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Thông Báo Cộng Đồng 
 

 
Trong niềm đau buồn và thương tiếc, chúng tôi, Hội Đồng Quản Trị Friends of Hue Foundation, 
xin được thông báo Luật sư Jenny Đỗ, Giám đốc Friends of Hue Foundation hơn 12 năm qua, 

đã quá vãng sau cơn bạo bệnh vào lúc 6:45 chiều hôm thứ Năm ngày 4 tháng 8 năm 2022 

tại San Jose, California. Cô hưởng thọ 56 tuổi. Sự ra đi của cô LS Jenny là sự mất mát rất lớn 
đối với hội nói riêng và tất cả thân nhân và bằng hữu của cô LS Jenny. 
 
Cô LS Jenny với công trình thiện nguyện, phục vụ không quảng thân vô vụ lợi hơn 30 năm trời 
để giúp cộng đồng, các trẻ em, và những người lầm than, là một ngọn hải đăng soi sáng tình 
người, đem lại tình thương và là một tấm gương xứng đáng noi theo cho những thế hệ tới.   
  
Chúng tôi rất xót xa trước sự ra đi của cô LS Jenny nhưng đồng tâm tiếp tục công việc bác ái 
của tấm lòng đẹp tuyệt vời đã và đang được gió cuốn đi khắp nơi để cho cuộc sống xung 
quanh tươi đẹp, ý nghĩa và nhân ái hơn vì cái vĩnh cửu ở cuộc đời mà cô LS Jenny để lại là 
tình yêu thương nhân thế.  Đồng thời chúng tôi sẽ tiếp tục sự bảo trợ Cơ Sở Bảo Trợ Trẻ Em 
Xuân Phú và những trường trình liên quan tới các công việc xã hội của FHF tại Santa Clara 
County.  
 
Luật sư Dân Đỗ sẽ trở thành giám đốc Friends of Hue Foundation theo sự chấp thuận của Hội 
Đồng Quản Trị.   
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