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സഹായഹ%&മായി 'െഹല് ,് േസവ് ൈലഫ് ' സംഘടന
Posted on: 12 Mar 2011
ന5േജഴ്സി: ജ8നാ9ിെല അശരണ>ം
േരാഗികAമായ നിര്ധനര്C് സാDEിക
സഹായം എEിGെകാHIക എJ
ലKLേEാെട അേമരിCയില് േജാലി
െചNJ ഏതാQം മലയാളി െചS,Cാര്
TടUിെവV 'െഹല്,് േസവ് ൈലഫ്' എJ
ചാരിWറി സംഘടന 10-◌ാം വര്ഷ&ം
സഹായഹ%&മായി [േDാ9്.
'Lend a hand t mend a life' എJ
\ഖLാപിത ലKയ&മായി 2001 നവംബറില്
\വര്Eനം TടUിയ സംഘടനയില്
ഇേ,ാള് aJWറDതില്പരം അംഗUAb്. ഇ>cWറിയDേതാളം നിര്ധന dHംബUള്Cായി 2,01,000
േഡാളര് (90 ലKം) സഹായമാണ് ഇതിേനാടകം സംഘടന നല്കി കഴിfത്.
നിരവധി നിരാലംബ േരാഗികള്C് gCമാWറിെവhല് ശijിയIം, കാന്സര് ചികിklം mദയ
സംബo ചികിklം സംഘടനh് സാDEിക സഹായെമEിCാനായി. pടാെത നിരവധി
d9ികAെട വിദLാഭLാസEിQം ഇതിേനാടകം സംഘടന തണലായി. െഹല്,് േസവ് ൈലഫിെr 95%
sണേഭാtാCAം േകരളീയരാണ്. ഇതരസംvാനEിwം സഹായം നല്കിയിxb്.
www.helpsavelife.com എJ െവബ്ൈസWറ് വഴി നടIJ സംഘടനyെട \വര്Eന രീതി വളെര
ലളിത&ം zതാരL&മാണ്. ഇTവെര സഹായെE◌ിV എ{ാ അേപKകAെടyം വിശദവിവരUAം
സംഭാവന ലഭിV വിവരUAം ൈസWറില് ലഭLമാണ്. െഫഡറല് ഗവണ്െമrിെr 501(S) C
അംഗീകാരം ലഭിV 'െഹല്,് േസവ് ൈലഫി'േലI| സംഭാവനകള്C് നിdതിയിളവ്
ലഭിIJതാണ്.

ഓര്}േനാIേDാള്

അംഗUള്C് േനരിേ9ാ zm}Cള് വഴിേയാ ലഭിIJ സഹായഭLര്~നകAെട അര്ഹത
പരിഗണിVാണ് സഹായം ലഭLമാIJത്. വ>മാന േരഖേയാെടാ,ം ആTരസഹായEിന്
േഡാÄSെടyം വിദLാഭLാസസഹായEിന് vാപനാധികരികAെടyം സാKLപÅം അേപKകള്C്
നല്കാ&Jതാണ്. രÇ [തല് aÉവെര അേപKകള്C് 25,000 [തല് 50,000 Ñപ വെര
\തിമാസം സഹായെമEിCാന് കഴിyJ സംഘടനyെട \വര്Eനം %Öതര്ഹമാണ്.

ശരäãå

'െഹല്,് േസവ് ൈലഫില്' േചര്É \വര്EിG അശരണെര സഹായിCാനാÜഹിIJവര്Iം
അേതാെടാ,ം അര്ഹമായവെര പരിചയെ,HEി സഹായം ലഭLമാIJതിQം സംഘടന
ഏവെരyം സáാഗതം െചNJതായി ഭാരവാഹികള് അറിയിG.

ഒരിടെEാരിടE്

െഹല്,് േസവ് ൈലഫിെന,Wറിyം സംഘടനyെട \വര്EനUെള,Wറിyം pHതല് അറിyവാന്
www.helpsavelife.com സàര്ശിIക. േഫാണ്:908 371 0137
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ഹ5èWറണില് ചUêഴCവിതകAെട
ആസáാദനം
ചരമം: േഡാ.അനിതാ സാം മëിCേരാ9്ന5േയാര്C്
ശിíാരിyെട റിഥം 2011 îèWറണില് നടÉ
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ശി#ാരി&െട റിഥം 2011 ,-.റണില് നട3
ഇ56ന് 78ി: താ:ായില് <ദര്ശി8ി>3
ഫിലാഡല്ഫിയ എകCെമനിEല് സേHളനJം
ൈബബിള് കMിNം
ഷിEാേഗാ മലയാളി അേസാസിേയഷെR
രSദാന ക6ാ:് നടTി
പVമല തിVേമനി&െട ഓര്Hെ8VXാള്
േയാേ#ഴ്സില്
ൈവസ്െമന്സ് ഇRര്നാഷണല്
ക6ാ[.റന് രാ\വിന് മലയാളി <സ്
കൗണ്സില് &.എസ്.എ&െട സMീകരണം
കലാ_ീ സ്`ള് ഓഫ് ആര്ട്സ് വാര്ഷികം
മാര് േജാസഫ് െപVേ5ാcTിന് സMീകരണം
െപVനാള് ആേഘാഷeള് സമാപിf
െസ.ന് gിേഗാറിേയാസ് കTീhലില്
െപVXാള് സമാപിf
േകരള8ിറവിയാേഘാഷം നവംബര് 5 ന്
ഡാളസില്
അേമരിEന് സര്Eാരിെന കബളി8ിi
അjkം മകള്>ം തടവ്
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