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Sara cucu anak

dengan RM20
sahaja menanggung
Ambil alih tugas seiepas anakjadi penagih bukan
cucunya tetapi empat anak
SYAIRISHAARI

GOMBAK Berpendapatan
RM20 sehari seorang ibu dan
juga nenek terpaksa menyara
enam cucunyayang ditinggal
kan oleh ibu bapa mereka se
telah teriibat dalam penagihan
dadah

Norsimah Mohd Nor 53

berkata dia mengambil alih
tugas menjaga cucunya ke
rana

mendakwa

anak

perempuan dan menantunya
sudah tidak mempedulikan
mereka

Anak perempuan mak
dk bersama suaminya lang
sung tidak mempedulikan
anaknya malah makan mi
num dan pakaian mereka
makdklah yang uruskan
semuanya

Bagaimanalah

mereka

nak uruskan kalau kedua

duanya sudah ketagih dadah
dandisahkanpulamenghidap
positifHiy katanya ketika di
temui di rumahnya di
Pangsapuri Mutiara Batu 7
Gombak baru baru im
Menceritakan keadaan

cucunya Norsimah berkata
kesemua cucunya tidak ber
sekolah dan apa yang paling
dibimbangkan adaiah cucu
bongsunya yang dikhuatiri
menghidap HIVkeranacucu
nya itu adaiah hasil daripada
perkahwinan kedua anak
perempuannya
bersama
suaminya yang merupakan
penagih dadah
Katanya dia bersama
suaminya yang tidak bekerja

nya yang mana tiga masih
bersekolah dan seorang orang
kurang upaya OKU
Dengan bekerja sebagai
pembantu di warung säte
manalah cukup kami se

keluargahendakmenanggung
perbelanjaan kduarga
Rumahyangkamiduduk
sekarang pun sudah ter
tunggak setahun tidak dibayar
dan mungkin menunggu
masa notis kduar dari rumah

katanya
Sementara itu keperitan
hidup keluarga Norsimah tu
rnt mendapat perhatian
Gabungan Pertubuhan per
tubuhan Bukan Kerajaan
1GPBK yang turnt me
nyampaikan
sumbangan
wang dan keperluan barang
anseharian

Suami Norsimah Mohd
Salleh Zahari berkata dia ha

nya dapat membantu isteri
nya dengan menjaga anak dan
cucu kerana matanya tidakje
las dan menghidap sakit gout
Sememangnya kehidup
an kami kais pagi makan pagi
kais petang makan petang
Dengan pendapatan isteri se
hari sahaja boleh habis kata
nya yang pemah menjadi pe
mandu bas mini di Kuala

Lumpur suatu ketika dahulu
Dalam pada itu Pengerusi
1GPBK Datuk Dr Rahman
Ismail berkata 1GPBK akan

berusaha membantu keluarga
ini dan akan mernjuk kepada
Jabatan Kebajikan Masyarakat
JKM dan Pusat Zakat
Selangor
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Sayajugamenasihatiagar
keluaiga ini turnt membuat
ujian HIVkerana bimbang se
tdah didapaä ahli kduarga ini
disahkan positifHIV
Sdain itu apa yang lebih
penting adaiah melihat hala
tuju pendidikan anak ini yang
mana ia tidak seharusnya ber
laku sekali gus menafikan hak
mereka untuk mendapatkan
pendidikan awal katanya

Bagaimanalah mereka nak uruskan

kalau kedua duanya sudah ketagih
dadah dan disahkan pula menghidap positif
HIV
Norsimah
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