
                                                                             Châu Hóa, ngày 07 tháng 12 năm 2020. 

Thư cảm ơn! 

 
Kính gửi:  - Hội Từ Bi FOUNDATION HOA KỲ! 

                  - Quý Thầy và các quý ân nhân cùng các tình nguyện viên! 

 

Trường Tiểu học Số 1 Châu Hóa thuộc xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 

Bình  có 10 lớp với 268 em học sinh và 21 cán  bộ giáo viên. 

 

Tháng 10  vừa qua trận lũ lịch sử  đã làm toàn bộ khu vực trường ngập sâu 3m, 13 

phòng học và các phòng chức năng của tầng 1 và dãy nhà cấp 4 ngập sâu trong nước. Nhà 

của cán bộ, giáo viên và gia đình học sinh nhà  trường bị ngập lụt 100%, có nhà ngập sâu 

hơn 4m. Làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy học của nhà trường và đời sống sinh 

hoạt, sản xuất của người dân. Gây tổn thất và một số thiệt hại về cả vật chất và tinh thần đối 

với nhà trường nói riêng và nhân dân trên địa bàn xã nhà nói chung..  

 

Với nghĩa cử cao đẹp “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đúm lá rách, lá rách ít đùm 

lá rách nhiều”. Vào ngày mồng 4 tháng 12 năm 2020, 

nhà trường được đón quý Thầy, các quý ân nhân và 

các tình nguyện viên của Hội Từ Bi FOUNDATION 

đã vượt đường sá xa xôi, không quản bùn lầy, thời tiết 

mưa rét để đến chia sẻ, động viên  và hỗ trợ cho nhà 

trường những món quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực: 

268 áo ấm, 268 đôi dép cho học sinh. 02 máy lọc nước, 

01 máy xịt bùn, 01 loa kéo cho học sinh hoạt động 

ngoài giờ. Tặng 02 suất quà cho giáo viên nhà trường 

có hoàn cảnh khó khăn. 

 

Đây là món quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực. Các thầy giáo, cô giáo và các em học 

sinh của Trường Tiểu học Số 1 Châu Hoá rất xúc động và cảm kích trước tình cảm của hội 

Từ Bi FOUNDATION. Nhà trường sẽ luôn trân trọng, giữ gìn và bảo quản tốt để sử dụng 

có hiệu quả những món quà mà các quý ân nhân đã trao tặng.  

 

Mong rằng trong thời gian tới nhà trường tiếp tục nhận được sự sẻ chia hỗ trợ từ quý 

Hội để nhà trường ngày càng ổn định và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục 

học sinh. 

 

Một lần nữa thay mặt cho tập thể CB, GV, HS trân trọng gửi đến quý Thầy, các quý 

ân nhân và các tình nguyện viên của Hội Từ Bi FOUNDATION  lời chúc sức khỏe, hạnh 

phúc, tiếp tục kết nối, gieo duyên lành trong hoạt động thiện nguyện của mình! 

 

                                                                          T/M BGH NHÀ TRƯỜNG 

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

                                         Nguyễn Thị Hồng Tâm 


