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Đàlạt, ngày 03 tháng 9 năm 2012
Kính gửi Quý Ân Nhân
“Chương Trình Khuyến Học” Giáo Phận Đàlạt.
Kính thưa Quý Ân Nhân,
Năm học 2012-2013 vừa bắt đầu, và các em đang từng bước ổn định trường
lớp để chuẩn bị cho lễ khai giảng vào ngày 5.9.2012. Nhân dịp này, chúng tôi
xin được chia sẻ với quý Ân Nhân về sinh hoạt của chương trình khuyến học.


Trước hết xin báo cáo thành quả của năm học vừa qua (2011-2012),
“chương trình khuyến học” đã giúp cho 835 em từ năm thứ nhất đến năm
thứ bảy. (nhiều hơn so 10 em với dự tính 825 em)
Theo tổng kết cuối năm của các giáo xứ và cộng đoàn cộng tác với chương
trình gửi về, chúng tôi xin báo cáo kết quả học tập của các em : 28,5% giỏi,
30,5% khá, 40,5% trung bình và còn lại 1% yếu. Nhìn chung, thành quả
học tập của các em năm nay đạt nhiều tiến bộ, rất đáng hoan nghênh.



Bước vào niên khóa 2012-2013, chúng tôi quyết định nhận thêm 119 em
mới và 723 em tiếp tục cho đến hết năm lớp 5, nâng tổng số các em hưởng
sự trợ giúp của “Chương trình khuyến học” là 842 học sinh.

Nhân dịp này, chúng tôi cũng ghi lại nơi đây ít tâm tình của một cộng tác viên
“chương trình khuyến học” cũng như tâm tình của chính các em :
Trọng kính Đức Cha Antôn, quý Ân Nhân,
Con muốn đại diện cho tất cả các gia đình trong hai làng dân tộc Fimnôm và
Fiyàng, cách riêng các em còn đang độ tuổi đi học trong Giáo xứ Bắc Hội, kính gửi
đến Đức Cha và quý Ân Nhân lời biết ơn của chúng con.
Đã nhiều năm qua, Đức Cha đã lưu tâm lo lắng giúp đỡ cho chúng con ở đây, để có
thêm những điều kiện thuận lợi nhằm thăng tiến cho các em dân tộc ở đây về mọi
phương diện như đức tin Kitô-giáo và văn hóa… Nhờ sự giúp đỡ quý báu của các Ân
Nhân, hiện nay chúng con có thể giúp đỡ cho 20 em nội trú dân tộc và 65 em bán
trú (ăn cơm trưa).
Chúng con hết lòng cám ơn Đức Cha và quý Ân Nhân gần xa đã quan tâm giúp đỡ
chúng con. Nguyên xin Thiên Chúa và Mẹ Maria phù hộ các giáo hữu ban muôn
hồng ân cho Đức Cha vô cùng kính yêu cũng như quý Ân Nhân.
Con hết lòng biết ơn.
Bắc Hội ngày 15 tháng 7 năm 2012
Lm. Antôn Phạm Văn Linh sdb

“Ka Nai, ngày 01 tháng 6 năm 2012
Con kính chào Đức Cha Antôn và quý vị Ân Nhân,
Con xin thay mặt các bạn học sinh cấp I làng dân tộc Ka Nai, dâng lời cảm ơn Đức
Cha và quý vị Ân Nhân. Trong năm học vừa qua chúng con có điều kiện đến trường
học tập nhờ sự giúp đỡ của Đức Cha và quý Ân Nhân. Tình thương này chúng con
xin khắc ghi. Chúng con hứa cố gắng học tập để nên người tốt, hữu ích cho gia đình
và dân làng chúng con.
Kính thưa Đức Cha và quý Ân Nhân,
Hôm nay chúng con đã tổng kết năm học 2011-2012. Nhóm học sinh nhận sự giúp
đỡ của Đức Cha và quý Ân Nhân, có con và nhiều bạn được nhận phần thưởng học
sinh giỏi, học sinh khá và học sinh tiên tiến. Chúng con rất vui.
Chúng con nguyện xin Chúa ban cho Đức Cha và quý Ân Nhân sức khỏe và bình an,
hạnh phúc. Con xin kính chào Đức Cha và quý Ân Nhân.
Kính thư,
Ma Dung”

Xin chân thành cám ơn Quý Ân Nhân, đã sẵn sàng hưởng ứng và cộng tác vào
việc 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,
T/m Ban Phụ trách CTKH

Lm. Gioan Nguyễn Anh Tuấn
Hiệp ý

 Antôn Vũ Huy Chương
Giám mục Giáo Phận

