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T O G E T H E R… W E   M A D E   I T   H A P P E N

NHƯ MỘT LỜI CẢM ƠN …

Kính thưa quí vị ân nhân,

SAVICE đã đi một chặng đường gần 3 năm, từ 
lúc thành lập, qui tụ các tấm lòng nhân ái của 
anh chị em gần xa… 
những  tấm  lòng  luôn  khao  khát  yêu  thương, 
những tấm lòng luôn ước ao chia sẻ, 
những tấm lòng luôn hướng về quê hương.

Đến hôm nay, SAVICE đã trao tặng hơn 1,000 
học bổng cho các em học sinh trên mọi miền đất 
nước Việt nam…

Đến hôm nay, SAVICE đã xây dựng được hai 
ngôi trường bé nhỏ, một ở Tây Nguyên đèo heo 
hút gió, một ở Bắc Trung bộ khô cằn sỏi đá, và 
đang tiếp tục nhiều ngôi trường hơn nữa…

Trong 3  năm qua  Học bỗng SAVICE đã 
giúp đỡ:

• Tổng  số  học  sinh  cấp  II  và  III 
nhận  học  bổng  năm  học  2006  - 
2007 : 192

• Tổng  số  học  sinh  cấp  II  và  III 
nhận  học  bổng  năm  học  2007  - 
2008 : 477

• Tổng  số  học  sinh  cấp  II  và  III 
nhận  học  bổng  năm  học  2008  - 
2009 : 471

• Đại  học  2 em đậu Kiến  Trúc và 
Xây Dựng.

Như một lời cảm ơn, thư này xin kể cho quí 
vị  những câu chuyện  đời  thường của các 
em  học  sinh  đã  và  đang  nhận  học  bổng 
Savice.

Kể chuyện các em học sinh đã nhận học bỗng Savice

Trương Thị Thuỷ Tiên

Học sinh lớp 7 Trường Trung Học Cơ Sở Chánh 
An – Vĩnh Long, Cha mẹ của em vì hoàn cảnh 
nên phải đi làm xa, gởi 2 chị em Thuỷ Tiên cho 
Bà Ngoại già đã 80 tuổi. Hiện nay, mẹ của Tiên 
bị tai nạn lao động bị liệt một cánh tay không 
còn làm việc được nữa, nhà Bà ngoại em bị bão 
sập không thể ở được nên 2 chị em Tiên phải 
sang nhà người cậu ở nhờ.

Ngoài giờ học Tiên phụ giúp cậu mợ làm 
cỏ vườn để được ăn cơm. Tiên sẽ phải bỏ 
học nếu không có quỹ học bổng Savice hổ 
trợ. Khi tin được nhận học bổng cả gia đình 
Tiên mừng đến rơi nước mắt, Tiên hứa sẽ 
cố gắng nổ lực học tốt hơn nữa để không 
phụ các anh chị và quý ân nhân trong Hội 
Savice đã dành cho em.

Nguyễn Thị Linh Kiều 
Sinh năm 1992, học lớp 10 trường Phổ Thông 
Trung Học Chợ Lách A - Bến Tre. Gia đình em 
nghèo không có đất vườn. Cha  em đi làm thuê 
kiếm sống từng ngày, mẹ em thêu hàng gia công, 
công việc  mà Kiều  làm ngoài  giờ  học để phụ 
thêm kinh tế gia đình. Vì cha mẹ không có việc 
làm ổn định,  tùy từng ngày,  nên gia đình luôn 
túng thiếu, và không đủ khả năng để các con tiếp 
tục đến trường, dầu các em rất ham đi học.  Chị 
của Linh Kiều học đến lớp 10 đã nghỉ học đi làm

công nhân ở thành phố để phụ giúp cha mẹ 
lo cho các em được đi học. Bản than Linh 
Kiều đến năm học lớp 7 phải nghỉ học một 
năm vì  không có tiền đóng học phí.  Học 
bổng Savice  đã đến với  em đúng lúc,  và 
giúp em quay trở lại đi học trong hai năm 
qua.  Đây là  động lực rất  lớn  để  em cố 
gắng vươn lên, Kiếu cho biết em ước mơ 
trở thành cô giáo để dạy học cho học sinh 
nghèo ở ngay quê hương của em. 
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Nguyễn Nhựt Trường 
Học sinh lớp 9 Trường Trung Học Cơ Sở Tân 
An – Trà Vinh, Trường là con út trong gia đình 
có 5 anh chị em. Các anh chị của Trường đều 
phải nghỉ học sớm đi làm thuê, vì cha mẹ quá 
nghèo không đủ khả năng lo cho các con đi học. 
Cha em đi cắt lúa, làm ruộng mướn cho người ta, 
mẹ  làm  nghề  chèo  đò  kiếm  thêm  thu  nhập. 
Những buổi không đi  học, Trường phụ Cha đi 
cắt cỏ, hoặc giúp mẹ đưa đò. Dù sống trong hoàn 
cảnh nghèo và phải làm việc vất vả,  không học 
thêm, nhưng thành tích học tập của Trường luôn

đạt loại giỏi trong trường. Em được Thầy 
Cô và bạn bè rất  thương mến. Học bổng 
Savice đã giúp em an tâm để đến trường. 
Khi năm học mới đến, em đã tự tin nhập 
học và quyết tâm học giỏi hơn. 

Ước mơ cháy bỏng của Trường là học lên 
ngành y, trở thành bác sĩ để giúp cho bệnh 
nhân  nghèo  ở  vùng  sâu  vùng  xa  mà  gia 
đình em đang sống.

Trường chèo đò đưa khách qua sông

Huỳnh Trung Kiên
Học lớp 9 ở Trường Trung học Chợ Lách, Bến 
Tre. Gia đình có 5 anh em, cha mẹ làm mướn 
công nhật và chăn nuôi.
Ngoài giờ học Kiên phụ chăn bò và cắt cỏ.  Dù 
không có thời gian học thêm nhưng em vẫn học 
giỏi.  Kiên  luôn  vui  tươi  chấp  nhận cuộc  sống 
nghèo khó hiện tại. Em luôn cố gắng vươn lên 
trong học tập, và mơ ước trở thành kỹ sư. 
Học bổng Savice là động lực vật chất và cả tinh 
thần để em càng cố gắng học hơn nữa.

Kiên dẫn bò đi ăn cỏ Tranh thủ vừa trông bò vừa cắt cỏ

Nguyễn Thị Nhi

Học lớp 9, cha em bị tật nguyền ở chân, đi 
lại khó khăn, bị co giật và không làm được 
việc nặng. Mẹ em gánh vác kinh tế gia đình 
bằng công việc cuốc thuê, cày mướn quang 
năm, nhưng không đủ ăn. 

Học bổng Savice là giấc mơ của em để em 
được tiếp tục đi học. Em mong ước trở thành 
cô giáo để dạy học cho trẻ em nghèo ở quê 
hương và giúp đỡ mẹ em. 

.

Mẹ Nhi và ba chị em

Một ngày làm công phơi lúa của mẹ Nhi được 
trả 20,000 đồng (1.2US$). Em vẫn thường đi 
theo phụ giúp mẹ.

Nhi phơi lúa mướn

Nguyễn Thị Thuý Quyên 

Thúy  Quyên  đang  học  lớp  8.  Cha  làm  ruộng 
mướn vì  nhà không có đất  ruộng.  Mẹ em bán 
hàng rong và đi làm cỏ mướn cho các chủ vườn. 
Căn nhà của gia đình em trống rỗng từ trước ra 
sau. Vì gia đình có bốn con nên cuộc sống của 
họ rất khó khăn do thu nhập của cha mẹ không 
ổn định. Năm ngoái, cha mẹ đã quyết định cho 
Quyên, lớn nhất nhà nghỉ học để bắt đầu đi làm 
thuê  vì  không  lo  nỗi  gánh  nặng  học  phí  của 
Quyên và của các em. 

Học  bổng  Savice  có  mặt  kịp  thời  nên 
Quyên được tiếp tục đi học. 

Mẹ và bốn chị em, Quyên lớn nhất

Gia  đình  em  rất  biết  ơn,  và  bản  than 
Quyên luôn cố gắng để học thật giỏi.

Quyên giúp Mẹ làm vườn
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THĂM GIA ĐÌNH CÁC EM HỌC SINH
Sau khi trao học bổng SAVICE thường vào đầu niên khóa, các cộng tác viên Savice tại địa phương và Ban đại diện Savice Việt nam thường 
xuyên đến thăm các em tại gia đình. Các cuộc thăm viếng để tìm hiểu hoàn cảnh các em, khảo sát việc gia đình và bản thân các em sử dụng 
tiền học bỗng Savice đúng vào việc đóng học phí, chi tiêu cho sách vở, dụng cụ học tập. Các cuộc thăm viếng cũng giúp động viên các em và 
gia đình luôn nỗ lực để các em siêng năng học tập và đạt được kết quả tốt nhất.

Hoàn cảnh gia đình các em thường thật nghèo khổ, nhà cửa tạm bợ, vật chất thiếu thốn, tiện nghi hầu như ở mức tối thiểu. Tuy nhiên, nhưng 
các em có một điểm chung là học rất giỏi, dù phải bận rộn để giúp cha mẹ kiếm sống. Các em sống rất lạc quan, vì các em luôn tin vào tương  
lai, với những ước mơ và hoài bảo lớn lao. 

Học bổng SAVICE đã, đang và sẽ đồng hành cùng các em. Học bổng SAVICE đang tiếp thêm sức mạnh cho các em trên con đường học 
vấn. Học bổng SAVICE đang hun đúc thêm niềm tin vào tương lai của các em. Học bổng SAVICE đang chắp thêm đôi cánh ước mơ cho các 
em. 

Gia đình em Nguyễn Trần Phương Uyên

Gia đình em Nguyễn  Trần Phương Uyên sống 
trong ngôi nhà mái tôn vách dựng tạm bằng cây 
gỗ  tạp,  nhà  nghèo  nhưng  các  em đều  có  một 
điểm chung là học giỏi.
 
Gia đình tuy nghèo nhưng cha mẹ sẵn sàng làm 
lụng vất vả để lo cho con ăn học, con cái ngoan 
ngoãn, vâng lời và biết làm việc nhà phụ giúp 
cha mẹ.

Bàn học của Uyên và giường ngủ của ba Mẹ con

Nhà bếp cạnh giường ngủ của ba mẹ con
Nồi cơm và đậu hũ kho.

Uyên phụ mẹ cho dê ăn

Gia đình Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Gia đình Hồ Thị Ngọc Huyền

Chòi lá do người bà con  cho mượn để dựng tạm 
chòi lá bán nước giải khát, bố làm nghề dân biểu 
là nghề chạy xe ôm, ai biểu đi đâu thì đi. Ngoài 
giờ học Quỳnh phụ bán nước với mẹ.

Mẹ em Huyền  là  một  phụ  nữ chân  chất, 
nhưng mù chữ. Buổi sáng, bà ra chợ làm 
thuê, lau nhà, rửa chén dĩa, giặt đồ mướn 
cho người ta; Buổi chiều bà đi mua bán ve 
chai. Tuy không biết chữ, nhưng bà quyết 
tâm nuôi 2 con ăn học. Bà tâm nguyện rằng 
các  con  muốn  có  cuộc  sống  tốt  hơn,  có 
tương lai tốt hơn cuộc sống Cha Mẹ hiện 
tại, các con phải đi học. Chúng tôi rất cảm 
phục tấm lòng của bà.
Căn  nhà  tình  thương mới  xây dựng,  một 
bên tường xây  và một bên đóng gỗ che bạt 
nhựa.
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