
 Kính gửi cô Liễu Duyên và các cô thầy trong hội học bổng TuBi Foundation! 

 Kính thưa các cô thầy, con là Ngô Ngọc Trung, là sinh viên trường Đại Học 

Y Dược Huế. Vừa qua con may mắn nhận được học bổng từ quý ân nhân và quý cô 

thầy trong hội. May mắn hơn nữa khi con được cô Liễu Duyên dẫn đi trao từ thiện 

cho các bệnh nhi ung thư ở Bệnh viện Trung ương Huế. 

 Khi trao từ thiện cho các em, nhìn những nụ cười vô tư trên gương mặt các 

em khi nhận quà mà con cảm thấy thật chạnh lòng thương cho các em. Các em 

không may mắn khi mới sinh ra đã phải gắn liền cuộc đời với những căn bệnh ung 

thư. Món quà chúng con và cô trao tặng hy vọng sẽ giúp các em phần nào giảm đi 

gánh nặng thuốc men, viện phí. Con cũng đã trò chuyện và tìm hiểu hoàn cảnh gia 

đình của các em, có nhiều em nhỏ hoàn cảnh rất khó khăn, cha mẹ mất sớm phải ở 

với ông bà. Cuộc sống thường ngày vốn đã khó khăn với các em, nay lại phải thêm 

gánh nặng của căn bệnh ung thư khiến gia đình các em lại càng trở nên khó khăn 

hơn. Nhìn các em nhỏ con cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi có được thứ vốn 

quý nhất là sức khỏe. May mắn thêm nữa khi chúng con được sự giúp đỡ tận tâm 

từ cô Liễu Duyên, từ các quý ân nhân. Con hứa sau này sẽ trở thành một người có 

ích cho xã hội như các cô, thầy, trao tấm lòng nhân ái giúp đỡ cho những mảnh đời 

còn khó khăn. 

 Qua lần thăm các em nhỏ này con còn học hỏi được ở các em nhỏ rất nhiều 

điều, các em tuy hằng ngày phải chịu nhiều đau đớn của căn bệnh ung thư nhưng 

trông các em vẫn tràn đầy vui tươi, trò chuyện một cách tự nhiên cùng chúng con. 

Một phần có lẽ cũng do tuổi nhỏ hồn nhiên của các em nhưng điều đó cũng làm 

con ngưỡng mộ vô cùng. Mong sao mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các em và gia 

đình của các em. 

 Thưa cô, chúng con nay cũng đã bước sang học kì mới, kì này con sẽ thực 

tập lâm sàng nhi, đây cũng là dịp con gặp lại các em nhỏ ở bệnh viện, hy vọng sẽ 

phần nào giúp đỡ được các em. Bước vào học kì mới với nhiều mục tiêu đặt ra cho 

học tập và các công tác xã hội, con sẽ từng bước hoàn thành các mục tiêu để ngày 

càng gần hơn với mục tiêu lớn nhất là công tác thiện nguyện sau này. Con xin cảm 

ơn cô Liễu Duyên và các quý ân nhân đã đồng hành, giúp đỡ con trên những chặng 

đường khó khăn này. 



 Năm mới cũng đã sang, con xin kính chúc cô Liễu Duyên và các cô thầy quý 

ân nhân trong hội một năm mới tràn đầy sức khỏe và thành công trong cuộc sống. 

Mong được sớm ngày gặp lại và trò chuyện cùng các cô thầy tại TP Huế mộng mơ! 

Người viết thư 

Ngô Ngọc Trung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


