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BẢN TIN VHI 2013

Các bạn thân mến,

Lên khuôn BẢN TIN VHI 2013 đúng vào
ngày cuối cùng trong năm 2013 và sắp bước
sang năm dương lịch mới, tất cả thành viên
VHI xin chúc các bạn cùng gia đình một năm
Giáp Ngọ 2014 nhiều sức khoẻ, hạnh phúc,
an khang và thịnh vượng.

VHI đã phát triển không ngừng trong 5 lĩnh
vực hoạt động khác nhau, từ vi tín dụng, hợp
tác khoa học kỹ thuật, khuyến nông, cấp học
bổng, cho tới hỗ trợ trường dạy trẻ khuyết
tật. Chúng tôi xin chia sẻ cùng các bạn
những thành quả của năm 2013 được mô tả
dưới đây và giới thiệu những con người đặc
biệt, những người bạn đồng hạnh cũ và mới
của VHI.

CHƯƠNG TRÌNH VI TÍN DỤNG
VHI TẠI TRÀ VINH

Đại học Trà Vinh và Hội Phụ nữ Trà Vinh đã tổ chức buổi hội thảo đánh dấu hai năm hoạt động của
chương trình vi tín dụng VHI tại Trà Vinh, đồng thời tổng kết và thNm định kết quả của chương trình. Đây
là công trình hợp tác giữa VHI, Đại học Trà Vinh và Hội Phụ nữ Trà Vinh và được triển khai vào năm
2011 với nguồn tài trợ chính từ tổ chức không vụ lợi 1% for Development Fund tại Thụy Sĩ. Trong Giai
đoạn 1 của chuơng trình, 40 hộ nghèo gốc Khmer được cấp vốn vay từ US$ 275 đến US$ 410 cho mỗi hộ
cho chu kỳ vay 2 năm tại hai xã thuộc tỉnh Trà Vinh.



Từ Đại học Trà Vinh, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Tiến Dũng (hàng đầu, giữa) và
Phó Gs. Phạm Thị Phuơng Thúy (mang thẻ) kiêm chủ nhiệm dự án Vi tín dụng Trà Vinh;

cùng các thành viên chương trình vi tín dụng

Đến nay, chương trình đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Tất cả các thành viên vay vốn đã thu được
lợi nhuận trên vốn đầu tư, và mức thu nhập của một số hộ đã tăng đến 50%. Tuy nhiên, không phải tất cả
các hộ đều đã đạt được mức thu nhập ổn định để có thể gọi là thoát nghèo. Trong khi có 42,5% các hộ
thành viên có thu nhập tăng đáng kể thì 22,5% các hộ vẫn còn gặp khó khăn trong đời sống hàng ngày của
họ. Trong số các hộ đã báo cáo đạt mức sống cao hơn, sau 2 năm có 8 gia đình - hoặc 20% các hộ thành
viên - đạt tình trạng ổn định với mức thu nhập bền vững và đã tự nguyện nhường phần vốn vay của mình
cho những gia đình nghèo khác đã đăng ký trong danh sách chờ. Ba mươi hai (32) hộ gia đình còn lại sẽ
tiếp tục tham gia Giai đoạn 2 (chu kỳ thứ hai vay vốn 2 năm) để tiếp tục có thêm cơ hội cải thiện đời sống
của mình. Đa số các hộ dùng vốn vay đầu tư vào các mô hình trồng rau an toàn và một số đầu tư vào chăn
nuôi hay thủy sản. Cho đến nay, những mô hình kinh doanh như trồng rau an toàn, trồng hoa lài ướp trà
và chăn nuôi bò đã mang lại nhiều lợi nhuận nhất và tạo nên nguồn thu nhập ổn định hơn để giúp các gia
đình này thoát nghèo.   

Chị Thạch Thị Khone Thia đang chăm sóc
ruộng khoai môn của chị

Mô hình trồng đậu bắp và đậu bún
của anh Hùynh Quân



Đại học Trà Vinh và Hội Phụ nữ Trà Vinh đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển tốt dự án. Đối
với các thành viên chương trình, sự hỗ trợ của ban giảng huấn của Đại học là không thể thiếu, từ các nỗ
lực chuyển giao kỹ thuật hiệu quả và có hệ thống cho đến cách giải quyết các vấn đề kỹ thuật và tư vấn
về quản lý dự án.

Đàn bò của hộ Thạch Si Tha Mô hình chăn nuôi heo của anh Hùynh Quân

Để đảm bảo rằng lợi ích kinh tế gặt hái được đi đôi với một cuộc sống gia đình lành mạnh hơn, hạnh phúc
hơn đối với các thành viên chương trình, với sự tài trợ của VHI, Ban Giới và Dân tộc, Đại học Trà Vinh,
đã triển khai và thực hiện một loạt hội thảo giáo dục xã hội: "Bình đẳng giới - ngọn nguồn của hạnh

phúc". Các buổi hội thảo này có tính cách tương tác, nhấn mạnh các đề tài như bình đẳng giới, vai trò của
phụ nữ trong kinh tế hộ gia đình, giáo dục con em trong nhà và dinh dưỡng tốt trong gia đình. Sáu mươi
(60) thành viên nam và nữ từ hai xã Hòa Lợi và Phường 7, đa số tham gia chương trình vi tín dụng cùng
vợ/chồng của họ, tham dự các buổi hội thảo này trong 7 ngày vào tháng 4, 2013. Các thành viên tích cực
tham gia vào những kịch bản nhập vai (role playing), những buổi thảo luận sôi nổi về nhiều đề tài ảnh
hưởng đến đời sống gia đình và giáo dục con em ở nông thôn, kể cả vấn đề bạo lực gia đình và tác dụng
trên trẻ em. Các thành viên đánh giá cao hiệu quả của các lớp hội thảo và yêu cầu, nếu được, mở rộng các
lớp này đến nhiều xã, huyện khác để bà con vùng nông thôn được học hỏi và nâng cao kiến thức. VHI
đang cố gắng huy động đủ nguồn kinh phí để phát triển chương trình giáo dục xã hội này. 

Khái niệm bạo lực gia đình. Tập huấn viên: Thạch Thị Kim Anh



Thạc sĩ Thạch Huỳnh Thị Thu Trang,
Chủ nhiệm đề tài "Bình đẳng giới - ngọn nguồn
của hạnh phúc", trình bày thông tin dinh dưỡng

Hội viên thảo luận bài tập "Phuơng pháp quản lý
và phát triển kinh tế hộ gia đình." Tập huấn viên:

Thạc sĩ Lê Thị Nghĩa

Nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn tại Phường 7 (trái) và xã Hòa Lợi (phải)

Lợi ích của chương trình vi tín dụng đã có tiếng vang trong cộng đồng địa phương. Vào tháng 9 năm 2013,
Đài Truyền hình tỉnh Trà Vinh đã trình chiếu phim phóng sự dài 15 phút về những tác dụng tích cực của
Chương trình Vi tín dụng Trà Vinh trên đời sống của cộng đồng trong khu vực và khen ngợi đóng góp của
chương trình trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Xin xem Báo cáo ngắn về Chương trình Vi tín dụng Trà Vinh tại trang mạng của Đại học Trà Vinh.

HỢP TÁC KHOA HỌC KỸ THUẬT

Nhìn lại năm 2013, thêm một năm đạt thành quả khả quang trong nỗ lực không ngừng của VHI nhằm xây
dựng hoạt động tư vấn về khoa học kỹ thuật, là một hoạt động vượt trội trong các hoạt động của VHI.
Anh Lê Văn Hùng, đại diện của VHI, đã chính thức được Gs Phan Tuấn Nghĩa bổ nhiệm là Cộng tác viên
và Thành viên ở nước ngoài của Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein (Key
Laboratory of Enzyme and Protein Technology - KLEPT). Gs Phan Tuấn Nghĩa là Giám đốc KLEPT
kiêm Phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Với tư cách đó, anh
Lê Văn Hùng đã tích cực đóng góp về hai phương diện: 1) biên tập hồ sơ công nhận Khoa Sinh học để nộp
cho Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network) xét duyệt và phê chuNn; và
2) biên tập hoàn chỉnh đợt hai bản dự thảo về các đột biến trên bộ gen ty lạp thể của những bệnh nhân
Việt Nam bị bệnh não tủy sống để nộp đăng trên tạp chí khoa học quốc tế.

Trong tinh thần hỗ trợ ngày càng mở rộng vào công cuộc phát triển Khoa Chăn nuôi Thú y thuộc Đại học
Nông Lâm Tp. HCM, anh Lê Văn Hùng đã hoàn tất và gửi cho Đại học Nông Lâm xem xét bài thuyết
trình cho buổi hội thảo sắp tới về vai trò của bác sĩ thú y trong quản lý chăn nuôi trong phòng thí nghiệm
áp dụng cho công cuộc khám phá thuốc mới. Công trình này được thực hiện để chuNn bị cho hội thảo
được dự trù cho tháng bảy năm 2014 với Ban giảng huấn Đại học Nông Lâm. Mục đích chính của hội
thảo này sẽ nhắm vào việc nâng cao nhận thức của sinh viên và ban giảng huấn về những cơ hội nghề



nghiệp đa dạng trong ngành khám phá thuốc mới trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Ngoài ra, một dự án mới liên quan đến Khoa Nhi cũng đã được triển khai, nhờ sự tham gia của hai giáo sư
kiêm bác sĩ tình nguyện viên, Bs. Robert Sinkin và Bs. Miriam Halpern, thuộc Trường đại học Y khoa, Đại
học Virginia (School of Medicine, University of Virginia) tại Charlottesville, tiểu bang Virginia. VHI đã
phân bổ những hoạt động phát triển chương trình và nguồn tài trợ cho các buổi hội thảo giữa hai giáo sư
và ban giảng huấn của Khoa Nhi tại Việt Nam thuộc 3 trường đại học: Đại học Y Dược - Huế, Đại học Y
Dượ - Hà Nội và Đại học Y Dược - Tp. HCM. Dự kiến các buổi hội thảo sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm
2014 và trình bày về các đề tài sau: Sinh non và Dị tật bNm sinh:  Tương tác phức tạp; Sàng lọc bệnh ở trẻ
sơ sinh; ChNn đoán và điều trị chứng tự kỷ và rối loạn tăng động / kém chú ý (ADHD); Các rối loạn về
hành vi ở trẻ chậm phát triển trí tuệ. Mục đích chính của hội thảo, ngoài việc hỗ trợ kiến thức giảng dạy,
còn là khuyến khích mở rộng sự hợp tác ở mức cá nhân và/hoặc cơ sở giữa các bên tham gia chương
trình.

VHI HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG TẠI ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Từ mô hình trồng rau an toàn cho tới sản xuất lúa chất lượng cao theo tiêu chu�n
VietGAP

Trong những năm vừa qua, Đại học Trà Vinh (ĐHTV) đã hợp tác chặt chẽ với VHI để thực hiện những thí
nghiệm và phát triển thành công mô hình trồng rau an toàn. ĐHTV đã chuyển giao thành công các kỹ
thuật này đến nông dân khu vực Trà Vinh và các tỉnh lân cận để sản xuất cây ớt chuông, mía, rau sạch
v.v. Vào năm 2013, ĐHTV đã áp dụng các bài học suy ra từ mô hình trồng rau an toàn này vào một phạm
vi mới: nâng cao đáng kể chất lượng lúa gạo sản xuất trong tỉnh Trà Vinh, là một phần của vựa lúa Việt
Nam.

Áp dụng VietGAP - Nông dân được mùa!

Đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất 100 ha lúa chất lượng cao theo hướng VietGAP” do chủ nhiệm đề tài
Phạm Thị Phương Thúy, Phó trưởng khoa Nông nghiệp & Thủy sản, Đại học Trà Vinh, thực hiện tại hai
xã Châu Điền và Thạnh Phú huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh, có 118 hộ nông dân tham gia sản xuất. 

Qua kết quả ban đầu tác giả cho biết: năng suất lúa từ 7,5 – 8 tấn/ha, chi phí đầu tư thấp hơn từ 1,8 – 2
triệu đồng/ha và giảm 40% lượng lúa giống so với tập quán sản xuất cũ. Đồng thời, nông dân được mùa và
đã ý thức cao trong việc tham gia tự nguyện vào mô hình sản xuất, chấp hành theo sự hướng dẫn của cán
bộ nông nghiệp.

Chị Phương Thúy cũng nhấn mạnh: “Sản xuất lúa theo hướng VietGAP là con đường để nâng cao giá trị
hạt gạo tiêu thụ ở thị trường trong nước và xuất khNu”.

Việc triển khai xây dựng mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuNn VietGAP tạo điều kiện thuận lợi cho ngành
nông nghiệp Trà Vinh quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao, theo hướng bền vững, giúp nông dân
ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất hàng nông sản theo hướng tập trung với khối lượng
lớn, chất lượng cao.

Tiêu chu�n VietGAP

VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam dựa
trên 4 tiêu chỉ:

Tiêu chuNn về kỹ thuật sản xuất.1.
An toàn thực phNm gồm các biện pháp đảm bảo không có hóa chất nhiễm khuNn hoặc ô nhiễm vật
lý khi thu hoạch.

2.

Môi trường làm việc mục đích nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của nông dân.3.
Truy tìm nguồn gốc sản phNm. Tiêu chuNn này cho phép xác định được những vấn đề từ khâu sản
xuất đến tiêu thụ sản phNm.

4.



Xin xem chi tiết tại đây: Sản xuất lúa chất lượng cao theo tiêu chuNn VietGAP

Gs. Thúy (trái), chủ nhiêm đề tài,
kiểm tra hạt lúa VietGAP

Bà con nông dân phấn khởi trước ngày
thu hoạch (xã Châu Điền)

Cánh đồng lúa VietGAP trĩu hạt

VHI chúc mừng Đại học Trà Vinh và đặc biệt Khoa Ngông nghiệp & Thủy sản!

HỌC BỔNG VHI 2012 - 2013

Võ Văn Hiếu – Cậu bé bán vé số năm xưa tại Huế

Nhà nghèo nên Hiếu phải bỏ học từ lớp 9 để đi bán vé số và lam nhiều nghề khác để giúp gia đình và nuôi
em trai (Võ Văn Ký) ăn học. Mùa hè, có khi cả hai anh em cùng đi bán vé số. Tình cờ một ngày Bác sĩ
Thu Hiền vào một quán ăn ở phố Huế bỗng để ý đến cậu bé bán vé số mặt mày sáng sủa bèn bắt chuyện
hỏi thăm. Và từ đó, Bs Thu Hiền biết đến 2 anh em Hiếu & Ký. Sự kiện may mắn này đã cho phép Hiếu đi
học trở lại để lấy bằng trung học phổ thông qua các lớp buổi tối dành cho người lớn nhờ học bổng của
Thu Hiền. Và với học bổng VHI do anh Bùi văn Đạo và chị Trần Thu Thủy tài trợ (400 đô la/năm), năm
2012 Hiếu đã học xong chương trình Y tá 3 năm tại trường Cao Đẳng Y tế Huế. VHI rất hãnh diện về



cháu. Cũng qua sự giúp đỡ của VHI, năm 2010 em trai của Hiếu, Võ văn Ký, cũng đã tốt nghiệp cử nhân
ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Huế.

Sau đây là một đoạn trong bức thư của cháu Hiếu gửi cho anh Thanh Chim, chúng tôi xin phép được đăng:

Gửi Chú xa thân!!!

………

Con học xong rồi Chú à! Bây giờ con đang xin đi học việc tại khoa Xét nghiệm Bênh viện đa
    khoa huyện Phú vang Chú ạ. Con chưa biết mình có xin vào làm ở đây được không nữa vì
thời     buổi bây giờ xin việc khó khăn lắm Chú à! Con vẫn biết là vậy nhưng dù thế nào đi
nữa con     cũng nhất định sẽ cố gắng Chú ơi! Con sẽ cố gắng hết mình để không phụ tấm
lòng kỳ vọng mà     Chú đã dành cho anh em và gia đình chúng con. Ba Mẹ và anh em chúng
con cảm ơn Chú nhiều     biết bao. Chúng con xem Chú như là một người Cha thứ hai của
chúng con vậy. Chú cho phép     anh em chúng con được gọi Chú là BA Chú nhé!

BA ơi BA cố gắng giữ gìn sức khỏe BA hí.

Anh em chúng con thật là may mắn và có phước lắm mới gặp được chị Hiền và BA, BA ạ!
Nếu    không có BA thì cuộc đời của anh em chúng con bây giờ không biết sẽ đi về đâu
nữa...BA ơi.     Cảm ơn đời, cảm ơn cuộc sống đã cho anh em chúng con gặp được BA. Cảm
ơn BA nhiều lắm BA ơi!

Chúng con không biết phải làm thế nào để đền đáp lại công ơn mà BA đã dành cho anh em
và gia đình chúng con đây nữa. Trong sâu thẳm tim mình chúng con chỉ biết nói lên 2 tiếng
cảm ơn    BA, cảm ơn BA nhiều biết mấy BA ơi. Chúng con cầu chúc cho BA luôn luôn mạnh
khỏe và     sống thật vui vẽ hạnh phúc cùng với gia đình thân yêu của mình BA nhé!

Chúng con xin nguyện ghi khắc trong tim mình những lời BA đã dạy cho anh em chúng con.
Đó    sẽ là những hành trang quý báu và bổ ích để cho anh em chúng con vững bước vào
đời. Đem     một phần công sức nhỏ bé của mình để phục vụ, giúp đỡ cho mọi người. Con
ước gì mình có thể được một phần một trăm của BA thôi thì con cũng đã thấy vui và hạnh
phúc lắm rồi BA à!

Chúng con cầu chúc cho BA luôn luôn mạnh khỏe BA nhé. Chỉ cần được như vậy thôi thì
anh     em chúng con cũng cảm thấy rất là vui, vui lắm rồi BA ơi.

………

Con thương BA nhiều lắm lắm.....

Con trai: VÕ VĂN HIẾU!!!

Cũng xin nói thêm, Bs Trương Phan Thu Hiền ngày trước cũng được anh Nguyễn Thanh Chim và chị Lê
Kim Nga đỡ đầu qua học bổng VHI và đã vượt bao nhiêu khó khăn để không những tốt nghiệp trung học
phổ thông mà còn thành tài và nay trở thành bác sĩ. (Gian nan đường vào đại học của cô gái nghèo). Qua
Facebook, VHI vừa được tin Thu Hiền bảo vệ thành công luận án Thạc sĩ Y học chuyên khoa Phụ sản
tháng 10, 2013. Thu Hiền sẽ chính thức nhận bằng Thạc sĩ Bác sĩ trong tháng 06, 2014. VHI chúc mừng
cháu.



Võ Văn Hiếu: Ý chí vượt khó! Từ
cậu bé bán vé số đến y tá

Trương PhanThu Hiền (áo dài hồng nhạt)

Quyết tâm biến uớc mơ thành sự thật: Tốt nghiệp trong năm 2012-2013 qua Chương trình học bổng
VHI

Thạc sĩ Ngọc Dung

Ước mơ tiếp tục mở mang kiến thức của Ngọc Dung
- cô giáo cử nhân Sư phạm Anh văn quê miền sơn
cước đã thành sự thật. Sau khi học xong cử nhân với
sự giúp đỡ của VHI, Ngọc Dung vừa dạy học kiếm
tiền sinh sống, chăm sóc mẹ già và tiếp tục học lên
cao. Tháng 09, 2012, Ngọc Dung nhận bằng Thạc sĩ
về Áp dụng Ngôn ngữ tiếng Anh do Đại Học Curtin
(của Úc) giảng dạy tại TP Hồ Chí Minh cấp. Mong
Ngọc Dung có thêm nhiều ước mơ để tiếp tục cống
hiến cho đời.

Bác Sĩ Xuân Thư

Sinh ra từ gia đình nghèo quê tại Nha Trang, Xuân
Thư đã có ước mơ trở thành bác sĩ từ lúc học lớp 8.
Xuân Thư thi đậu vào Đại học Y Dược - Tp. HCM
và đã tốt nghiệp Bác sĩ cuối năm 2012. Hiện nay
Xuân Thư thực hành bác sĩ tại Tp. HCM về chữa trị
bệnh thận. Anh Vĩnh Phát và chị Đỗ Trường An đã
giúp học bổng 3 năm cuối đại học cho Xuân Thư.
Xuân Thư đang nuôi mộng học tiếp lên chuyên khoa
Thạc sĩ Bác sĩ.

Hai (2) cử nhân sư phạm tại Huế: Hồng & Thùy Linh



Cũng qua chương trình học bổng của VHI, năm 2013 Hồng và Thùy Linh, hai cô gái nghèo tại Huế, đã tốt
nghiệp cử nhân Sư phạm từ Đại học Huế. Các sư cô tại chùa Đức Sơn (nơi mà VHI đã có nhiều dự án giúp
đỡ và cùng hợp tác xây dựng nhiều trường mẫu giáo) đã giới thiệu 2 cháu gái này cho VHI từ lúc hai cháu
còn học trung học. VHI chúc mừng hai cháu.

Cô giáo Hồng và Cô giáo Thùy Linh

Những mẫu đời thành công khác qua học bổng VHI

Thu Trang: cử nhân ngành Liên hệ quốc tế, ĐH TpHCM; Bảo Hiếu: cử nhân ngành Biến chế thực
phNm, ĐH Nha Trang; Huy Thành: cử nhân ngành tin học ĐH Bách Khoa Đà Nẵng



Kim Phượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 và hiện đang theo học năm thứ nhất Cao
đẳng Sư phạm tại Huế để trở thành cô giáo.

Phát triển Chương trình Học bổng VHI

VHI và Room-to-Read giúp các cháu gái nghèo học thành tài

3 cháu gái nhận học bổng VHI để có thể theo học cấp đại học

Năm nay là năm thứ hai VHI hợp tác với tổ chức Room-to-Read (www.roomtoread.org) để cung cấp học
bổng (US$ 300 một suất) cho 6 sinh viên nữ đến từ những gia đình nghèo ở Cần Giuộc thuộc tỉnh Long
An. Các sinh viên này do học tập tốt đã tiếp tục được cấp học bổng cho niên học 2013 tại nhiều trường
đại học khác nhau tại Tp. HCM và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Room-to-Read, là một tổ chức quốc



tế không vụ lợi có văn phòng đại diện tại Việt Nam nhằm thúc đNy và hỗ trợ các cháu gái nghèo vùng
nông thôn thành đạt trên đường học vấn.

Đại học Trà Vinh, Trường Y khoa: Tạo cơ hội cho sinh viên nghèo, học giỏi thành đạt

Vào ngày khai giảng niên học 2013-2014, Hiệu trưởng Phạm Tiết Khánh của Đại học Trà Vinh đã trao
học bổng VHI cho hai nữ sinh y khoa nghèo: Sinh viên Kim Hiền mồ côi cha mẹ quê ở đảo Phú Quốc, tỉnh
Kiên Giang; Sinh viên Thanh Trúc quê ở huyện Càn Long, tỉnh Trà Vinh. Học bổng này do Gs Vĩnh Phát
và vợ là Đỗ Thị Trường An bảo trợ và được cấp 6 năm liên tục để giúp 2 cháu học đến lúc thành tài.
Trường Y khoa Đại học Trà Vinh vừa được thành lập năm nay 2013.

Kim Hiền (đeo kính) và Thanh Trúc, sinh viên y khoa, cùng Hiệu trưởng ĐHTV
Phạm Tiết Khánh

Cùng ngày, ở hai nơi khác trong khuôn viên đại học, có 29 sinh viên và học sinh nghèo học giỏi khác cũng
được cấp học bổng VHI. Có 8 sinh viên nhận học bổng Chris & Tuyết Jenkins, trong số đó có 4 cháu theo
học ngành Nông nghiệp và Thủy sản.



Nhận học bổng VHI
tưởng niệm John Brewer Spragens

Nhận học bổng Chris & Tuyết Jenkins

Sáng ngày 5 tháng 9/ 2013, Trường Thực hành Sư phạm (THSP) thuộc Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV)
vang lên tiếng trống khai trường trong sự phấn khởi và quyết tâm của thầy cô và học trò trước thềm năm
học mới. Tại buổi lễ, 21 học sinh tiêu biểu cho tinh thần vượt khó, học giỏi được nhận học bổng VHI
tưởng niệm John Brewer Spragens, một người Mỹ bạn Việt Nam đã từng dạy nhiều năm tại một trường
trung học phổ thông tại Trà Vinh vào những năm 1970. Nhân dịp này, Hiệu trưởng  ĐHTV trân trọng cảm
ơn chị Trần Khánh Tuyết định cư tại Hoa Kỳ đã hỗ trợ học bổng này giúp các em học sinh nghèo hiếu học
                                         

VHI chân thành cảm tạ các bạn và các nhà hảo tâm đã trong nhiều năm qua kiên trì đóng góp cho chương
trình học bổng VHI, nhờ đó đã tạo điều kiện quý báu nuôi dưỡng tinh thần cho thế hệ sau thuộc giới
nghèo khó thành nhân và thành tài.

BÁO CÁO ĐẶC BIỆT: TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯ THỤC THANH TÂM - ĐÀ
NẴNG

Năm này, VHI xin giới thiệu cùng các bạn hai người bạn của VHI, Phượng và Danh, là hai mẹ con đang
dấn thân giúp đỡ trẻ khuyết tật tại Việt Nam. Phượng và con trai Danh đã tập trung giúp Trường Chuyên
biệt Tư thục Thanh Tâm - Đà Nẵng. Trong năm vừa qua, Phượng đã làm hai chuyến về Việt Nam, còn đối
với Danh, đây là chuyến đầu tiên về Việt Nam và cũng để thăm Trường Thanh Tâm và đóng góp hỗ trợ.
Mời các bạn đọc bài tường thuật của Phượng:

Tôi về Việt Nam vào tháng 4 và tháng 7, 2013 tôi trở lại cùng với con trai là Danh. Cả hai
lần tôi đều đến thăm Trường Thanh Tâm tại Đà Nẵng: http://thanhtamschool.com/

Tại đây, các cháu khuyết tật có thể học tập trong một môi trường an toàn, sạch sẽ, đầy nhiệt
huyết và tình thương. Nói chung, cuộc sống của trẻ khuyết tật ở Việt Nam vô cùng khó khăn
do thiếu phương tiện và do định kiến phát sinh từ sự thiếu hiểu biết, cùng với nhiều điều
khác. Vì thế, tôi thật xúc đông và khâm phục khi chứng kiến tấm lòng và niềm tin mãnh liệt
mà các vị nữ tu đặt vào công việc của mình: đó là giúp dạy dỗ các trẻ khuyết tật trong niềm
cảm thông nhân hậu vô bờ bến.

Hiện nay đang có 255 cháu theo học tại trường và các vị nữ tu đảm trách mọi việc, từ dạy
học đào tạo, hành chính, gây quỹ, huấn luyện, nấu nướng cho đến thu dọn trường cho sạch
sẽ khang trang, cùng với vô số công việc khác không kém quan trọng để quản lý tốt một nhà
trường. Trường cũng có dạy nghề (may, làm bánh, trị liệu bằng xoa bóp, v.v.) cho các cháu
lớn tuổi hơn để giúp các cháu trở nên độc lập, tự lực tự cường.

Tuy rằng sự tận tâm và công sức của các vị nữ tu là chính yếu để quản lý trường thành
công, nhưng trường vẫn cần sự trợ giúp để có thể cung cấp một giáo dục có chất lượng cho
các cháu. Về phần học phí, phụ huynh trả phân nửa, nhà trường bao trả phân nửa dưới
dạng học bổng nếu phụ huynh không cam nổi học phí toàn phần.

Ngoài phí tổn quản lý trường thông thường và cung cấp học bổng, trường cũng cần có
khoản kinh phí dành cho việc tu sửa nhà trường, nhất là sau cơn bão vừa qua đã gây tổn hại
nặng nề cho nhà trường. Nếu được, các bạn hãy ủng hộ Trường Thanh Tâm để có thêm
nhiều cháu khuyết tật hơn có thể đến trường học tập.

Xin cảm ơn,

Phượng

Riêng Danh là chuyên viên phân tích tài chính và cũng là thành viên của hội Little People of America



(LPA), một tổ chức không vụ lợi có mục tiêu giúp cải tiến chất lượng đời sống cho người lùn bNm sinh tại
Mỹ. Qua sự tập luyện kiên trường, Danh đã hội đủ điều kiện tham gia cuộc Chạy đua maratông Boston
năm 2014 và sẽ tích cực chạy để gây quỹ và nâng cao nhận thức về người khuyết tật để giúp Little People
of America. VHI rất hãnh diện về những thành quả của Danh, hoàn toàn ủng hộ Danh trong những nỗ lực
của cháu và sẽ hân hoan cổ vũ Danh trong cuộc chạy maratông Boston sắp tới vào ngày 21/4/2014.

Các bạn có thể ủng hộ Danh tại trang mạng: Danh Trang-Boston Marathon

Ba nữ sinh câm điếc tốt nghiệp trường Thanh Tâm
và chuNn bị theo học đại học vào mùa thu 2013.
Ba cháu được tặng mỗi người một bộ máy trợ

thính

Danh nói chuyện với các em vào giờ ăn trưa. Bữa
ăn trưa đạm bạc nhưng đủ dinh dưỡng! Canh, rau

cải, cơm & gà

Dạy nhạc dân tộc
Vườn rau do phụ huynh và hàng xóm tình nguyện
dựng lên và chăm sóc. Rau quả được gặt hái và

bán cho khách sạn Hyatt gần đó

Chúng tôi chân thành cảm tạ các nhà hảo tâm và các bạn đã tiếp tục đóng góp vào các chương trình của
VHI để giúp đỡ các em học sinh sinh viên thiệt thòi và các gia đình nghèo ở Việt Nam. Trước những thân
phận kém may mắn, mong các bạn nghĩ đến VHI như cây cầu giữa lòng thiện tâm của các bạn và những
người cần được giúp đỡ. Xin các bạn yên tâm là mọi đóng góp sẽ được sử dụng tốt nhất trong các hoạt
động thiện nguyện. 

Tất cả các đóng góp cho VHI ở Mỹ được trừ thuế theo luật định. Các bạn có thể liên lạc và gửi đóng góp
về địa chỉ sau : 

VHI, 2625 Alcatraz Ave., Suite 354, Berkeley, CA 94705, USA
VHI-Suisse, 12 Route d'Ambilly, 1226 Thônex, Suisse
www.thevhi.org; info@thevhi.org



Thân mến,

Thay mặt tất cả bạn bè tại VHI & VHI-Suisse

Hoàng Thái Việt, Trần Vân Mai, Lê Văn Hùng, Nguyễn Thanh Chim, Đỗ Tuyết Khanh

 

 


