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Đà Lạt, ngày 13 tháng 9 năm 2021
Kính gửi Quý Ân Nhân
“Chương Trình Khuyến Học” Giáo Phận Đà Lạt
Kính thưa Quý Ân Nhân,
Năm học 2020 -2021 năm nay kết thúc sớm hơn chương trình 2 tuần vì dịch bệnh
Covid bùng phát đợt thứ 4. Các học sinh được thi cuối năm vội vã để nghỉ hè sớm và
phòng dịch.
Năm học mới 2021 - 2022 tại một số tỉnh thành có điều kiện học online đã khai giảng.
Tuy nhiên tại tỉnh Lâm Đồng (Giáo phận Đà Lạt) vẫn chưa có lịch khai giảng, nhưng
cũng đang được chuẩn bị để vào năm học mới.
Nhân dịp này chúng tôi muốn được chia sẻ cùng quý ân nhân kết quả học tập năm
2020-2021 và một số thông tin trong niên học mới này:
Trước hết xin báo cáo thành quả của năm học vừa qua (2020- 2021), “chương trình
khuyến học” đã giúp cho 860 em từ năm thứ nhất đến năm thứ bảy (từ mẫu giáo đến
hết lớp 5). Theo tổng kết cuối năm của các giáo xứ và cộng đoàn cộng tác với chương
trình gửi về (có vài nơi chưa thể làm báo cáo), chúng tôi xin báo cáo kết quả học tập
của các em như sau : 20 em xuất sắc; 100 em giỏi; số còn lại là khá và trung bình;
có 13 em yếu phải ở lại lớp và 2 em bỏ học. Về đạo đức các em đều được nhà trường
đánh giá là tốt và khá.
Nhìn chung mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các em vẫn rất cố gắng hoàn thành
năm học và kết quả học tập của các em năm nay đạt nhiều tiến bộ, rất đáng hoan
nghênh.
Bước vào niên khóa 2021 -2022, các em tiếp tục được hỗ trợ từ quỹ khuyến học của
giáo phận cho đến hết cấp 1. Những em hoàn thành chương trình lớp năm sẽ được
thay em khác, nên tổng số các em hưởng trợ giúp của “Chương trình khuyến học” là
860 học sinh.
Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin gởi một số thư cảm ơn do chính các em viết đến
quí ân nhân để bày tỏ lòng biết ơn cũng như tâm tình của chính các em (xin đính
kèm thư).
Xin chân thành cám ơn Quý Ân Nhân đã rộng lòng hưởng ứng và cộng tác vào việc
giáo dục và truyền giáo, đặc biệt trong việc nâng cao đời sống của anh chị em Dân
tộc tại vùng Cao Nguyên thân yêu này.
Kính chúc Quý Vị được tràn đầy niềm vui và bình an trong cuộc sống hằng ngày.
Thân ái,
Giám đốc Ban BAXH – Caritas Đà Lạt
Lm. Gioan Bosco Hoàng Văn Chính

