Afv sẽ thay bạn trao món quà ý nghĩa này
tới những người xứng đáng

Một tập vở mới
Đây là một món quà vô cùng ý nghĩa
giúp trẻ học tập tốt hơn.

100.000
VND

Sale
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Trân trọng cảm a bỏ Đói nghèo
Chung tay Xó

Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh Xã hội Việt Nam (AFV)
Văn phòng giao dịch:
Tầng 5, tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 (4) 39939865
Hotline: 18006677/ 18006683
Fax: +84 (4) 39439872
Email: vongtaybeban@afv.vn
Web: www.afv.vn

HÃY CHO CHÚNG TÔI BIẾT MÓN QUÀ BẠN MUỐN ĐẶT MUA BẰNG CÁCH:

Dự án nước sạch và vệ sinh

Mua trực tuyến trên website:

Gửi thông tin về email:

Liên hệ với chúng tôi qua

Những nhà vệ sinh riêng biệt và sạch sẽ là

www.afv.vn/tai-tro.html

vongtaybeban@afv.vn

Hotline: 18006677/18006683

món quà tuyệt vời giúp cải thiện điều kiện
vệ sinh cho học trò nghèo vùng cao, đặc
biệt là các em gái.

Sale

48.000.000
VND
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Mỗi con vịt là một món quà
tuyệt vời!
Tặng 1 con gà/ vịt đẻ trứng để mang lại bữa ăn chất lượng
cho trẻ em nghèo.

Mỗi chiếc chăn là đủ cho 2 học sinh tại một trường nội trú ở các vùng miền núi
xa xôi vượt qua mùa đông lạnh giá. Mùa đông này, các em sẽ được sưởi ấm bởi
tình yêu thương từ bạn.

Một bàn một ghế mới
Hãy giúp thay thế những bộ bàn ghế
cũ hỏng để các em học sinh nghèo
tại các vùng khó khăn được ngồi

500.000 VND

1 con vịt 200.000 VND

1 con gà 250.000 VND

Chăn ấm tình thương

Món quà ý nghĩa
học trên những bộ bàn ghế mới.

TÀI TRỢ NGAY HÔM NAY

1.500.000
VND

Sale

Bữa trưa đủ dinh dưỡng
Món quà này sẽ giúp khẩu phần ăn
đạm bạc của 1 học sinh nghèo trường
dân tộc nội trú trở nên phong phú và
đầy đủ chất dinh dưỡng hơn trong
suốt cả năm học.

Cô Bảy (53) là một trong số 200 người tại Trung Chánh, Vũng Liêm,

Thào Thị Khải (ngồi giữa) và các bạn của em là những học sinh tại trường tiểu học nội trú Bạch Ngọc, xã Bạch Ngọc,

Vĩnh Long nhận được hỗ trợ từ AFV để nuôi vịt

huyện Vị Xuyên được hỗ trợ chăm ấm để vượt qua mùa đông lạnh giá ở Hà Giang.

5.000.000
VND

Sale

