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Cấp Học Bổng và Thư Cảm ơn của 4 sinh viên Y khoa Huế 

 

Sun,  6  Jul  2014 

Thưa Cô, ba con nhờ con chuyển mail qua cho Cô.  

 Kính thưa Anh Trung Nghĩa! 
  Kính thưa Chị Mộng Hoa! 
   Chiều hôm nay 06/07, em đã tổ chức trao tiền trợ cấp 2 tháng 7 & 8/2014 cho 4 sinh viên Hoàng Anh, 
Quý Hải, Thùy Linh, Phương Thảo, theo đúng nội dung trong mail của Chị gửi về. Không khí trao tiền 
diễn ra vui vẻ và đậm đà tình cảm. Em cũng lấy lời khai của 2 sinh viên Thùy Linh và Phương Thảo và 
ghi vào hồ sơ lưu. Còn Hoàng Anh và Quý Hải đã có hồ sơ lưu đợt đầu năm học em có về nhà xác minh 
gia cảnh. Còn việc Chị nhờ em hỏi các sinh viên trong năm học vừa qua các em học có trở ngại gì không, 
có khó khăn gì không? Thì các em sinh viên e ngại không trả lời. Theo em: Chị không nên hỏi mấy câu 
trên, vì nhu cầu của các sinh viên thì rất nhiều, mỗi sinh viên mỗi hoàn cảnh, sự trợ giúp của Hội như vậy 
cũng tương đối để giúp các em giảm bớt phần nào khó khăn. Đồng hành cùng các sinh viên đến khi ra 
trường là sự chung sức, chung lòng của Hội và gia đình các em. Nếu có điều kiện thì Hội nên giúp đỡ các 
sinh viên đồng đều như nhau. Không ưu ái cho sinh viên nào để tránh bớt dư luận bàn tán giữa các sinh 
viên cùng hoàn cảnh mà Hội giúp đỡ. Em gửi hình và thư cảm ơn cùng danh sách ký nhận của 4 sinh viên 
qua để Anh, Chị cùng xem. 
    Em kính chúc Anh Trung Nghĩa, Chị Mộng Hoa dồi dào sức khỏe, vạn sự an lành và nhiều sức khỏe 
trong công việc.  
   Kính thư       Em Dũng  
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Thư Cảm ơn  
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