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 Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã thấm thoát năm năm đại học đã trôi qua, bây 
giờ Con không nghĩ mình đã cầm trên tay tấm bằng đại học mà mình mơ ước và từng có lúc đã 
nghĩ sẽ từ bỏ. Nhưng không nhờ vào sự giúp đỡ của các thầy Nguyễn Thiện Tống đã kết nối 

cho con với các Cô, các Bác trong hội tự thiện 
tình thương VA đã giúp Con có được như ngày 
hôm nay, 
 Nhớ lúc đó với bao niềm vui khi được 
đậu vào trường ĐH BK Đà Nẵng, niềm vui 
sướng mấy nhiêu cũng là niềm lo lắng chi phí 
học tập và sinh hoạt mấy nhiều, lúc đó nhờ vào 
học bổng tiếp sức đến trường đã giúp e có thể 
nhập học, đó là bước đệm khởi đầu. Sau khi 
nhập học cũng gắng chống chọi được vài tháng 
đầu thì gia đình con với lao động chính là mẹ, 
ba thì mất khả năng lao động, anh cũng đang 
học ĐH tại Huế, lúc đó con đã rất buồn và nghĩ 
răng chắc có lẻ mình phải nghỉ học và đành 

quên đi ước mở trở thảnh kỹ sư xây dựng, thế nhưng chính thầy Tống đã giúp con có thể tiếp 
tục niềm mơ ước đó, Thầy là người đã gởi ngay số tiền con cần phải đóng học phí ngay sau 
đó, và Thầy đã giới thiệu cho con với hội tự thiện VA. 
 Từ khi được Cô Quỳnh Hoa, Cô Mộng Hoa và các cô, bác trong hội tự thiện VA giúp đỡ 
con đã được tiếp tục đến trường và viết tiếp con được học tập hôm nay, 
Hôm nay cầm trên tay tấm bằng ĐH với niềm vui sướng vô cùng, con rưng rưng nước mắt đầy 
cảm xúc khi nghĩ lại nhưng gì đã qua, cái tấm bằng có được phần to lớn chính là sự giúp đỡ 
của các Cô, Các Bác trong hội tự thiện VA đã giúp đỡ cho con được như ngày hôm nay. 
 Bây giờ con đã được nhận vào một công ty ở trong Sài Gòn. Con không bao giờ quên 
được sự giúp đỡ to lớn của hội tự thiện VA, con biết và con hứa răng sau này khi thành đạt sẽ 
giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn như minh để các em không bị thiệt thòi so với các bạn 
bè cùng trang lứa. 
 Cuối cùng con xin gởi lời cám ơn sâu sắc nhất đến Cô Quỳnh Hoa, Cô Mộng Hoa, Thầy 
Nguyễn Thiện Tống, Bác Đinh Học Dũng cùng các Cô, Bác trong hội tự thiện VA lời cám ơn 
chân thành nhất, con chúc các Cô, Bác thật sức khỏe và hạnh phúc bên người thân, con xin 
hứa sau nay khi thành đạt sẽ trở thành một thành viên trong hội tự thiện VA và đóng góp trong 
học bổng tiếp sức đến trường. 
 
Con Quang, tốt nghiệp kỹ sư xây dựng 2017. 

 


