thuộc tỉnh dòng tại Hoa Kỳ, 

vẫn có sẵn tại https://vimeo.com/398370447/9b2b07aea1 
Độc giả của bản tin này có lẽ thích xem nó lần nữa, thưởng thức 

những slide đẹp mắt thể hiện những nụ cười rạng rỡ mà tấm lòng quảng đại 
không ngừng của quý vị đã đem đến. 

Một thành ngữ mà cả người Mỹ lẫn người Việt Nam đều nhớ: “Sau 
cơn mưa trời lại sáng’’. Những slide này thể hiện sự quảng đại và hỗ trợ 
của quý vị qua cơn bão (mưa giông) đại dịch đã giúp ích thế nào cho việc 
chăm sóc không ngừng và khích lệ các trẻ em Việt Nam tương lai sáng lạn 
hơn. 

Trong khi đó, vào thời điểm này, thật khó để biết các sơ Holy 
Names, các sơ Mến Thánh Giá và quý vị sẽ cộng tác thế nào trong tương lai 
để tiếp tục việc Tông đồ A Call to Vietnam. Nhưng chúng tôi cam kết nghĩ 

ra những cách sáng tạo để tất cả chúng ta chún  đến với nhau vui vẻ và tiếp tục cộng tác với các sơ Mến 
Thánh Giá nhằm đem đến các chương trình giao dục và hổ trợ tài chánh cho những ai đang cần ở Việt 
Nam. 
Hãy giữ liên lạc! Nếu quý vị muốn cập nhật thông tin về tiệc gây quỹ và việc Tông đồ A Call To Vietnam  
trong tương lai qua email, vui lòng vào trang web www.snjmusontario.org/calltovietnam và ghi danh! 

The Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary 
are dedicated to the mission of education and within this mission promote justice and create community. They have heard a 
call to collaborate with the religious community of the Lovers of the Holy Cross, Hue in Vietnam to 
 *Support ministry to handicapped children, pregnant teens, mountain people, children unable to afford an education, 
 *Educate young women enteringReligious life,particularly in acquisition of English language Skills.  
 

Các nữ tu Dòng Holy Namaes Jesus and Mary, 
chuyên phục vụ ngành giáo dục, cô vỏ Công Lý và xây dựng Cộng Đồng, muốn cùng quí vị hưởng ứng tiếng mời 
gọi hợp tác với các Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá ở Việt Nam 
 *Để phục vụ các trẻ em khuyết tật, các thiếu nữ lầm lỡ, người Dân Tộc, và các trẻ em thiếu điều kiện tới 
trường; 
 *Giúp các thiếu nữ muốn dâng mình cho Chúa,cách riêng được học tiếng Anh. 

(L‐R)	S.	Kim	Dung	Huynh,LHC,	
S.Kathleen	Hilton,SNJM,	S.My	Dung	

Nguyen,LHC.	



Page 8 A Call to Vietnam /Tiếng Gọi từ Việt Nam 

A Call to Vietnam Ministry Accomplishments 2020 - 2021: 

*Handicapped Center, Nguyet Bieu, Hue
-55 children: 14 orphans, 12 blind & Mute,10 with down syndrome, 16 developmentally 
delayed , one at university second year, 2 pregnant teens, and one died last March, 2020.
-Several handicapped children can walk, talk, learn a bit
-They need medicine, vitamins, sewing materials, and money for food.
*Trung Tâm Khuyết Tật Nguyệt Biều, Huế
-55 trẻ em 14 em mồ côi, nghèo, bị cha me bỏ rơi, 12 câm điếc, 10 bại não,
16 chậm phát triển,2 em down-syndrome,1 em đại học năm II,2 thiếu nữ lầm lỡ. Đặc biệr có
em mới qua đời vì bệnh bại liệt được các sơ chăm sóc nhiều năm.
*Cần ủng hộ thuốc cảm cúm,vitamins,tiền mua thực phẩm .Các thanh nữ câm, điếc học:
thêu, may, làm hoa voile, làm các vật dụng bằng cườm, nên cần giúp tiền mua các vật dụng
trên cho các em học, tiền mua thực phẩm, và vật liệu để dạy trẻ em.
*Handicapped Center, Hoa Yen, Cam Ranh:
-26 handicapped children: 13 boys, 10 girls. One orphan,3 with downsydrame,13 mal-
nurished, 7 deaf , mute.
-They need hearing aids for 2 deaf boys, medicine, vitamins, money for food & materials for
teaching .
*Trung Tâm Khuyết Tật Hòa Yên,Cam Ranh
-26 trẻ em tàn tật:13 nam,10 nữ: một trẻ mồ côi,3 trẻ bị down-syndrom, 13 thiếu dinh dưỡng,
7 em câm điếc, trong hòan cảnh gia đình nghèo.
-Cần giúp tiền mua máy nghe cho 2 em trai bị điếc, thuốc cảm cúm,
tiền mua thực phẩm , và các vật liệu để dạy các em .
*Three Blind Centers:Trieu Phong, Gio Linh,& Dakrong Quang Tri :
-Trieu Phong: 600 families, Gio Linh: 200 families & Dakrong: 150 families. 350 people are
totally blind, 650 have limited vision. There are 2 places for massage therapy work by blind
young men. One handicapped blind young man received his BA in social work, others are
studying music and the rest are in high school and elementary school .
*Ba Trung Tâm Khiếm Thị:Triệu Phong, Gio Linh & Dakrong thuộc tỉnh Quảng Trị
-Triệu Phong có 500 gia đình, Gio Linh có 200 gia đình, Dakrong 150 gia đình: 350 người
khiếm thị 100%, Số người mù còn lại 650 thấy mờ mờ

- Chương trình A Call to Vietnam bảo trợ :các sinh viên học sijnh khiếm thị học : một anh
khiếm thị đậu BA về Xã Hội, và sinh viên thi vào đại học âm nhạc Huế, số còn lại đang học
Tiểu và Trung Học tại các trường tại thị Trấn Đông Hà..
*A Call toVietnam provides the money to buy the materials for making brooms, chopsticks, 
toothpicks, incense sticks, flower baskets... These items are for sale and help families to make 
a living, and receive free soup 2 times per week, Dong Ha hospital, and 150 scholarships
for their children. Sister Doctor Hien visits people twice per week at these centers.
-They need medicine,vitamins, monies for food, and scholarships for the children to continue 
school . Sponsor $250 a university student, $100 a high school student to continue school . 
*Tiếng Gọi từ Việt Nam giúp tiền mua vật liệu làm chổi, vót đũa, tăm tre, làm hương thẻ đan 
giỏ đựng hoa. Bán các thứ nầy lấy tiền giúp các gia đình sinh sống .

-Chương trình còn giúp tiền học cho 150 trẻ em là con cái của họ tại 3 trung tâm nầy được
tiếp tục học lên,
- Nồi cháo miễn phí mỗi tuần 2 lần tại bệnh viện Đồng Hà,do Nữ Tu Bác sỹ Trần thị Hiện
Và sơ còn đền khám bệnh, cấp thuốc hằng tuần tại các trung tâm, và những khi cần đến .
- Cần giúp: thuốc cảm cúm, vitamines, và bảo trợ tiền học: $250 cho 1/ sinh viên,và $100
1/học sinh / một năm.
*A Call to Vietnam is providing Scholarships for poor students:
-55 students received scholarship in 2019: 16 university, 18 high school, 21 elementary & 150 students from 3 blind 
centers Trieu Phong, Gio Linh, Dakrong, Quang Tri province .
They need sponsors : $250/year for university student, $100 for each high school student or elementary student. 
Chương Trình Tiếng Gọi từ ViệtNnam Giúp Học Bổng : Giúp tiền học cho 60 sinh viên và học sinh : 18 sinh 
viên,$250/một năm- 20 học sinh trung học & 3 tiểu học $100/một năm. Và 150 các học sinh của 3 trung tâm Khiếm 
Thị tại Quãng Trị & Dakrong
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* Lam Bich Center Dong Ha :
-42 :  29  orphans, 3 hadicapped, 10 mountain students + 5 university 
students who live there going to school in Dong Ha.
-They need medicine, vitamins, warm clothes, notebooks, pens, pencils, 
monies for food, and scholarship sponsors: $100 for each elementary 
student or orphan/ per year.
-This Lam Bich Center remodeled summer 2018.
*Trung Tâm Lâm Bích Đông Hà :
- 42 : 29 trẻ mồ côi, 10 học sinh Dân Tộc , 5 university students, các em ở
nội trú để đi học các trường tại Thị Trấn Đông Hà .
-Cần giúp thuốc cảm cúm, vitamins, áo ấm , tiền mua thực phẩm,vở, viết,
và bảo trợ tiền học $100/ một học sinh Trung học, Tiểu Học, hay nuôi dạy
một trẻ mồ côi/ một năm .
-Trung Lâm Bích Đông Hà được các Ân Nhân giúp nên đã sữa làm mới lại
khang trang hè 2018.
*Boarder School for mountain students Cam Lo, Dong Ha:
-34 mountain students : 11 boys and 23 girls from Elementary and High school
who live there are going to school in Dong Ha operated by Sisters of the Holy Cross. The need support for room and 
board.
*Trung Tâm Nội Trú các học sinh Dân Tộc tại Cam Lộ, Đông hà:
-34 trẻ em : 11 nam + 23 nữ - từ Tiểu học và Trung Học được các em được Sơ Mến Thánh Giá Huế gầy dựng nuôi
ân ở để các em đi học ở các trường Tiểu học và Trung học tại Đông hà.
- Cần bảo trợ tiền học và nuôi ăn ở $300 một học sinh cho một năm , sách truyện trẻ em, CD bài hát trẻ em bằng
tiếng Anh , viết chì,viết bic,tập vở, thuốc cảm cúm và multivitamins .

Chúng ta tiếp tục hổ trợ tiệc gây quỹ giúp chương trình A Call to Vietnam ! 

 Bạn muốn giúp chương trình A Call to Vietnam các vật dùng đấu giá ở bữa tiệc gây quỹ:
 Biếu các vật có thể dùng để đấu gíá.  Tham gia vào ban gây quỹ  Bán giúp hay Mua vé,
hoặc bảo trợ 1 , 2 hay bàn tiệc. Bạn muốn biếu vật dùng , tài liệu, hay đề nghị : liên lạc với
Nữ Tu Agnes Lê Thị Lý, SNJM: (206) 725-716 ,. or email: agnesthile@gmail.com
* Let’s keep the momentum going! A Call to Vietnam Benefit Dinner is an annual event
*Would you help our A Call to Vietnam benefit dinner ? * We are looking for:
Donations of items  Assistance in planning committees  Dinner ticket sales
 Sponsors of 1 or 2 tables  Purchasers of tables for the dinner  If you can help,
or would like to offer resources or suggestions contact , Sr. Agnes Ly Thi Le, SNJM at
206-725-7164 or email:agnesthile@gmail.com

Chúc Mừng Giáng Sinh 2020 - Năm Mới 2021 và Tết Tân Sữu 

Chúng tôi, các Nữ Tu Dòng Holy Names Jesus and Mary của chương trình  
Tiếng gọi từ Việt Nam ( A Call to Vietnam) :Thân kính chúc: quý cha Chánh  
Xứ, quý Linh Mục, các Tu Sĩ Nam Nữ , quý Ân Nhân ,Thân Hữu , các Bạn Trẻ 
cùng các Thiện Nguyện tràn đầy Thánh Đức trong mùa Giáng Sinh 2020.  
Được Bình An, Mạnh Khỏe trong Năm Mới 2021. Cùng Vạn Sự May Lành,  
Như Ý trong Tân Niên Tân Sữu.  

Merry Christmas 2020 - Happy New Year, 2021, and Lunar New Year Tan Suu , the Year of 
the Buffalo. The Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary wish the Pastors, Priests, 
Sisters, Brothers, Benefactors, and Friends a Merry Christmas and a New Year filled with joy, 
peace, good health, and a happy lunar New Year. 

Special thanks to Maria Laughlin for assistance with this newsletter  

S.	Doctor	Hien	Tran	with	handicapped	and
orphan	children	in	Lam	Bich	Dong	Ha
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Appreciation and Thanks 2020-2021: 
  
 Các Nữ Tu Dòng Holy Names Jesus and Marie chương trình A 
Call to Vietnam chân thành cám ơn : Cha Đào Xuân Thành Chánh xứ 
Các Thánh Tử ĐạoViệt Nam tại Tukwila, WA. * Cha Trần Tái Việt, 
SJ. * Cha Tạ Bình , CssR Chánh xứ giáo xứ Thánh Tâm Seattle, WA. * 
Cha Phạm Hòang Trung, SJ, Giáo Sư đại học Seattle University * Cha 
Joseph Vũ Hãi Đăng,SDD, * Các Tu Sỹ Nam Nữ * Quý vị trong Hội 
Đồng Giáo xứ * Hội các Bà Mẹ Gia Đình C.G. * Các ca đòan : Cecilia, 
Tin Yêu, Mông Triệu,và giáo dân thuộc giáo xứ CTTĐ./VN., Tukwila, 
WA *Ô.B. Delute & gia đình *Ô.B. Monahan & gia đình *Ô. B. Liu & 
gia đình, * B.S. Kammiski & gia đình *Ô.B. Diễn-Hiệp & gia đình 
*Ô.B.Phạm Niên & gia đình *Ô.B. Đổ Tuyến & gia đình*Ô.B. Tạ 
Thành & gia đình *Ô.B.Nguyễn Kh. Hưng & gia đình *Ô.B.Trường-Th.Thúy & gia đình * Ô.B. Nguyễn Quyết & 
gia đình * Ô.B. Trần Đỉnh & gia đinh * Bà Phan Thanh Vân & gia đình *Bà Tạ Thị Định & gia đình *A C. Phạm 
Đ.Thắng & gia đình * A.C. Dũng-Theresa & gia đình *A.C.Hòan-Cúc & gia đình *Bà Bảy-Hằng & gia đình *A.C. 
Hòa - Hồng & gia đình* A.C. Tạ Lưu Anh Dũng & gia đình *Cô Vũ Ngọc Trang & gia đình *B.S.Thuần -Th.Tuyền 
&gia đình  *B.S. Đổ Hòang Đăng & gia đình *B.S. Trần Quốc Việt & gia đình *A.C. Thạnh -Th.Vân & gia đình * 
A.C. Trang - Rey & gia đình * A.C. Huỳnh Thành & gia đình*A.C.Dung-Huong&gia đình, * A.C.Tue-
L.Anh&family*A.C.Ngoc-Thu&gia đình * A.C.Binh-Phuong & gia đình*A.C.Dat-Thuy&gia đình,* A.C.Vu-Nhung 
&gia đinh *A.C.Thy-Thy & gia đình* A.C.The-Lan Anh &gia đình*Qúy Ân Nhân *Quý Thân Hữu * Các bạn 
HoanThiện & gia đình ,  
* Các bạn Thiện Nguyện & gia đình * Các Bạn Ban Gây Quỹ & gia đình, *Vina Châm Cứu * Tony Bakery’s 
& Deli *Seattle Express Wholesale Florist, llc: đã quãng đại hổ trợ chương trình A Call to Vietnam các năm qua. 
Chúng tôi kính mời và mong ước qúi vị , các bạn trẻ, các thiện nguyện tiếp tục hổ trợ việcTông Đồ Giáo Dục Bác Ái 
nầy . Nguyện xin Chúa qua lời cầu bàu của Mẹ La Vang trả công bội hậu, và ban nhiều ơn lành đến qúi cha, các Tu 
Sĩ Nam Nữ, các Ân Nhân, Thân Hữu, các bạn trẻ, các Thiện Nguyện, cùng toàn thể qúi vị và gia đình . 
  
Appreciation and Thanks 2020-2021: 
  

 The Holy Names Sisters of Jesus and Mary who work in this ministry wish to 
express our deep gratitude to the pastors, parish councils, parishioners, the club 
members and all benefactors of the following groups for your generous help to A Call 
to Vietnam in 2019-2020 * Rev.Thanh Dao, and Parishioners of the Vietnamese 
Martyrs , Tukwila, WA. * Rev. Viet Tran, SJ * Rev. Binh Ta, CSsR * Rev. Trung 
Pham, SJ, Professor at Seattle Uninversity, WA.* Rev. Joseph Dang Hai Vu, SDD * 
Vietnamse Mother Club * The Choirs: Cecilia, Tin Yeu, Mong Trieu of the Vietnamse 
Martyrs Church in Tukwila, WA. * Mr.& Mrs. Delute & family * Mr.& Mrs. Monahan 
& family * Dr. Kammiski & family * Mr. & Mrs. Liu & family, * Mr.& Mrs. Dien-
Hiep & family*Mr.& Mrs. Nien Pham & family, * Mr.&Mrs. Tuyen Do & family 
*Mr.& Mrs.Thanh Ta & family *Mr.& Mrs. Hung Kh. Nguyen & family *Mr.& Mrs. 
Dung Luu Anh Ta & family *Mrs. Thanh Van Phan & family *Mrs. Dinh Ta & family* 

Mr.& Mrs.Truong -Th.Thuy & family, *Mr.& Mrs. Quyet Nguyen & family * Mr.& Mrs. Dinh Tran & family * 
Mr.& Mrs.Thang D. Pham & family * Mr.& Mrs. Dung-Theresa Pham & family * Mr & Mrs.Hoan - Cuc & family 
*Ms. Bay-Hang & family * Mr.&Mrs.Hoa-Hong & family* Ms. Trang Ngoc Vu & family *Mr.&Mrs Huynh Thanh 
& family *Dr.Thuan -Th.Tuyen & family * Dr. Dang Do & family, * Dr. Viet Quoc Tran & family, *Mr.& 
Mrs.Thanh - Th. Van Le & family * Mr.& Mrs Trang - Rey & family * Mr.&Mrs.Thanh Huynh & family,* Dung-
Huong &family*Tue-L.Anh & family*.Ngoc-Thu & family*.Binh-Phuong & family*Dat-Thuy & family*Vu-
Nhung & family*.Thy-Thy & family*The-Lan And & family *All our Benefactors, *Friends *Volunteers *Hoan 
Thien Group, * Benefit Dinner Planning Committee *Vina Acupuncture *Tony Bakery’s & Deli * Seattle 
Express Wholesale Florist, Inc. 
 We would like to invite you continue helping this ministry & may God bless you and your families. 
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Precious Gift 
 
Much of the expense of the English-language learning summer sessions 
has been underwritten by the Liu Family Foundation.  
We are deeply grateful to David and Janne Liu for their continued 
encouragement and support of the A Call to Vietnam Ministry. 
 

 
 

“ One tree doesn’t make a forest, but three trees together are a good beginning. (Vietnamese proverb)” 
“ Một cây làm chẳng nân non .Ba cây hợp lại thành đỉnh núi cao .” 

 
Thank you for every way you help to sustain the ‘forest’ of support  

for our beautiful Vietnamese young people. 
 

 
* SPIRITUAL GIFTS FOR OUR BENEFACTORS of A Call to Vietnam :  

On the first Saturday of every month, a special Mass of Thanksgiving for our benefactors is 
being said by a Vietnamese priest at the An Lang Mother house chapel of the Sisters, Lovers 
of the Holy Cross, Hue, Vietnam. And the Sisters of the Holy Names in the United States pray 
every day for the needs of our benefactors. Please call (206)725-7164 or email 
agnesthile@gmail.com if you have a special request. 
*Ơn Ích Thiêng Liêng các Ân Nhân của chương trình Tiếng Gọi từ Việt Nam( A Call to 
vietnam ) được hưởng hằng tháng : 

Một thánh lễ tạ ơn đặc biệt cầu cho các Ân Nhân của chương trình vào các thứ bảy đầu tháng trong năm 
do L.M. Việt Nam dâng tại Nhà Mẹ Dòng Mến Thánh Gía tại An Lăng,Huế, và nhà nguyện Dòng Holy 
Names tại Mỹ. Nếu cần cầu nguyện đặc biệt Quý Vị gọi:( 206)725-7164 hay gởi email:  
agnesthile@gmail.com. 

Blessed Mother of La Vang Shrine, 
Quang Tri Province, Viet-Nam

Our	ministry	tree	continue	grows	by	
your	great	help	and	support! 
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A Call to Vietnam /Tiếng Gọi từ Việt Nam 

How can I become a Partner in Làm Thế Nào để Trở Thành Tông Đồ
 this Mission of the Sisters of the Truyền Giáo với các Nữ Tu Dòng Holy 
 Holy Names in Viet nam ?  Names tại ª Việtnam?  
 Pray  Bằng lời cầu nguyện
 Make a tax deductible donation  Giúp tiền của ( được trừ thuế )
 Invite others to participate Mời bạn hữu thân quen gia nhập
 Sponsor a university student $250/per year  Bảo trợ tiền học: sinh viên, hay Ơn Gọi
 A Sister’vocation/LHC $250 / per year Dòng M.T.G Huế $250 một năm
 High school student or elementary or one  Bảo trợ tiền học cho học sinh Trung học,

Orphan $100.00 per year Tiểu học hay mồ côi $100.00 một năm
 Sponsor a house for a poor family $3,500  Bảo trợ căn nhà một gia đình nghèo $3,500

Quí vị muốn giúp việc Tông đồ Truyền 
Giáo ở V.N. của các Nữ Tu Dòng Holy Names 

Quí vị dùng bao thư này   
Chi Phiếu xin đề:  
Sisters of the Holy Names
P.O. Box 398
Marylhurst, OR 97036   

 I want to help the ministry of 
 the Sisters of the Holy Names in Vietnam! 
 Use the envelope for a gift.
 Check may be made out to:  
 Sisters of the Holy Names 
 P.O. Box 398   
 Marylhurst, OR 97036 

Chúa Giêsu đã hứa: ‘‘ Ai bố thí cho anh chị em mình một bát nước lã, họ së không mất phần thưởng trên Nước Trời.’’ 
‘‘ If you give a cup of water to your brother or sister when they are thirsty, you will surely not lose your reward . ’’ (Mt.10:42) 




