Hỗ trợ giáo dục,an toàn phòng cháy,
làm lai cuộc đời của những người sống
sót sau phỏng trên toàn thế giới

Tham gia với chúng tôi...
Giúp những người cùng
cảnh ngộ....

Burn Survivors
Throughout
The World, Inc.

Làm lại cuộc đời..

Giáo dục..

Tư vấn.........

16193 Lone Star Ranch Drive #102
Conroe, Texas 77302
USA
(936) 647-2256
info@burnsurvivorsttw.org
www.burnsurvivorsttw.org

Gia đình thế giới

BSTTW
16192 Lone Star Ranch Drive #102
Conroe, Texas 77302
Phone (936) 647-2256

LƯỢC SƠ BSTTW
Tháng Năm năm 1998 Michael Appleman trở
thành một người bị phỏng. Tháng Hai năm
2000 khi còn trong giai đoạn hồi phục,
Michael thành lập hội giúp những người bị
bỏng khác và gia đình của họ
Tháng Tám năm 2001, BSTTW được thành
lập, và tháng Mười năm 2001 trở thành tổ
chức Phi Lợi Nhuận 501 (c)(3)

Những hỗ trợ

hàng tuần của chúng tôi và liên hệ với chúng
tôi qua email hoặc gọi điện thoại, nếu bạn
muốn giúp đem lại cuộc sống cho những
người bị bong và trong gia đình, cộng đồng.

Những câu chuyện về những
người bị bỏng
Những mẫu chuyện ngắn sẽ giúp cho những
người bỏng và nhiều người khác. Chúng tôi
có rất nhiều câu chuyện của những người bị
bỏng.

Những ai có thể tham gia
BSTTW?

BSTTW có những buổi nói chuyện hàng tuần
dành cho những người phỏng, những thành
viên trong gia đình của những người bị
phỏng. Chúng tôi có bản tin cho các thành
viên và BSTTW, những câu chuyện và bài
báo mang tính giáo dục các vết sẹo bỏng,
phương pháp, các dạng bỏng và nhiều vấn
đề khác. Trả lời các thắc mắc 24 giờ trong
ngày.

Ai cũng có thể tham gia BSTTW.Chúng tôi
chào Çón toàn c¶ng ÇÒng và không yêu
cÀu lŒ phí h¶i viên. ñ‹ tham gia t° chÙc
bån không nhÃt thi‰t phäi là ngÜ©i bÎ
bÕng hay thành viên trong gia Çình ngÜ©i
bÕng.

Nhận thức

Liên hệ với BSTTW

BSTTW giúp giáo dục thông qua những bài
viết trên trang web và những buổi thảo luận
người lớn và trẻ em. Chúng tôi công tác với
phòng chữa cháy tăng cường công việc giáo
dục an toàn cháy bỏng. BSTTW nằm trong
hệ thống cung cấp thông tin của CBS và
NBC và nhiều trang Internet.

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua điện
thoại hoặc qua thư điện tử 24 giờ trong ngày,
BSTTW sẵn sàng giải đáp các thắc mắc.
Liên hệ qua điện thoại (941) 364-8457

Công việc tình nguyện

Những đóng góp của bạn là vô cùng quan
trọng. BSTTW sẽ không có khả năng giúp đỡ
những người khác nếu không có sự giúp đỡ
của bạn, ủng hộ tài chính và những ủng hộ
cần thiết khác. Có thể đóng góp tiền qua
mạng hoặc bưu điện, ủng hộ quần áo xe
…tình nguyện đóng góp mọi thứ cho BSTTW

BSTTW mong có những cá nhân muốn tình
nguyện đóng góp thời gian của mình. Nếu cá
nhân nào muốn là một người bạn, giúp đỡ
những nạn nhân bị bỏng hãy tham gia
BSTTW, tham dự những buổi trò chuyện

Quyên góp

. Chúng tôi rất trân trọng những đóng góp
của bạn.

Gởi kèm theo là đóng góp của tôi cho
BSTTW $___________
Họ tên: __________________________
Địa chỉ:__________________________
Thành phÓ:
Mã vùng:______

Tiểu bang:

Gởi quà theo địa chỉ:

Burn Survivors Throughout
The World, Inc.
16193 Lone Star Ranch Drive #102
Conroe, Texas 77302
Cảm ơn món quà của bạn giúp đỡ
ủng hộ Burn Survivors Throughout
The World, Inc. (BSTTW).
Nếu bạn có thắc mắc xin liên lạc số:
936--647-2256

