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Kính gửi Quý Ân Nhân
“Chương Trình Khuyến Học” Giáo Phận Đàlạt.
Kính thưa Quý Ân Nhân,
Năm học 2011-2012 vừa bắt đầu để chuẩn bị cho lễ khai giảng vào đầu tháng 9-2011.
Các em đang từng bước ổn định trường lớp và hôm nay chúng tôi muốn được chia sẻ
về sinh hoạt của chương trình khuyến học trong niên khóa mới.
Trước hết xin báo cáo thành quả của năm học vừa qua (2010-2011), “chương trình
khuyến học” đã giúp cho 871 em từ năm thứ nhất đến năm thứ bảy, trong đó có 107
em lớp 5, là năm cuối cấp I.
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 : 15% giỏi, 40,5% khá, 41,5%
trung bình và còn lại 3% yếu. Riêng các em đã được hưởng trợ cấp của chương trình
trong năm cuối đều được lên cấp II, nhiều em là học sinh giỏi. Nhìn chung, thành quả
học tập của các em năm nay có rất nhiều tiến bộ, đáng hoan nghênh.
Bước vào niên khóa 2011-2012, chúng tôi quyết định nhận thêm 120 em mới (khóa
XII, 2011 – 2018) và 695 em tiếp tục từ năm II đến năm VII, nâng tổng số các em
hưởng sự trợ giúp của “Chương trình khuyến học” là 815 học sinh. Sở dĩ có sự chênh
lệch khá lớn về số em năm VII chương trình (107/37 em) là vì trong dịp tổng kết cuối
năm, chúng tôi rà soát lại số các em và điều chỉnh lại đối tượng hưởng trợ cấp của
chương trình là từ mẫu giáo đến hết lớp 5, tức là cấp I.
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 :
Kính thưa Quý ban Khuyến Học của Giáo Phận
cùng Quý Ân Nhân của chương trình,
Tôi xin thay mặt cho các em học sinh và gia đình của các em trong Giáo xứ Lạc Viên –
Diom được hỗ trợ khuyến học, chân thành cám ơn Quý Vị trong Chương trình Khuyến
học của Giáo Phận Đà Lạt, cùng Quý Ân Nhân đã rộng lòng giúp đỡ vì tương lai của
con cháu các gia đình chúng tôi.
Kính thưa Quý Vị, vùng đất Đơn Dương chúng tôi hầu hết sống nghề trồng rau và
người dân tộc bản địa thì có thêm trồng lúa để bỏ bụng mỗi ngày, nhưng như Quý Vị
đã biết thị trường rau trong năm qua quá rẻ, thậm chí không đủ công thu hoạch, cho
nên trồng được cây rau đến ngày thu hoạch lại phải phá đi. Rau không bán được thì
rất nhiều gia đình người Thượng phải bán lúa non để chi tiêu, thành ra đời sống kinh
tế cứ nợ chồng chất. Sự tài trợ của chương trình khuyến học và sự quan tâm của Quý
Vị Ân Nhân là nguồn động viên cho các em học sinh cố gắng đến trường mà không bỏ
học dở chừng, đồng thời cũng là niềm vui cho các bậc cha mẹ bớt đi phần nào gánh
nặng.
Nhìn vào kết quả học tập của các em trong năm qua, chúng tôi cũng rất nghĩ ngợi khi
thấy lực học của các em không thăng tiến là bao. Em nào giỏi thì cứ giỏi, tuy nhiên về
hạnh kiểm của các em theo bảng đánh giá của nhà trường thì đều tiến bộ. Ban khuyến

học của Giáo xứ đã nỗ lực hết mình để thăm hỏi động viên đầu năm, tuyên dương khen
thưởng cuối năm, song kết quả khuyến học đối với các em học sinh người Thượng vẫn
ở mức khiêm tốn. Tuy nhiên không vì vậy mà chúng tôi nản lòng nhưng vẫn tiếp tục và
ước mong Quý Vị Ân Nhân giúp đỡ chúng tôi.
Xin chân thành cám ơn chương trình khuyến học của Giáo Phận cùng Quý Vị Ân
Nhân. Kính chúc Quý Vị dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Kính chào
Lạc Viên ngày 28 tháng 6 năm 2011
Lm. Phaolô Phạm Công Phương
Quản Xứ Lạc Viên – Diom
************
"Préyong, ngày 20 tháng 7 năm 2011
Kính thưa Đức Cha khả kính,
Lần đầu tiên con viết thư để kính thăm Đức Cha và cảm ơn Đức Cha. Con là Maria
Ma Phương ở là Préyong thuộc giáo xứ Tùng Nghĩa.
Thưa Đức Cha và Quý Ân nhân,
Đã 7 năm nay con được Đức Cha và Quý Ân nhân giúp đỡ để con được đi học. Năm
nay con học xong cấp I, con ra trường học cấp II. Trong những năm vừa qua con đều
đạt học sinh giỏi, con gửi bằng khen của con cho Đức Cha.
Năm nay con lên lớp 6, con sẽ cố gắng chăm học hơn nữa, để không làm buồn lòng
Quý Ân nhân và Đức Cha. Năm nay lên cấp II con đi học xa hơn, từ nhà con ra trường
4 cây số, trời mưa thì đường lầy lội lắm, nắng thì bụi mù … Khi nào có dịp Đức Cha
về Tùng Nghĩa, con mời Đức Cha về thăm làng của con.
Kính thưa Đức Cha, con xin ngừng bút. Kính chúc Đức Cha và Quý Ân nhân được dồi
dào sức khỏe và tràn đầy hồng ân Chúa.
Con kính chào Đức Cha.
Ma Phượng”
Xin chân thành cám ơn Quý Ân Nhân, đã 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.
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