
 Thư Cám Ơn Bác Trung Nghĩa - 10/28/2017 
 
Kính gửi Bác Trung Nghĩa  
       Lời đầu tiên cháu cảm ơn Bác rất nhiều, rất rất nhiều vì đã cưu mang giúp đỡ cháu trong hơn 
2 năm qua. Thực sự nếu không có Bác và nhóm từ thiện tình thương VA-CGOVAA thì cháu 
chắc không có cơ hội tiếp tục đến trường ạ. 
Bác không chỉ là vị ân nhân của cháu mà là người cha thứ hai của cháu, người đã giúp cháu 
trong quản thời quan khó khăn, giúp cháu tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình ạ. Trong ba năm 
qua cháu cố gắng hết sức học tập, làm thêm để phụ giúp gia đình và để không phụ lòng Bác. Mỗi 
ngày trôi qua là mỗi ngày cháu phấn đấu. Cháu mong muốn được trở thành một bác sĩ có cả tài 
lẫn đức bác ạ. Để đạt được điều đó thì sự giúp đỡ của Bác  như tiếp thêm sức mạnh cho cháu, 
cho cháu hiểu được rằng ngoài cha mẹ của cháu thì còn có Bác, còn có Bác dẫn dắt cháu trên 
bước đường gian nan phía trước. Hôm trước, cháu đã nhận được tiền ăn 4 tháng 9-10-11-12 rồi 
Bác ạ. Cảm xúc cháu vỡ òa khi biết tin và nhận được ạ. Với số tiền đó cháu có thể trang trải chi 
phí sinh hoạt cho những tháng tiếp theo ạ để cháu có thể toàn tâm toàn ý tập trung cho việc học. 
Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ. Cháu chúc Bác luôn khỏe mạnh và đạt được nhiều thành công 
trong cuộc sống ạ. 
Đặng Phước Công 
10/28/2017 
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Thư cảm ơn Cô Mộng Hoa & CGOVAA của SV YK-năm-4 ĐẶNG PHƯỚC 
CÔNG Đại Học Huế  
 
Kính gửi Cô Mộng Hoa 
              Con tên là Đặng Phước Công hiện đang là sinh viên năm 4 trường Đại học Y Dược Huế 
ạ. Con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Bao năm qua Cô và nhóm từ thiện tình thương VA-CGOVAA đã 
giúp đỡ chúng con rất nhiều ạ. Tình thường của Cô và nhóm từ thiện dành cho chúng con là vô 
bờ bến mà chúng con khó lòng báo đáp hết được ạ. Cô đã giúp và dìu dắt cho chúng con bước 
tiếp trên con đường học vấn, đã giúp chúng con tiếp tục đến trường mặt dù trước đó bị ngăn cản 
bởi sự khó khăn của chúng con. Nếu không có Cô và nhóm từ thiện thì chắc chúng con sẽ không 
thể bước đến ngày hôm nay ạ. Mặc dù con mắc rất nhiều lỗi khiến cô bận tâm, khiến cô buồn ạ, 
con xin lỗi cô rất nhiều ạ. Con chúc cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. Dạ thưa cô, có chuyện 
này không biết có được không ạ. Hôm bữa ba con nói là muốn gửi thư cảm ơn Bác Trung Nghĩa 
đã giúp gia đình con trong những năm vừa qua ạ. Tại ba con không dùng được máy tính với mail 
nên ba con muốn gửi thư viết tay ạ. Con có thể gửi thư của ba con thông qua địa chỉ của nhóm từ 
thiện bữa trước cô cho để gửi thư chúc mừng giáng sinh và tết không ạ? Con cảm ơn cô rất 
nhiều, rất nhiều ạ. Chúc cô luôn luôn khỏe mạnh và thành công trong cuộc sống ạ. 
Đặng Phước Công 
10/28/2017 
 
 
 

 


